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NÅR BØRN TAGER BILLEDER
Af Persille Schwartz

Hvad synes børnene egentlig? Og hvad ser de, som de voksne ikke ser?
Det blev de klogere på i institutionen Valhalla i Skoven, da de lod sig inspirere
af forskning, der viser, at børn kan bruge digitale medier til at få en tydeligere
stemme og mere indflydelse på deres hverdag. Pædagog Dorthe Karlog og
leder Irene Videbæk bad fem børn tage billeder af de gode legesteder i børnehaven.
Se børnenes billeder, læs, hvorfor de har taget dem, og hvordan billederne
ændrede de voksnes opfattelse af, hvad der er vigtigt i børnemiljøet.

Caroline, 5 år:
Min lillebror hjalp mig. Vi lavede sådan en sammen …
Pædagogisk refleksion:
”Børn har brug for at udtrykke sig sammen. Vi skal
give flere m
 uligheder for, at de også u
 denfor kan
udtrykke sig æ
 stetisk.”

Oskar, 5 år:
”Man kan lave fælder, så man ikke kan komme ind …”
Pædagogisk refleksion:
”Flere af børnene har taget billeder af huler og
små rum. Vi har tit lavet huler med stof i træerne,
men vi skal have lavet endnu flere huler, små rum
og puttekroge …”

Jason, 5 år:
”Man kan være derude og spise.”
Pædagogisk refleksion:
”Billedet viser gården bag vinduet, hvor
vi spiste inden jul. Der var lys, og det var
hyggeligt, men det er meget lang tid
siden. Vi kan godt bruge gården noget
mere til den slags hyggelige ting.”
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Valdemar, 5 år:
”Man kan tisse … Det er godt
at have et toilet …”

Caroline, 5 år:
”Det er sjovt at lege i skoven. Stammerne
er sjove.”

Jason, 5 år
”Min skjorte, fordi jeg synes, den er sej …”

Jason, 5 år:
”Jeg har taget billede af vand, der er røget ud.
Det er sjovt at lege med vand.”
Pædagogisk refleksion:
”Vi har tit haft vand ude, når det var varmt,
men vand er sjovt, og selvfølgelig skal man også
kunne få vand ud, når det er koldt. Så skal man
bare have regntøj på.”

		

Pædagogisk refleksion:
”Fotoet af blusen VILLE han bare have med.
Når blusen betyder så meget for ham og hans
trivsel, så er det jo vigtigt, at vi forstår, at han
ikke bare kan få en anden på, hvis den bliver
våd, men at vi i stedet skynder os at tørre den
i tørreskabet.”
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Valdemar, 5 år:
”Det er sjovt at klatre på gyngerne. Den, man kan klatre
op på – helt op til træet – er sjovest.”
Pædagogisk refleksion:
”Jeg havde egentlig en god fornemmelse af, at de er ret
glade for de gynger, man kan klatre på. Men billedet fik
mig til at tænke på, at der ikke er så mange steder indenfor,
hvor man kan klatre og hoppe ned.”

Laurits, 5 år:
”Det er sjovt at kravle op på radiatoren og hoppe ned …”
Pædagogisk refleksion:
”Først ville Laurits ikke fortælle, hvorfor han havde taget
billedet. Det viste sig, at det var, fordi vi har en regel om,
at man ikke må klatre på r adiatoren. Måske er nogle af
vores regler opstået, bare fordi man som voksen synes, at
sådan gør man ikke? Jeg tror ikke, at radiatoren falder ned.
Og det er virkelig sjovt at hoppe ned fra den!”

VIL DU VÆRE MED?
EVA starter et nyt projekt, hvor vi i samarbejde med
pædagogisk personale skal blive klogere på metoder
til at inddrage børneperspektiver i evalueringen
af hverdagen i dagtilbuddet. Hvis I vil høre mere
og evt. være med i projektet, så send en mail til
psc@eva.dk

DET FIK VI UD AF AT ARBEJDE MED FOTOS
Bakspejlet har spurgt pædagog Dorthe
Karlog om, hvad hun og hendes kolleger
i Valhalla i Skoven har fået ud af at
arbejde med at lade børnene sige deres
mening gennem et kamera.
Hvad har I fået ud af børnenes
billeder?
Vi har først og fremmest fået en masse
ideer til ændringer, der kan gøre det
bedre at være her. Vi har også lært, at
det er svært at stille åbne spørgsmål og
lade være med at konkludere for tidligt.
Vi var meget opmærksomme på at
spørge helt åbent: ”Hvad har du taget
billede af?” og ”Hvorfor har du valgt
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at tage et billede af det?”. Og de åbne
spørgsmål gav dem meget lyst til at svare
og fortælle. Da jeg hørte vores interviews
igennem igen, blev jeg faktisk overrasket
over, hvor mange ord de kunne sætte
på det, de havde taget billeder af – og
også deres tanker om, hvordan billedet
illustrerede det, de fortalte om. Det
vigtige var fx træerne i baggrunden eller
den lille røde kuffert med hånddukkerne,
øverst oppe på en hylde.
Hvad har I lært undervejs?
Vi fandt ud af, at vi i første omgang var
for upræcise i vores formulering af opgaven. Vi bad børnene om at fotografere

