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Abstract 
In this Master’s thesis I explore the concepts of children’s participation and inclusion in social 

communities. I explore this field empirically through qualitative research in a kindergarten. 

The empirical data collection is based on observations and interviews - with both the social 

educators and the children. The social educators have provided their point of view on the 

children’s social relationships and their position in the community. 

The theoretical basis is critical psychology (Holzkamp 1979; Dreier 2002).   

The main approach in this thesis, is to study the conditions of children’s social participation, in 

the culture of the Danish kindergartens. The analysis is based on four themes derived from the 

empirical data.  

The first theme is centered around the social educators's role, in the in- and exclusion of the 

children in the communities.  The analysis shows, that the social educator differentiates 

between the children and - as a consequence - the children do not participate on the same level 

in the communities. Using the fundamental concepts of critical psychology, children participate 

in different social positions, called peripheral- and central positions.  The first theme also 

confirms that social educators have difficulties by including all children, because they feel 

powerless in their interaction with some children. In association with inclusion in communities, 

the cooperation with parents in kindergarten is also important and is explored in this thesis.  

The second theme focuses on the socio-cultural codex which determines the expectations to the 

children’s ways of interacting. This thesis’ analysis shows, that children in peripheral positions, 

has more difficulties in satisfying the demands in the culture. The analysis also shows that 

children learn to become socially competent through their participation in the communities, as 

they learn how to act and how to navigate appropriately.  

 

The third theme introduces the objective conditions in association with children’s inclusion and 

participation in the social community in the kindergarten. The theme deals with conditions like 

the political cutbacks, which results in less time to the social educators to perform their 

primary assignment. 
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The fourth theme is centered around the term discourse, which defines how individuals think 

and act in a social context. By example, a prevailing discourse show, that the social educators 

feel that they must be capable of including all children, without any difficulties.   

All the four themes are summed up and then discussed, in the light of other perspectives on 

children’s inclusion and participation. Perspectives on intervention in the social practice in 

kindergartens, is discussed, from the analysis’ results point of view.  

Through this thesis, the scientific methods are being critically reflected – as is the theoretical 

reflections. The main conclusion is that the children’s participation in social communities is a 

precondition of their development. If the child is being positioned as a peripheral participator, 

the child has difficulties, in acting to its own advantage and in being influential in the 

community. It is important to pay attention to the roles of the social and cultural context, and 

the role of social educators - in association with the children’s participation in the 

kindergartens.      
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1.0 Indledning 

Inklusion er blevet en populær pædagogisk tilgang på daginstitutionsområdet. Kommunerne er 

gennem FN’s handicapkonvention og FN’s børnekonvention forpligtet, til at sikre lige adgang 

til bl.a. uddannelse, og i Dagtilbudsloven (2007) står skrevet, at daginstitutioner skal modvirke 

eksklusion. Ifølge en rundspørge af Børn&Unge i 2010, er den inkluderende tilgang den 

næstmest anvendte tilgang på daginstitutionsområdet. Bent Madsen, der er leder af Nationalt 

Videnscenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE) ved Professionshøjskolen UCC skønner, at 

cirka halvdelen af de danske kommuner har indskrevet inklusion i deres børne- og ungepolitik 

og ser i praksis, at det er gået overraskende stærkt med at få den inkluderende tankegang ud i 

institutionerne (Madsen, 2011). Kommunerne er således ved at omlægge til en mere 

inkluderende praksis, med inklusion som en politisk målsætning (Hansen, 2006). Men en 

forandring som denne, kræver mange ændringer både i den sociale praksis og set ud fra et 

ledelsesperspektiv.  

Historisk og samfundspolitisk set, blev inklusionsbegrebet først aktuelt i forbindelse med 

UNESCO’s Salamancaerklæring i 1994, hvor inklusion blev sat på dagsordenen (Madsen, 

2005). Før dette levede vi i den klassiske velfærdsstat, hvor målet var at skabe en stat hvor alle 

var lige og hvor fattigdom, marginalisering og social uretfærdighed skulle minimeres - hvorfor 

indsatsen typisk var rettet mod de laveste socialgrupper i samfundet (Hansen, 2008). I 

1990’erne kom større fokus på in- og eksklusion. Fokus blev flyttet væk fra fattigdom, med en 

tanke om, at det ikke gør så meget at mennesker er fattige, bare de er deltagende og socialt 

inkluderet. I dag lever vi i et neoliberalt samfund, der har til opgave at skabe rammerne for, at 

den enkelte kan tage vare på sig selv. Der er derfor den væsentlige forskel, sammenlignet med 

den klassiske velfærdsstat, at ansvaret i dag ligger hos det enkelte individ. Set ud fra et 

inklusionsperspektiv, betyder det, at alle er i fare for at blive ekskluderet. Hvor marginalisering 

rettede sig imod specifikke samfundsgrupper, kan eksklusion potentielt rette sig mod alle 

(ibid.).  

In- og eksklusion handler derfor om spørgsmålet vedrørende deltagelse kontra ikke-deltagelse 

indenfor de centrale områder og fællesskaber i samfundet (Hansen, 2008). En leder kan være 

ekskluderet fra arbejdsmarkedet pga. fyring ligesom et barn kan være ekskluderet fra 

legefællesskaber i børnehaven.  
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På NVIE’s hjemmeside
1
 defineres inklusion således: 

”Inklusion er en overordnet politisk vision om at skabe et samfund, hvor alle borgere har lige 

muligheder for at deltage i samfundets demokratiske processer og lige adgang til 

velfærdssamfundets ressourcer. Inklusion er et fagligt målperspektiv for 

velfærdsprofessionerne i bestræbelserne på at skabe inkluderende lærings- og 

udviklingsmiljøer, hvor alle mennesker har ret at være aktive deltagere (NVIE, 2011)”.  

 Bevæger vi os fra det overordnede samfundsmæssige perspektiv og ned i den pædagogiske 

praksis i daginstitutioner, betyder inklusion at der skal arbejdes hen imod en praksis, som kan 

inkludere alle børn indenfor almene daginstitutioner.       

Mange daginstitutioner står altså lige nu overfor en opgave omkring at implementere inklusion 

i deres institutioner. Men hvad er inklusion? Hvad dækker begrebet inklusion over? Hvordan 

ser inklusion ud – og ikke ud – i praksis? Og hvordan arbejdes målrettet med at skabe 

inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer? Disse spørgsmål er et udpluk af, hvilke tanker og 

udfordringer pædagoger i daginstitutioner møder og selv står overfor, når de skal påbegynde 

arbejdet med inklusion. Ifølge Pedersen (2009) ses et behov for en grundlæggende viden om, 

hvordan der kan skabes socialt inkluderende miljøer i daginstitutioner, da denne viden ikke 

eksisterer i pædagogers grundlæggende faglighed.  

Der er i dag et øget fokus på indsatsen overfor børn i udsatte positioner og i kraft af 

inklusionsperspektivet, forsøges segregering af børn med specielle behov til 

specialinstitutioner at undgås (Pedersen, 2009). Ifølge Madsen (2009) er rummelighed den 

danske betegnelse for inklusion, og der rettes med denne en opmærksomhed på, at et barn kan 

være ’rummet’ uden at være deltager i de mest betydningsfulde sociale processer. 

Inklusionsperspektivet i daginstitutioner handler om at rette sit blik mod tre størrelser; barnet, 

den sociale kontekst (fællesskaberne) og relationen mellem barnet og dets sociale kontekst 

(Madsen, 2009). Ifølge Madsen (2009) findes der generelt stor viden om hvordan der etableres 

relationer til det enkelte barn, men ikke i forhold til hvordan fællesskaberne udvikles.   

