
Samskabelse
– med børn og unge i fokus



Et samarbejde om ny viden



Co-creation



Samskabelse – ophav og betydning

• Elinor Orstrom (amerikansk politolog og nobelprismodtager) taler om 
coproduction i 70’erne. Borgere, private og offentlige aktører 
samskaber og samproducerer offentlige services hvor borgernes 
bidrag ses som en ressource.

• ”…the active involvement of citizens in public service delivery by 
creating sustainable partnerships with citizens" (Voorberg et al., 2013, 
p. 2-3). 

• Som politisk styreform overgår vi med samskabelse til New Public 
Management/Governance. Vi skaber ikke velfærdsydelser for
borgeren men med borgeren.



Samskabelse – en dansk 
kontekst 
• I en dansk kontekst taler vi om at udvikle og samskabe 

bæredygtige løsninger for sundhed, uddannelse og 
andre velfærdsområder, hvor borgerens perspektiv 
inddrages ligeværdigt 

• Vi kan opdele begrebet efter effektiviserings-
samskabelse og demokratisk samskabelse 

• Den demokratiske samskabelse fokuserer bl.a. på en 
ny pædagogisk agenda, hvor barnets perspektiv 
inddrages i alt mellem design-, udvikling- og 
eksekveringsfasen af produkter



Samskabelse med børn

• Samskabelse med 
børn kræver et 
særligt fokus på 
læring, kognitiv 
udvikling, 
forudsætninger 
for deltagelse og 
etiske overvejelser

• Hvornår er det 
meningsfuldt at 
inddrage barnet? 
Hvilke rammer 
skal vi sætte for 
en vellykket og 
ordentlig proces?

Foreløbig model fra forskning med CoC, Capital of Children i Billund



Samskabelse med børn – hvornår?

Are there roles that children should not be asked to consider? I 
believe the answer is yes. If we ask people to be something that 

they cannot be, then it is inappropriate. I believe the same can be 
said for children. 

Allison Druin, 2002, p. 21



Hvad skal børn lære os?

Barnets perspektiv kan lære os, hvad der er vigtigt for barnet, hvad der optager dem og 
keder dem – hvad der gør læring sjovt og meningsfuldt. Hvor giver barnet en følelse af 
værdighed, ejerskab og lyst til deltagelse? (Druin, 2002)



Samskabelse med børn



Samskabelse med børn
• Et særligt børnesyn – barnet som medskaber af eget 

liv og ikke passiv modtager af den voksnes ‘projekt’
• Et øget fokus på deltagelses- og initativret
• Et øget fokus på barnets perspektiv – en anden 

pædagogisk praksis med mere fleksibilitet 
• En anden voksenrolle – mere facilitator og med-elev 

end dommer med facitlister 
• Et andet pædagogisk fokus – proces snarere end 

produkt
• En art ordnet kaos med vilde, eksperimenterende 

metoder og foranderlige rollefordelinger
• En kompetent oversættelse af barnets perspektiv –

blandende dokumentationsformer og metoder hertil



Forskellige modeller og typologier

Maksimum deltagelseMinimum deltagelse



Et par eksempler fra forskningen…..



Børn i daginstitutioner



Skolebarnet



Læring, kreativitet og 
pædagogik



Samskabelse – et metodisk vanebrud! 



Etiske refleksioner til samskabelse med børn
• Stil dig kritisk og udforsk dit børnesyn: Hvad kan børn deltage i, i din optik? Hvilke konsekvenser får dit syn på barnet 

for samskabelsesprocessen? Kan synet udfordres? 

• Vurdér, hvad du kan forvente af barnet qua barnets alder, udvikling, omgivelser, forudsætninger og begrænsninger

• Tænk over, hvad formålet, målet, midlerne og rammerne kan være for, at det bedst kan lykkes: Skal det være styret 
samskabelse, ansvarliggørende samskabelse eller noget helt tredje? Hvilke udfordringer kan der være? 

• Overvej, hvornår og hvordan barnet kan spille en rolle? Er det etisk forsvarligt at lade barnet indtage den position, du 
påtænker?

• Tænk i at opbygge et trygt rum for samskabelsesprocessen, hvor barnet kan erfare, at du som voksen ikke har den 
samme form for autoritet i en klassisk rollefordeling, og hvad din rolle så er i stedet 

• Gå i gang med at skabe konkrete, materielle ting sammen med udgangspunkt i eksperimenteren, kreativitet og leg – det 
vil være barnets ’hjemmebanefordel’ at lege og udtrykke sig på andre måder end verbalt op til en vis alder 

• Forsøg hele tiden at indtage en medskabende og medlærende position, hvor både du og barnet udforsker noget fælles 
ligeværdigt med blik for, at du som voksen dog alligevel altid har et særligt etisk ansvar 

• Monitorér og evaluér processen løbende for at sikre, at det er samskabelse og ikke blot samarbejde, du udfører med 
barnet 

• Eksperimentér og leg med formatet og metoden, så barnet har lige deltagelses- og initiativret under processen 

• Reflektér med barnet i praksis – hvad er godt, hvad kan forbedres, hvad er sjovt, hvad er lærerigt? Barnet kan bibringe 
gode iagttagelser, som kan oversættes til et meta-niveau, hvor I sammen finder gode løsninger på opgaven

• Vær ikke bange for at samskabe som et metodisk vanebrud i hverdagen (også i skolen og daginstitutioner). Samskabelse 
udfolder sig på et kontinuum og behøver ikke være år-lange processer med meget planlægning. Det vigtige er at have øje 
for præmisserne – derfra er aktiviteterne og processens varighed yderst fleksibel 



Samskabelse er et mål i sig selv – men det kan også være et middel!