’et smukt og rart sted, hvor der er godt
at lege’. Det var forvirrende for dem.
De skulle kun have ét beskrivende ord
– et godt sted at lege.
Hvordan oplevede børnene opgaven?
De var begejstrede. De gik søgende rundt
i huset og var rigtig stolte, mens de tog
billeder. Da vi talte om fotografierne,
var det vigtigt at have dem liggende på
bordet, så børnene helt konkret kunne
pege på det, der var vigtigt. Børnene gav
også lov til, at deres billeder måtte blive
vist i Bakspejlet, og de gav os lov til at
interviewe dem. Jeg tror, de synes, at de
er blevet hørt.
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DIGITALE FOTOS GIVER
DEMOKRATISKE MULIGHEDER
Af Rikke Wettendorff

Digitale fotos giver børnene mulighed for at udtrykke sig på deres egne
præmisser og kan på den måde åbne for, at børn deltager i demokratiet.
Men kun hvis de voksne omkring dem skaber de rette betingelser.

Når børn tager billeder af deres hverdag i børnehaven og derigennem fortæller, hvad de godt kan lide ved den,
får de en stemme i en verden, der
ellers i høj grad er præget af voksnes
overvejelser, beslutninger og planlægning. På den måde kan børnenes fotos
blive et led i deres demokratiske dannelse – en måde, hvorpå børnene kan
udtrykke sig på deres egne præmisser.
Men den demokratiske del
tagelse
opstår kun, hvis andre er parate til at
lytte til børnene – og handle ud fra
det, de fortæller med deres billeder.
Børn skal have et publikum
Det er konklusionen hos de norske
forskere Ida Knudsen og Elin Øde
gaard, der har undersøgt, hvilke vilkår
de digitale medier giver for børns
deltagelse og demokratiske dannelse.
Forskerne peger på, at der skal være tre
forhold til stede, før man kan tale om
demokratisk deltagelse i børnehaven:

1. børnene har rum til at udtrykke sig
2.	de har et publikum, der lytter til
deres udtryk
3.	de har indflydelse, det vil sige, at
det lyttende publikum anerkender
barnets udtryk og handler ud fra
det i overensstemmelse med den
måde, det var tænkt.

Hvem bestemmer, hvad der er godt?
Ofte er virkeligheden sådan, at de voks
ne vurderer børnenes indlæg, hvilket
kan begrænse de demokratiske muligheder i de digitale billeder. Ida Knudsen og Elin Ødegaard peger på, at de
voksne fx nemt kan komme til at signalere til børnene, hvad der er ”gode”
og ”dårlige” motiver, eller komme til
at lægge et voksen-æstetisk perspektiv på billederne, sådan at fx skæve
kompositioner eller uskarpe b
 illeder
vælges fra, når billederne skal op at
hænge. Også selve ejerforholdet har
et demokratisk element – er det fx
den voksne, det barn, der har taget
billedet, eller det barn, der er på billedet, der må bestemme, hvad det skal
bruges til?
Børn som kulturskabere
Forskerne peger også på, at de digitale billeder rummer et demokratisk
potentiale, fordi de giver børn muligheder for at være kulturskabere i stedet for blot at være kulturforbrugere,
som når de fx læser en bog eller ser en
film. Ved at dele deres billeder med
andre går børnene fra selv at være i
fokus som mod
tagere til at sætte
fokus for andre ved at vælge de billeder ud, som andre skal se. Endelig
peger Ida Knudsen og Elin Ødegård
på, at digitale fotos giver børn, der
kan have svært ved at tegne, tale eller
skrive på måder, som andre f orstår, en
mulighed for let at udtrykke sig og
”fortælle” gennem billeder.
Åbne spørgsmål åbner for deltagelse
Da institutionen Valhalla i Skoven lod
sig inspirere af forskningen og lod

		

børnene tage fotos af institutionens
børnemiljø, var pædagoger og ledere
meget opmærksomme på at lade børnene selv vælge billeder ud og selv
beslutte, hvad de måtte bruges til.
”Vi syntes, at forskernes pointe om
at have respekt for barnets input var
vigtig. Derfor sørgede vi for at stille
spørgsmål, der ikke dømte børnenes
fotos, men åbent undersøgte, hvad
børnene gerne ville fortælle. Vi lod
også børnene selv bestemme, om vi
måtte bruge billederne eller ej,” fortæller Dorthe Karlog.
Børns udtryk inspirerer de voksne
I Valhalla åbnede børnenes billeder
for nye måder at se børnemiljøet i
børne
haven på. Og pædagoger og
ledere har siden besluttet sig for at
ændre dele af den måde, institutionen
er indrettet på. Også i forskningsprojektet gav børnenes billeder ny inspiration til de voksne. De fik nye vinkler
og perspektiver på, hvad der var et
godt billede. Så de digitale billeder
kan altså ikke bare give et børneperspektiv på børns liv i dagtilbuddet,
men også på de voksnes blik.

SCAN KODEN
OG LÆS OGSÅ ARTIKLEN
–	Vi spørger da bare børnene
–	Det gav børneperspektivet os
–	Børn skal både ses og høres
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