På trods af dette skarpe inklusionsfokus, viser forskning (fx Madsen, 2005 - Ytterhus, 2003 – 

Palludan, 2005 etc.) at eksklusion af børn alligevel finder sted i daginstitutioner. Langt fra alle 

børn opnår at være deltagere i betydningsfulde, sociale fællesskaber (Madsen, 2005). Når børn 

                                                 
1
 Litteraturliste: Hjemmeside 1  
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ikke er inkluderet i fællesskabet og ikke er deltagere på lige fod, kan det betyde at deres trivsel, 

udvikling og læring er truet, i dét børn lever, lærer og udvikler sig i sociale fællesskaber 

(Højholt, 2007).      

Med udgangspunkt i mit arbejde i og omkring daginstitutionsområdet, undrer det mig hvilke 

faktorer der gør sig gældende når institutioner møder begrænsninger i forhold til at inkludere 

alle børn i fællesskabet, når der forelægger viden om, hvor vigtig børns deltagelse og inklusion 

er. Hvad er det for udfordringer og begrænsninger som pædagoger møder og hvad er det for 

faktorer, der udgør betingelserne for et barns truede deltagelse og dets eksklusion fra 

fællesskabet?   

På denne baggrund ønskes en undersøgelse af en daginstitutions arbejde med inklusion samt de 

begrænsninger de i institutionen møder undervejs. Indeværende speciales formål er, at bidrage 

til udviklingen af teori, metode og generel viden om børns deltagelse og inklusion i 

daginstitutioner, samt hvad der udgør betingelserne herfor.   

2.0 Problemformulering 
Med udgangspunkt i ovenstående, er specialets problemformulering således: 

Hvilke betingelser er til stede for børns deltagelse og inklusion i daginstitutionens 

fællesskaber? 

2.1 Forskningsspørgsmål 
Mine data er indsamlet på grundlag af en række forskningsspørgsmål. Spørgsmålene er 

opbygget i forhold til min problemformulering og skal kunne besvare den. Nærværende 

speciales data er indsamlet i en daginstitution. Jeg bruger spørgsmålene som retning for mine 

undersøgelser i institutionen samt i mine observationer og interviews for at sikre, at jeg 

besvarer min problemformulering. Forskningsspørgsmålene er: 

1) Hvordan arbejder institutionen med inklusion og hvor møder personalet udfordringer 

og begrænsninger i forhold til arbejdet med inklusion?  

2) Hvordan positionerer børn sig i fællesskabet – og deltager alle børn på lige fod? 

3) Er der børn i marginale positioner i børnefællesskabet og hvordan kommer denne 

deltagelse til udtryk? 
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4) Hvordan er relationerne mellem børn og voksne – og har relationerne betydning for 

børns deltagelse og inklusion? 

5) Ses der en sammenhæng mellem børns relationer til voksne og deres position i 

børnegruppen? 

6) Hvordan oplever børn dét at gå i børnehave og hvilken betydning har børns deltagelse 

og inklusion for børnene selv? 

7) Hvordan kan der arbejdes udviklende mod mere inkluderende miljøer i institutionen? 

 

Forskningsspørgsmålene undersøges ud fra forskellige kvalitative og kvantitative metoder; 

kvalitative forskningsinterviews med pædagogisk personale og børn i en daginstitution, 

observationen af børnene og af den pædagogiske praksis, samt Relations- og positionsskema 

metoden som både indeholder en kvalitativ og kvantitativ metodedel. De forskellige metoder 

vil blive udfoldet senere i specialet. Først vil specialets struktur redegøres for.   

3.0 Specialets struktur 
Følgende afsnit har til formål, at give overblik over specialets struktur. Først præsenteres mit 

valg af teoretisk og metodisk vinkel, herefter mine overvejelse omkring afgrænsning af 

specialet – hvorefter samtlige afsnit i specialet kort vil blive præsenteret. 

3.1 Teoretisk og metodisk vinkel 

Specialets teoretiske udgangspunkt er den kritisk psykologiske subjektvidenskabelige teori. 

Her betragtes mennesket som et subjekt, der er deltager i sociale sammenhænge og som 

handler i forhold til samfundsmæssige betingelser (Mørck, 1995).  Ud fra den kritisk 

psykologiske forståelsesramme, forskes der i praksis ud fra en række principper, kaldet 

praksisforskning.  

Jeg vælger at anlægge det kritisk psykologiske perspektiv på min problemformulering, da dette 

kan indfange førstepersonsperspektivet (Jartoft, 1996). Opgavens videnskabsteoretiske 

forståelse er, at viden har sine rødder i den praktiske hverdag, samt at viden skabes og udvikles 

gennem fælles handlinger, samarbejde, konflikter, dilemmaer, håndtering heraf og erfaringer 

(Højholt, 2007). I og med opgavens formål er, at opnå viden om hvilke betingelser der er til 

stede i forhold til børns deltagelse og inklusion, er formålet i forhold til metode- og teorivalg, 

at vælge en teori og en metode, der kan tage udgangspunkt i de involveredes deltagers 
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perspektiver – hvilket kritisk psykologi gør (Mørck, 1995).  Gennem et 

førstepersonsperspektiv, skal deltagernes interesser, begrundelser og standpunkter inddrages, 

ud fra deres ståsteder, positioner og perspektiver (Mørck, 1995). De kritisk psykologiske 

analysebegreber er valgt fordi de kan bidrage til at analysere og forstå den pædagogiske 

praksis, ud fra menneskers deltagelse og positioner i fællesskaber. Begreberne kan belyse, 

hvorledes mennesker handler og hvilke handlemuligheder og betingelser de handler i forhold 

til. Kritisk psykologi ser individ og fællesskab i et dialektisk perspektiv og søger at forstå 

hvorledes disse handler og påvirker hinanden. I forhold til at undersøge betingelser for 

inklusion og deltagelse, kan kritisk psykologi således medtage flere niveauer, både det 

individuelle og det fælles/samfundsmæssige niveau.  

Som metode til at kunne analysere specialets problemformulering, har jeg valgt – ud fra 

principperne i praksisforskning - at indlede et samarbejde med en lokal daginstitution. Min 

empiri herfra består af to kvalitative forskningsinterviews med en pædagog og institutionens 

leder, et Relations- og positionsskema udfyldt af det pædagogiske personale, to dages 

observationer af praksis samt fire børneinterviews.  

Jeg vælger at arbejde tæt med én institution for at komme så tæt som mulig på en pædagogisk 

praksis – med henblik på at søge deres perspektiver og begrundelser. Dreier (1999:61) påpeger, 

at forskning bør ske i samarbejde med de professionelle praktikere, med inddragelse af deres 

erfaringer og kvalifikationer, for at øge vores kundskab til den nuværende praksis’ problemer 

og muligheder for forandring.  Med udgangspunkt heri, vil jeg arbejde metodisk ud fra 

principperne i praksisforskning.  

3.2 Afgrænsning 
Ethvert valg, medfører et fravalg og viden vil aldrig blive færdig og vil aldrig omfatte det hele 

(Højholt, 2007). Når jeg vælger at anlægge et kritisk psykologisk perspektiv, fravælger jeg 

dermed andre teoretiske perspektiver. Dog suppleres med to poststrukturalistiske og 

socialkonstruktionistiske begreber. Jeg afgrænser mig fra at benytte poststrukturalistiske og 

socialkonstruktionistiske analysestrategier, da disse teoretiske vinkler tjener det formål, at 

bidrage med et mere overordnet makroperspektiv på indeværende speciales problemstilling. 

Jeg beskæftiger mig med betingelser for inklusion set ud fra en kritisk psykologisk optik, 

indenfor daginstitutionsområdet. Pædagogers profession, faglighed og uddannelse i henhold 

hertil, vil ikke blive analyseret i specialet.  
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Jeg benytter analytiske begreber fra den kritiske psykologi, men vælger også at inddrage 

udgivelser omkring inklusionsbegrebet i forhold til daginstitutionsområdet. Dette valg er 

begrundet i, at kritisk psykologi ikke har beskæftiget sig specifikt med inklusionsbegrebet.   

Set i forhold til den metodemæssige del, fravælger jeg at inddrage familie- og 

forældreperspektivet. Jeg indsamler mine data på tidspunkter af dagen, som ligger udenfor hvor 

forældrene opholder sig i institutionen. Jeg er klar om, at det ville være optimalt – og i kritisk 

psykologisk optik - at søge alle de involverede parters perspektiver (som fx Kousholt, 2007, 

gør det) og jeg er velvidende om, at forældreperspektivet og den handlesammenhæng som børn 

er deltagere i, i hjemmet, er en vigtig del af deres liv.   

De valg og fravalg der er truffet, udgør rammerne for indeværende speciale. Jeg vil i slutningen 

af specialet reflektere over hvilken betydning det ville have fået, hvis jeg havde valgt andre 

teoretiske perspektiver end kritisk psykologi - og herunder, hvad disse kunne have bidraget 

med.  

3.3 Præsentation af afsnit  
I afsnittet ’state of the art’ vil jeg præsentere et overblik over den aktuelle forskning på 

området, samt placere min egen forskning. 

Herefter vil jeg, i teoriafsnittet, klarlægge den kritiske psykologi og dens videnskabsteoretiske 

placering, hvorefter jeg vil præsentere de udvalgte analytiske begreber, som skal bruges til at 

analysere min empiri, med henblik på at søge svar på problemformuleringen. Supplerende 

teori, herunder poststrukturalistiske begreber samt inklusionsbegrebet, vil desuden præsenteres. 

I metodeafsnittet vil jeg præsentere principperne i praksisforskning, samt redegøre for min 

metode og dataindsamling. Mine metodiske refleksioner indeholder bl.a. refleksioner over etik 

og forskningsposition. Hernæst vil jeg præsentere mine kritiske refleksioner omkring metode 

og dataindsamling.   

I analyseafsnittet vil klarlægges hvilken analysestrategi jeg har valgt, samt hvordan temaer og 

eksempler fra mine data er udvalgt. I selve analysen vil problemformuleringen blive analyseret 

med udgangspunkt i forskellige temaer, ud fra de præsenterede kritisk psykologiske begreber. 

Efter analysen, opsamles der på analysens resultater hvorefter disse diskuteres i forhold til 

problemformuleringen - og her inddrages anden aktuel og relevant forskning på området. 
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Desuden vil der her inddrages et bud på intervention i praksis, hvor det præsenteres hvordan 

der kan interveneres og bidrages til praksisudvikling, ud fra den viden specialet har produceret, 

i forhold til at skabe inkluderende miljøer i daginstitutioner.  

Herefter gør jeg rede for mine kritiske refleksioner, hvor jeg bl.a. reflekterer over hvilke 

styrker og svagheder jeg ser i min teori, samt hvilke andre teoretiske perspektiver der kunne 

have været benyttet i specialet.  

Afsluttende følger konklusion på undersøgelsen, samt perspektivering.  

4.0 State of the art 
Indeværende afsnit har til hensigt at belyse central forskning vedrørende inklusion og 

deltagelse - begreber der begge er relevante i forhold til dette speciales problemformulering og 

derved vil udgøre det undersøgte forskningsområde. Formålet hermed er, at tegne et tydeligt 

billede af hvilken forskningsinteresse der er på området og dernæst placere nærværende 

speciales forskning i feltet. 

En søgning på ’inklusion’ og ’deltagelse’ på www.bibliotek.dk, gav 247 poster. De fleste 

resultater omhandlede inklusion i Folkeskolen, men også flere omhandlede inklusion i forhold 

til børn med en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse i specialinstitutioner. Jeg udvalgte de 

mest relevante bogudgivelser og projekter, som omhandlede inklusion og deltagelse relateret til 

daginstitutionen.     

Bjørg Kjær har bl.a. forsket i børnekultur og sociokulturelle processer i den pædagogiske 

verden. Hun udarbejdede i 2009 en undersøgelse og rapport herover kaldet 

”Basispladspædagogik og institutionskultur” – som var et projekt i samarbejde med 

Københavns kommune omkring god praksis og inkluderende pædagogik. Bjørg Kjær udgav, 

med denne baggrund, i 2010 bogen ”Inkluderende pædagogik”. Rapporten blev udarbejdet som 

en del af Specialreformen i Københavns kommune. Formålet var at opnå mere viden på 

området omkring inklusion i daginstitutioner. Resultaterne viste, at inklusionsarbejde må 

handle om, at arbejde med åbne og udviklingsorienterede miljøer, udvikling af personalet, 

fleksibel ressourcetildeling, tidlig og forebyggende indsats overfor udsatte børn, brobygning 

mellem special- og almenpædagogiske områder samt at inklusion skal betragtes som en 

dynamisk og vedvarende proces.   

http://www.bibliotek.dk/
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I forbindelse med projektet ”Bedre kvalitet i dagtilbud” modtog Roskilde kommune midler, 

således der kunne igangsættes et projekt omkring inklusion i dagtilbud. Projektet omtaledes 

”Roskildeprojektet” og var et samarbejde mellem NVIE (Nationalt Videnscenter for Inklusion 

og Eksklusion), UCC professionshøjskole og University College Vest. Roskildeprojektets 

formål var at udvikle inkluderende strategier i dagtilbud. De væsentligste resultater fra 

projektet, var at fokus må lægges på den pædagogiske faglighed, på børns positioner i 

fællesskabet samt på observationer af in- og ekskluderende elementer i hverdagspraksis En af 

chefkonsulenterne var Carsten Pedersen, som har redigeret og er en af forfatterne til bogen 

”Inklusionens pædagogik” (2009).  

Bente Jensen, der er lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, har i mange år forsket i 

udsatte børn i daginstitutioner. Senest i det igangværende projekt VIDA (Vidensbaseret Indsats 

overfor børn i Dagtilbud), som har til formål at dokumentere hvilke pædagogiske indsatser der 

virker i arbejdet med udsatte børn. Her bygges videre på erfaringerne fra HPA projektet 

(Handlekompetencer i Pædagogisk Arbejde). I 2005 udgav Bente Jensen bogen ”Kan 

daginstitutioner gøre en forskel” som bl.a. havde til formål at undersøge pædagogers rolle i 

forhold til børn og deres udsathed. Ét af resultaterne er at pædagoger kan være medvirkende til 

at børn ekskluderes fra fællesskabet, fordi der er en ’skjult pædagogik’ i den pædagogiske 

kultur, som udgør bestemte forventninger til børns adfærd. Det er langt fra alle børn som kan 

indfri den pædagogiske kulturs forventninger.  

Bent Madsen, der er leder af NVIE, er central indenfor forskning omkring inklusion på 

daginstitutionsområdet. Ud over at have medvirket som chefkonsulent i NVIE’s 

inklusionsprojekter i 25 danske kommuner, har han udgivet bøgerne ”Socialpædagogik – 

inklusion og integration i det moderne samfund” (Madsen, 2005) og bidraget til bogen 

”Inklusionens pædagogik” (Pedersen (red.), 2009). Formålet og omdrejningspunktet i Madsens 

arbejde er inklusion i daginstitutioner og han konkluderer bl.a. i sine udgivelser, at pædagoger 

arbejder integrerende frem for inkluderende og anerkender, at det er en vanskelig opgave for 

pædagoger at ’lægge deres faglighed om’. Desuden konkluderer Madsen, at børn har ulige 

muligheder i daginstitutioner og nogle børn oplever at blive ekskluderet.  

I 2005 udgav Charlotte Palludan bogen ”Børnehaven gør en forskel” som byggede på hendes 

ph.d.-afhandling på DPU. Formålet var at undersøge børns muligheder i børnehaven og 

differentieringsprocesser, og nogle af resultaterne af Palludans undersøgelser, var at børn ikke 
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opnår samme muligheder i børnehaven, og ikke opnår samme anerkendelse blandt 

pædagogerne – samt at pædagoger kan være medvirkende til at fastholde børn i udsatte 

positioner (Palludan, 2005).  

Indenfor den kritisk psykologiske verden, arbejder Charlotte Højholt med deltagelse i 

børnefællesskaber, både i folkeskolen og i daginstitutioner. Udgivelsen ”Børnefællesskaber” 

(2007) sammen med Anja Stanek og Maja Røn Larsen, undersøger børns fællesskaber i 

daginstitutionen, og konkluderer bl.a. at pædagoger spiller en central rolle i forhold til at sikre 

alle børns deltagelse i fællesskaber – dvs. at det er pædagogerne der udgør og organiserer børns 

betingelser for inklusion.   

Specialets placering i forskningsfeltet 

I landskabet af den nuværende forskning, placerer mit speciale sig indenfor emnet inklusion – 

som er den mere almene tilgang – samt indenfor deltagelse, der kan betegnes som den kritisk 

psykologiske vinkel på inklusion.  

Sammenlignes resultaterne fra ovenstående undersøgelser, kan der konkluderes at der finder 

differentierings- og eksklusionsprocesser sted i danske daginstitutioner, hvorfor alle børn ikke 

opnår betydningsfuld deltagelse i de sociale fællesskaber. Derfor er inklusionsbegrebet aktuelt i 

den nuværende forskning.  

Indeværende speciale bygger på ovenstående viden om, at ikke alle børn er fuldgyldige 

deltagere i den pædagogiske praksis og derved ikke er inkluderet i de sociale fællesskaber. 

Flere aktuelle udgivelser på dette område, beskæftiger sig med pædagogiske metoder til at 

arbejde med inklusion, hvor jeg i dette speciale i stedet ønsker at komme i dybden med at 

undersøge betingelserne for at deltagelsen og inklusionen ikke er optimal. Palludan (2005), 

Jensen (2005), Madsen (2005) og Højholt (red.) (2007) har forsket i disse faktorer, hvor jeg i 

denne undersøgelse vil benytte metoden ”Relations- og positionsskema” med henblik på at 

sammenligne børns positioner og relationer i forhold til pædagoger. Qua jeg tilstræber at 

arbejde kritisk psykologisk, arbejder jeg med at afdække alle de involveredes perspektiver – og 

ser derfor metodisk på pædagogernes egne perspektiver, pædagogernes vurdering af 

børneperspektivet, børnenes eget perspektiv og sammenholder disse med observationer af 

institutionens praksis.   



Inklusion i et kritisk psykologisk perspektiv  Mathilde Hostrup, DPU Aarhus 

 

15 

 

5.0 Teori 
I følgende afsnit vil specialets teoretiske forståelsesramme – den kritiske psykologi - blive 

præsenteret, startende med det metateoretiske og videnskabsteoretiske grundlag, hvorefter jeg 

vil præsentere en række af de væsentligste analytiske begreber, som er udvalgt i denne opgave.  

Afslutningsvis vil jeg præsentere de begreber der er valgt som supplement til kritisk psykologi. 

5.1 Kritisk psykologi 
Kritisk psykologi er udviklet i Berlin i 1960’erne af Klaus Holzkamp, hvor den i Danmark blev 

videreudviklet af Ole Dreier (Jartoft, 1996). Tilgangen har sine rødder i dialektisk 

materialisme, samt et bredt filosofisk grundlag i blandet andet virksomhedsteori, 

eksistentialisme og marxisme (Mørck, 2006). Metateoretisk, placerer kritisk psykologi sig, i 

Habermas’ tredeling af psykologien, under samfundsvidenskaben (Christensen, 2009).  

Genstandsfeltet i samfundsvidenskaben er, at betragte fællesskabet eller mennesket i 

fællesskabet – med fokus på det almene, det fælles og det historiske (ibid.).  

Den kritiske psykologi blev udviklet i opposition til psykoanalysen, humanistisk psykologi, 

behaviorismen og kritisk teori (Frankfurterskolen) – der alle har udgangspunkt i menneskesyn 

der er forskellige fra kritisk psykologi (Jartoft, 1996). Kritisk psykologi betegnes som det 

subjektvidenskabelig paradigme (ibid.), hvilket refererer til tilgangens forståelse og prioritering 

af subjektets perspektiv. ”Critical psychology is a psychology from det standpoint of the 

subject” (Holzkamp, 1998:3) og det er mennesket, dets handlinger og dets subjektive 

begrundelser, betydninger og betingelser der er i centrum (Jartoft, 1996). Dette 

førstepersonsperspektiv har sit afsæt i, at kritisk psykologi er udviklet som opposition til den 

traditionelle psykologi (Dreier, 2001).  

I kritisk psykologi ses mennesket som samfundsmæssigt i sit grundlag og som subjekt for sine 

handlinger. Individet kan ikke eksistere uden samfundet, ligesom der ikke kan eksistere et 

samfund uden individer (Jartoft, 1996). Det er i fokus at psykologiske fænomener ikke må ses 

isoleret, men i stedet skal betragtes som værende en del af samfundsmæssige strukturer 

(Dreier, 2001). Menneskets subjektivitet skal forstås som værende udviklet i de forskellige 

relationelle kontekster, som mennesket bevæger sig i – og dermed netop ikke som iboende 

egenskaber, som i den traditionelle psykologi (ibid.). Individet skal forstås i sine konkrete 

udviklingssammenhænge – og ikke som et abstrakt væsen, der er bestemt af behov eller drifter. 
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Kritisk psykologi retter således en kritik mod forståelsen af individet som determineret af indre 

drifter (psykoanalysen) samt som determineret af ydre drifter (behaviorismen) (Jartoft, 1996).   

I kritisk psykologi vægtes praksisbegrebet højt, samt det dialektiske forhold imellem teori og 

praksis. Der er fokus på, at mennesket befinder sig i en konkret verden og at de menneskelige 

problemstillinger derfor ikke må rives ud af den (Højholt & Witt, 1996).  

I de næste afsnit vil specialets analysebegreber udfoldes.  

5.1.1 Egenskabsgørelse  

I kritisk psykologi ses menneskets personlighed som udviklet på grundlag af menneskelig 

virksomhed og handling (Dreier, 2002) Der tages ikke udgangspunkt i nogle abstrakte, 

iboende, ubevægelige væsenskendetegn, men i stedet i menneskets konkrete liv og handlinger. 

Der rettes igen en kritik mod traditionel personlighedspsykologi, hvilket Dreier (2002) 

betegner som egenskabsgørelse. Begrebet henviser til, at et individ tilskrives bestemte 

personlighedsegenskaber. Begivenheder, relationer og tilstande antages udelukkende at skyldes 

en bestemt person (personalisering) og er produkter af bestemte egenskaber hos personen 

(egenskabsgørelse) (Dreier, 2002: 42).   

5.1.2 Deltagelse i handlesammenhænge 

Forholdet mellem mennesket og dets omverden forstås således dialektisk, og menneskets 

deltagelse kan siges at være det formidlende link herimellem. Deltagelse skal ifølge Dreier 

(2001) forstås som menneskets egen, konkrete deltagelse i en sammenhæng. Kritisk psykologi 

lægger vægt på at betragte mennesket i de forskellige kontekster som det befinder sig i – disse 

kontekster betegner Dreier (1999) som handlesammenhænge. Handlesammenhænge er 

samfundsmæssige arrangerede socio-materielle enheder på særlige lokaliteter fx 

daginstitutionen, skolen, familien etc. og er forskelligartede. Individet er deltager i flere 

handlesammenhænge samtidigt og har heri forskellige deltagerbaner – med forskellige mål og 

betydninger for den enkelte (Dreier, 1999). Kritisk psykologi lægger vægt på at centrere sin 

forskning omkring alle de handlesammenhænge som den enkelte er deltager i (Højholt & Witt, 

1996).  

Når individet bevæger sig mellem de forskellige handlesammenhænge, varierer dets position, 

muligheder samt grader af indflydelse (Dreier, 2001). Individer deltager i hver 

handlesammenhæng ud fra ståsteder, hvilke er struktureret i særlige positioner. Disse sociale 
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positioner forhandles om, tildeles hinanden, udvælger, fravælger og ændres, hvorfor disse 

positioner ikke på forhånd er givne, men hele tiden ’kæmpes’ om (ibid.). Mennesket er ifølge 

Holzkamp (1983) altid deltager i handlesammenhænge, uanset om denne deltagelse er aktiv 

eller ej. Der er dog forskel på graden af individets deltagelse i de forskellige 

handlesammenhænge – og derved også forskel på individets muligheder for indflydelse på 

både fællesskabets og egne interesser (ibid.). 

Individuelle subjekter skal betragtes som delaspekter af samfundsmæssige subjekter: 

Individerne udvikler subjektivitet i det omfang de deltager og har andel i den samfundsmæssige 

subjektivitet (Holzkamp, 1979: 17).  

Mennesket har allerede ved fødslen en række livsbetingelser, hvilket dækker over de objektive 

og subjektive livsmuligheder menneskets har med sig (Holzkamp, 1979). Mennesket bliver 

født ind i bestemte formations-, klasse- og placeringsspecifikke steder i den samfundsmæssige 

kontekst (Ibid.) Individet skal derfor både leve med disse livsbetingelser, men samtidig forsøge 

at udvide sin rådighed over dem. For at opnå indflydelse på egne livsbetingelser, må individet 

deltage sammen med andre og tage del i samfundsmæssige, almene mål (ibid.).  

I nærværende speciale vil daginstitutionen blive analyseret som én af de handlesammenhænge 

børn deltager i. Børns liv handler om at være deltager i flere handlesammenhænge, samt om de 

skift og overgange der er imellem disse (Højholt, 2000). Deltagelsesbegrebet er centralt, fordi 

det retter opmærksomhed mod det børn i daginstitutioner deltager i, hvordan de udvikler sig 

ved at deltage samt hvad de udvikler ved at deltage i de sociale fællesskaber i daginstitutionen. 

Børn deltager i fællesskaber i forskellige handlesammenhænge, på vidt forskellige præmisser 

(ibid.).   

5.1.3 Deltagelsesformer 

Børns optagethed i forhold til deltagelse, knytter sig oftest til selve deltagelsen – dvs. dét at 

være med (Højholt, 2000) hvorfor jeg vælger at inddrage begreberne marginal og central 

deltagelse.    Lave og Wengers sociallæringsteori, der bygger på samme teoretiske grundlag 

som kritisk psykologi, betegner de forskellige deltagelsespositioner som marginal eller central 

deltager. Hvor den centrale deltagelsesposition hentyder til, at individet er et fuldgyldigt, 

accepteret og aktivt medlem af fællesskabet, hentyder den marginale deltagelsesposition til det 

Wenger (2004) betegner som ’ikke-deltagelse’ hvor positionen er problematisk, kritisk og 
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begrænsende. Dog vil det ifølge Holzkamp (1983) aldrig være en ikke-deltagende position, da 

individer altid er deltagende.  

Endvidere påpeger Højholt (2000), at det ikke bare handler om at komme til at deltage, da alle 

børn er deltagere i daginstitutionen, men det handler de kvalitative forskelle og ændringer i 

deltagelsen.    

5.1.4 Handleevne 

Den subjektive handleevne er en af de mest centrale grundkategorier indenfor kritisk psykologi 

(Jartoft, 1996). For at kunne tage del i samfundsmæssige mål og herved opnå indflydelse på 

egne mål, må individet udvise handleevne. Ud fra denne forståelse sættes menneskets handling 

i centrum og der fokuseres på at udforske menneskers liv som konkret praksis. Det anskues, at 

mennesker er aktive medskabere af deres livsbetingelser – og ikke blot abstrakte væsener der 

tilpasses et statisk samfund (ibid.).  

Handleevne defineres som ”forholdet omkring den individuelle reproduktion gennem 

deltagelse i rådigheden over den samfundsmæssige reproduktion” (Holzkamp, 2005: 17). Den 

personlige handleevne skal ikke forstås som en indre struktur ved mennesket, men nærmere 

som evnen til at kunne udvide sine handlemuligheder – at handle med, under og udvidende i 

forhold til de livsbetingelser, mennesket har i sit liv (Dreier, 2001). Begrebet handleevne kan 

anskues som menneskets potentiale for at leve under bestemte historiske betingelser (Jartoft, 

1996). Der refereres ikke til specifikke handlemåder, men mere til at ”menneskers kognition, 

tænkning, emotioner og motivation er funktionelle aspekter, der antager deres former – og 

ændres – i og med bestemte livbetingelser” (Jartoft, 1996: 196).  

Når mennesket handler i forhold til dets muligheder og betingelser, ændres både disse og 

menneskets forudsætninger (ibid.). Mennesket modificerer løbende sin egen måde at deltage på 

samt ændrer sin egen funktionsmåde i forhold til opfattelsen af egen formåen og muligheder 

(Dreier, 1999). Subjektets handlen er derfor altid begrundet i forhold til personlige muligheder, 

interesser og individuelle behov (ibid.).  

Der er forskellige måder hvorpå individet kan forholde sig til sine handlemuligheder og 

livsbetingelser. Ved at udvise udvidende handleevne forholder individet sig bevidst til sine 

livsbetingelser og forsøger at gribe ændrende ind i dem, med henblik på at forbedre 

livsbetingelser – hvor individet der udviser restriktiv handleevne, indretter sig under de 

eksisterende, begrænsede betingelser, uden forsøg på at overvinde dem (Jartoft, 1996).   
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5.1.5 Subjektivitet, relationer og indflydelse 

Den kritisk psykologiske forståelse af relationer er, at individet indgår i bestemte forbindelser 

til andre individer (Dreier, 2002). Menneskets udvikling foregår i tæt samspil med og i 

relationer til andre mennesker, hvor den sociale praksis ses som bindeled mellem det subjektive 

og samfundsmæssige niveau (Kragh-Müller, 2010). For at kunne bestemme sine relationer til 

omverdenen bevidst, forudsætter det at individet har rådighed over relationerne. Denne 

rådighed kan individet ikke opnå alene og derfor er individer gensidige afhængige af hinanden 

i denne proces. Individet er medlem af og medbestemmende over, de samfundsmæssige 

handlesammenhænge, hvilke individet – i kraft af dets deltagelse – får konkret andel i og 

rådighed over (ibid.). For at opnå indflydelse på egne livsbetingelser, interesser og behov – må 

individet være aktiv deltager i de samfundsmæssige relationer i de forskellige 

handlesammenhænge. På denne måde er forholdet mellem individerne intersubjektivt, idet 

individerne til enhver tid ved om sig selv og om hinanden, at de kan være kilde til forandring 

og til rådighed over livsbetingelserne, hvilket også betegnes som intentionalitet (Holzkamp, 

2005). Menneskets individuelle livsopretholdelse skal derfor anskues som værende formidlet 

gennem den samfundsmæssige reproduktion.  

Det er derfor ifølge Holzkamp (1979) vigtigt, ikke at forstå samfundsmæssighed og 

subjektivitet adækvat hvilket han formulerer således:  

”Menneskelig subjektivitet er et karakteristikum ved den helhedssamfundsmæssige proces, 

altså som subjektiv faktor eller samfundsmæssig subjektivitet. På dette grundlag kan man 

bestemme individuel subjektivitet som personlig realisering af samfundsmæssig subjektivitet. 

Individuel subjektivitet og de deri involverede relationer bliver bestemt som overskridelse af 

individualiteten gennem andel/deltagelse i den samfundsmæssige subjektivitet, omkring almene 

mål til disponeren over egne relevante livsbetingelser”(Holzkamp, 1979: 21) 

Individet må derfor altid betragtes som værende en del af relationer i dialektisk forhold med 

samfundet. For at opnå rådighed over egne livsbetingelser, samt indflydelse på sin egen 

situation og mål, må individet deltage aktivt i de samfundsmæssige handlesammenhænge om 

mere almene og fælles mål.  Barnet bliver derved til som person ved at tilegne sig kendskab til 

det samfund og den kultur barnet vokser op i – ligesom der er tale om et dialektisk forhold, 

fordi barnet også er med til at forandre kulturen og samfundet (Kragh-Müller, 2010). Barnet er 

således både bestemt af objektive livsbetingelser og samtidig subjekt for dets egen 
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samfundsmæssige livsproces (ibid.).    

Ifølge Holzkamp (1979) er det af fundamental betydning at have indflydelse på eget liv, da 

mennesket herved kan sikre sin egen eksistens. Kragh-Müller (2010) benytter i henhold hertil, 

begrebet selvbestemmelse. Selvbestemmelse dækker over, at have indflydelse og har betydning 

for den måde barnet oplever sig selv. Samtidig skal selvbestemmelse ses i forhold til barnets 

handleevne og handlemuligheder i den konkrete handlesammenhæng. Det er centralt for barnet 

at kunne mærke egne behov, følelser og interesser som udgangspunkt for handling (Kragh-

Müller, 2010).  

Set i forhold til det relationelle perspektiv, må subjektet reflektere over det relationelle, samt 

det fælles aspekt. Ethvert individ i en handlesammenhæng, er en del af en større kontekst, 

hvorfor individets handlinger og intentioner bliver intersubjektive (Dreier, 2002).   

Holzkamp (1979) opdeler de mellemmenneskelige relationer i subjektrelationer og 

instrumental forhold. Subjektrelationer hviler på gensidig tillid og på fælles interesser. De er 

bestemt af, at de involveredes fælles mål falder sammen med de almene samfundsmæssige 

mål. Deltagerne har en given, gensidig interesse i hinandens subjektivitetsudvikling, qua en 

viden om, at det vil komme dem selv til gode. Karakteristika for subjektrelationer er 

angstløshed, frihed, åbenhed og entydighed i den gensidige understøttelse af hinanden. Der er 

enighed om det fælles mål, således der kun diskuteres ’hvilken vej der er den bedste 

hertil’(Holzkamp, 1979).  

I instrumental forhold findes ikke et alment-samfundsmæssigt mål, men derimod kun 

individuelle mål (ibid.). De er præget af partialinteresser, dvs. deltagernes egne interesser. De 

øvrige deltagere ses i disse forhold, som et ”instrument” for realiseringen af de individuelle 

interesser. Sådanne sammenslutninger frembringes derfor af ydre kræfter, hvor den enkelte ser 

fordele herved. Individer kan altså vælge at deltage i et fælles forhold, da deres partialinteresser 

sammen er stærkere overfor andres interesser. Dette er samtidig en måde hvorpå deltagerne, 

gensidigt kan afsikre hinanden og således beskytte sig mod andre magter. Instrumental 

forholdenes emotionelle grundbefindende er usikkerhed, angst, mistænkelighed og 

flertydighed, kombineret med skyldfølelse, jalousi, skuffelse og sårbarhed. Disse forhold er 

sårbare, da der intet indre er, der holder dem sammen. Derfor kan det ske, at en deltager går 

over til andre forhold, da der her er større personlig ”gevinst” for den enkelte deltager. I 

forholdene hersker et kraft/styrkeforhold og interessekonstellationer, da der kæmpes for 

interesser og om magt. Det er en form for undertrykkelsesforhold, hvor parterne kan blive 
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tvunget ud i kompromis’et, dvs. at gå på kompromis med egne interesser - eller nå frem til 

kompensation således der tilstræbes en ligevægt, så begge parter kan blive i forholdet (ibid.).  

Der kan selvfølgelig stilles spørgsmålstegn ved, om rene subjektrelationer overhovedet kan 

finde sted. Holzkamp (1979) peger dog også selv på, at subjektrelationer næppe forekommer i 

sig selv. Det kan endvidere diskuteres, om denne teori – der oprindeligt er udviklet om voksnes 

relationer - uden videre kan overføres til børnerelationer.  

5.1.6 Emotioner  

Emotionalitet anskues som havende en erkendelsesledende funktion, hvilket vil sige, at 

følelserne forbinder handling og tænkning (Jartoft, 1996). Via emotionerne vurderes 

livsbetingelserne, samt den konkrete situation og handlemulighederne heri. Individet kan både 

handle middelbart – dvs. at forsøge at sikre sine livsbetingelser på længere sigt, men også 

umiddelbart – hvor individet handler kortsigtet i forhold til umiddelbare betingelser (ibid.).   

Emotionerne kan være uklare, når menneskets relationer til omverdenen er modsætningsfyldte, 

og det er derfor ikke altid, at menneskets følelsesmæssige vurdering af den konkrete situation, 

kan lede i den ’rigtige’ retning. Emotioner er ligeledes tæt forbundne med motivation. For at 

individet kan være motiveret, må der foreligge konkrete handlemuligheder, hvor emotionerne 

er medvirkende til at skønne om der er muligheder for at handle og opnå indflydelse i 

situationen og på sine betingelser (ibid.). 

Børn i daginstitutioner bliver opslugt af forskellige temaer, udfordringer, aktiviteter og 

relationer – hvilke de forfølger. Det er vidt forskelligt hvad børn bliver optaget af, hvad de 

tillægger betydning, hvem de leger med og hvorfor. Børn udforsker dét de finder personligt 

relevant (Højholt, 2000). Børn sorterer i kompleksiteten og børns deltagelse skal ses som en 

personlig deltagelse, der bunder i hvad barnet kan lide, hvor det bedst kan lide at være, hvem 

det bedst kan lide at være sammen med osv. Ved at udvikle deltagelse, realiserer børn deres 

personlige interesser gennem fællesskabet, hvorved både barnet og fællesskabet udvikles 

(ibid.). Set i forhold til barnets indflydelse og selvbestemmelse, er følelser barnets vurdering af 

muligheder i forhold til at kunne handle (Kragh-Müller, 2010).   

 

5.2 Supplerende analytiske begreber 
Som tilvalg til den kritiske psykologi, har jeg valgt at inddrage de poststrukturalistiske / 

socialkonstruktionistiske begreber diskurs og kategorisering.. De poststrukturalistiske begreber 



Inklusion i et kritisk psykologisk perspektiv  Mathilde Hostrup, DPU Aarhus 

 

22 

 

er valgt, da de kan indfange et større metaperspektiv på problemstillingen, som jeg ikke finder i 

kritisk psykologi.   

Socialkonstruktionismen og poststrukturalismen kan betragtes som interrelaterede og begge 

som tænkemåder, der tilslutter sig et fundament, bestående af antiessentialisme og en kritik af 

den traditionelle vestlige filosofi og samfundsvidenskabelige tænknings metafysiske grundlag 

(Stormhøj, 2006). Socialkonstruktionismen forstås af nogle forskere som en del af en større 

poststrukturalistisk strømning (Khawaja, 2005), hvor andre betragter denne som en bredere 

kategori, som poststrukturalismen er en del af (Jørgensen og Phillips, 1999). Nærværende 

speciale anerkender således at der tale om omstridte betegnelser, der ikke er konsensus 

omkring.  

 

5.2.1 Diskurs og kategorisering 

Betydningen af diskurs-begrebet er ikke entydigt afklaret (Khawaja, 2005), hvorfor jeg vælger 

at inddrage Foucaults forståelse af begrebet. Begrebet anvendes til at afdække de måder, 

hvorpå den enkelte konstrueres som subjekt (Foucault, 2008). Diskurs skal forstås som 

”generelle samtalemåde, som findes i og er skabt af samfundets socio-kulturelle udvikling og 

er altså ’practices that systematically form the objects of which we speak” (Khawaja, 2005: 

37). På denne måde virker diskurser som en bestemt forståelsesramme, der bliver styrende for 

hvordan mennesker forstår og italesætter sig selv og verden på. Diskurser kan fx fremtræde 

som bestemte måder at deltage og handle på indenfor bestemte kontekster – og sproget spiller 

en central rolle (ibid.).  

Gennem samfundets overordnede og styrende diskurser, skabes kategorier, som bruges til at 

forstå og kategorisere dele af verden (Burr, 1995). Vi bliver født ind i en verden, hvor de 

begrebsmæssige rammer og kategorier der anvendes af mennesker i vores kultur, allerede 

eksisterer og på denne måde, skaber kategorier forskellige subjektiverings- og 

positioneringsmuligheder (ibid.) 

Kobles diskurs-begrebet til daginstitutionsområdet, kan de overordnede diskurser således være 

styrende for pædagogers forståelsesramme, og derved for, hvordan pædagoger forstår sig selv 

og den verden de er i. Herskende diskurser i daginstitutioner kunne eksempelvis vedrøre en 

bestemt og populær pædagogisk tilgang/metode til det pædagogiske relationsarbejde – fx den 
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anerkendende tilgang. Den anerkendende tilgang er, ifølge Børn&Unge (2010) den mest 

anvendte tilgang inden for daginstitutionsområdet, efterfulgt at inklusion som indledningsvist 

blev nævnt. At denne tilgang er italesat således, skaber en diskurs om at den anerkendende 

tilgang ses som en ’universel sandhed’ i pædagogisk arbejde, og dette medfører bestemte 

handlemåder, deltagelsespositioner og forståelser i den pædagogiske praksis. En sådan 

styrende diskurs, kan endvidere være medskaber af visse kategoriseringer – både af børn, 

pædagoger og institutioner.  

Diskurser kan ligeledes være styrende for bestemte normalitetsforventninger til bestemte 

individtyper og adfærdsformer i forhold til børn i daginstitutioner (Hansen, 2008). Børn som 

ikke formår at leve op til de kulturelle regler, normer og værdier kan være i risiko for, at blive 

ekskluderet fra fællesskabet (Madsen, 2005).   

5.3 Inklusion  
I følgende afsnit vil begrebet inklusion udfoldes og defineres. Der vil i dette afsnit endvidere 

suppleres med teorier som ligger uden for den kritisk psykologiske teoriramme – disse er 

Hansen (2009), Madsen (2005; 2009) og Pedersen (2009). Dette valg er truffet fordi, kritisk 

psykologi ikke tidligere har beskæftiget sig med inklusionsbegrebet. Det tætteste vi kommer på 

en behandling af inklusion inden for en kritisk psykologisk ramme, er Schousboes (1997) 

integrationsformer. Efter præsentationen af inklusionsbegrebet ud fra de forskellige 

perspektiver, vil indeværende speciales forståelse af inklusion klarlægges, samt relevante og 

relaterede begreber. For at komme nærmere en definition af inklusion, må integrationsbegrebet 

først behandles.     

Den integrerende, pædagogiske praksis bygger på en tanke om, at hvis barnet skal integreres i 

fællesskabet, så kræver det at barnet kan og vil tilpasse sig de normer, værdier, regler og 

rammer som fællesskabet udstikker (Hansen, 2006). Netop i daginstitutioner, bliver det hermed 

vigtigt, at det enkelte barn kan tilpasse sig de rutiner, der er oparbejdet, den gruppeinddeling 

der er etableret, de regler der hersker, samt fællesskabets normer for, hvad der er god opførsel, 

hvad det vil sige at være en god ven etc. (ibid.) Ifølge Hansen (2006) er der i Danmark, en lang 

pædagogisk tradition for at fokusere på individet (integrationsparadigmet) frem for på 

fællesskabets måde at være fællesskab på (inklusionsparadigmet). Konsekvensen heraf kan 

blive, at den integrerende praksis får en række utilsigtede konsekvenser, bl.a. at nogle børn 

positioneres som marginale deltagere i fællesskabet og hermed ekskluderes (ibid.).       
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Inklusion kan derimod ses som svar på ovenstående dilemma i den integrerende praksis. I en 

inkluderende praksis lægges fokus på, at børns forskelligheder udgør en ressource for 

fællesskabet (Hansen, 2006). 

”Fællesskabets styrke og sammenhængskraft betragtes ikke ud fra graden af homogenitet, men 

ud fra heterogenitet”(Hansen, 2006: 435). 

Det inkluderende miljø fokuserer således på, at gennem forskellighed, kan den enkelte bidrage 

med noget forskelligt, hvilket udgør fællesskabets styrke. I den inkluderende tanke, har alle 

børn særlige behov og ansvaret for at gøre plads til børns forskellige behov, ligger hos 

fællesskabet (Madsen, 2009). Inklusion i daginstitutioner omhandler, at alle børn har ret til 

deltagelse i fællesskabet og at det er pædagogernes ansvar, at sikre alle børn denne ret (ibid.).  

De støttende foranstaltninger i daginstitutioner rettes ikke kun mod det enkelte barn, men også 

mod hele børnefællesskabet og det forsøges at udvikle børns betingelser, for at blive deltagere i 

fællesskaber, uanset deres særlige behov (Madsen, 2005). Forskellen mellem inklusion og 

integration er, at hvor det i integration kun er barnet der skal tilpasse sig og ’lave sig om’, er 

det i inklusionstankegangen, fællesskabet der skal tilpasses så det enkelte barn kan være aktiv 

deltager.  Inklusion handler derfor om at udvide og differentiere normalitetsforventninger samt 

udvikle social diversitet (Pedersen, 2009).  Inklusion skal ses i sammenhæng med begreberne 

deltagelse, medborgerskab, dannelse, viden, læring og etik (ibid: 8).  

5.3.1 Inklusion i et kritisk psykologisk perspektiv  

Inklusionsbegrebet er nu defineret og dette afsnit vil omhandle inklusion ud fra et kritisk 

psykologisk perspektiv. Først vil ses på Schousboes integrationsformer og herefter vil kritisk 

psykologisk teori sammenholdes med definitionen af inklusionsbegrebet fra forrige afsnit. 

Integrationsformer 

Schousboe (1997) der arbejder ud fra en kritisk psykologisk forståelsesramme, benytter 

begrebet integration om dét at være medlem i sociale sammenhænge. Hun arbejder med fire 

integrationsformer: Kooperativ integration, hvor fællesskabet og det enkelte subjekt 

samarbejder om at sætte mål for integrationen – det er ikke på forhånd bestemt af fællesskabet, 

hvad der skal ske med subjektets forskellighed. Assimilerende integration, hvor målet er at 

subjektet skal slippe og opgive sin forskellighed for at indordne sig og blive som de andre i 

fællesskabet. Fragmenterende integration, hvor subjektet delvist skal assimileres og delvist 
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fortsat bevare sin forskellighed. Og sidst, formel integration, hvor som indeholder et diffust 

eller intet mål (Schousboe, 1989; 1997).  

Schousboes artikel er første gang udgivet i 1989 og igen i en redigeret udgave i 1997. Dette er 

en vigtig faktor, da inklusionsbegrebets anvendelse indenfor det pædagogiske praksisområde 

først startede op igennem 2000’erne og for alvor blev udbredt, efter Dagtilbudsloven i 2007. 

Dette kan anskues som begrundelsen for, at begrebet integration benyttes - frem for inklusion.   

Ser vi på lighederne mellem definitionerne af inklusion og Schousboes integrationsformer, er 

der visse sammenfald mellem definitionen af kooperativ integration og inklusion. Dette ses 

bl.a. ved at subjektets inklusion / kooperative integration i fællesskabet sker i et samarbejde 

mellem både fællesskabet og den enkelte – ansvaret er placeret begge steder. Den 

assimilerende integration defineres med visse ligheder, som den måde hvorpå integration 

defineres af Hansen (2009), Madsen (2005; 2009) og Pedersen (2009).       

Kritisk psykologi 

Anskues inklusion ud fra en kritisk psykologiske teoriramme, ses flere ligheder i de 

grundlæggende tanker om individet og dets relation til omverdenen. Inklusionsbegrebet tager 

udgangspunkt i, at mennesket skal deltage i fællesskabet, fordi de sociale relationer og det 

menneskelige samspil betragtes som forudsætningen for menneskets udvikling (Pedersen, 

2009). Set i et historisk-samfundsmæssigt perspektiv lå fokus på marginalisering, hvor der var 

en optagethed af økonomiske midler og rig/fattig samt socialgruppe problematikker (Hansen, 

2008). I det inkluderende perspektiv er det helt centralt, at det ikke er af stor betydning om 

mennesker er rige eller fattige - bare de er deltagende. Deltagelsesbegrebet tillægges derfor stor 

betydning i inklusionsbegrebet, ligesom i kritisk psykologi.  

I kritisk psykologi forstås praksis som handlesammenhænge der er struktureret i særlige 

deltagelsespositioner (Dreier, 2001). Foruden fokus på individets deltagelse, ligger fokus på 

forholdet mellem det individuelle og det samfundsmæssige niveau. Menneskets individuelle 

livsopretholdelse ses som formidlet gennem den samfundsmæssige reproduktion (Holzkamp, 

2005) hvilket henviser til, at mennesket er afhængigt af, at være en aktiv deltager i 

fællesskabet, fordi denne deltagelse er forudsætningen for at udvise udvidende handleevne og 

dermed sikre sig indflydelse på egne livsbetingelser. Kritisk psykologi centrerer sig om 

menneskets handlinger og muligheder for handling. Knyttes de kritisk psykologiske begreber 

handleevne og handlemuligheder til inklusionsbegrebet, kan udledes, at hvis barnet er 
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inkluderet i fællesskabet, har det en række handlemuligheder som implicerer, at barnet kan 

udvise udvidende handleevne og dermed udvide sine handlemuligheder og livsbetingelser. Er 

barnet derimod ekskluderet fra fællesskabet, befinder det sig i en deltagelsesposition, hvor dets 

handlemuligheder er begrænsede, hvilket kan resultere i at barnet udviser restriktiv handleevne 

og dermed forholder sig passivt og indretter sig under de eksisterende betingelser. Sidstnævnte 

position, ses som problematisk – både indenfor inklusionstankegangen og i de kritisk 

psykologiske teorier.  

5.3.2 Specialets forståelse af inklusion og relaterede begreber 

Ud fra ovenstående definitioner, forstås inklusion i dette speciale, som at være medregnet og 

fuldgyldig deltager i betydningsfulde, sociale fællesskaber. Inkluderende miljøer har 

mangfoldighed i centrum og fællesskabet er tilpasset så alle børn uanset behov, kan inkluderes 

heri. Inklusion forstås også – ud fra elementer i den kooperative integrationsform (Schousboe, 

1997) – som værende en proces, hvor også fællesskabet har et ansvar for at ændre sig, således 

der er plads til barnets forskellighed. Jeg vælger at bruge begrebet inklusion frem for 

kooperativ integration, da inklusionsbegrebet er passet ind i tidens og den pædagogiske 

verdens begrebsramme.  

Eksklusion forstås som en uønsket position, hvor individet holdes ude (passiv handling) eller 

skubbes ud (aktiv handling) (Madsen, 2005). Dette begreb kan sammenholdes med ’marginal 

deltagelsesposition’, da sidstnævnte position ligeledes er uønsket og individet befinder sig 

uden for de betydningsfulde sociale fællesskaber.  

Begrebet anerkendelse nævnes af både pædagogen og lederen i mine interviews, hvorfor jeg 

her vil gøre rede for begrebet. I dette speciale forstås anerkendelse ud fra Schibbye (2002) som 

at forlade sin egen position og indtage den andens synspunkt, opfatte den andens bevidsthed – 

og derefter atter genvinde sit eget ståsted. Anerkendelse har udgangspunkt i en ligeværdig 

subjekt-subjekt relation og omhandler ikke ros eller positiv feed-back. Empati, lydhørhed, 

accept, tolerance og bekræftelse er delelementer i anerkendelse (ibid.) 

5.4 Opsamling – teori 
Dette teoretiske afsnit har behandlet det kritisk psykologiske perspektiv og de analysebegreber 

som danner ramme for specialets analyse. Analytiske begreber som handlesammenhæng, 

deltagelse, positioner, handleevne, handlemuligheder, livsbetingelser, egenskabsgørelse, 

subjektrelationer og instrumental forhold samt den grundlæggende forståelse af relationer, 
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subjektivitet og emotioner, er redegjort for. Ligeledes er begreberne fra poststrukturalisme og 

socialkonstruktionisme – diskurs og kategorisering – blevet fremlagt. Dernæst præsenteredes 

begrebet inklusion, herunder integrationsformer, for afslutningsvis at fremlægge specialets 

forståelse af inklusionsbegrebet.    
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6.0 Metode 
Specialets teoretiske grundlag er blevet præsenteret, hvorfor vi nu skal bevæge os videre mod 

analysen af problemstillingen. Først vil de metode og de metodiske refleksioner blive fremlagt.   

Som metode til at kunne analysere specialets problemformulering, valgte jeg at indlede et 

samarbejde med en lokal daginstitution. Institutionen er beliggende i et villakvarter i Aalborg. 

Personalegruppen består af fire pædagoger, en pædagogstuderende i 3. praktikperiode samt 

institutionens pædagogiske leder.  Mine indsamlede data herfra, bestod af to kvalitative 

forskningsinterviews med en pædagog og institutionens leder, børneinterviews, et 

kvalitativt/kvantitativt skema udfyldt af institutionens personale (Relations- og 

positionsskema) samt observationer af praksis og børns positioner i fællesskabet. Formålet med 

undersøgelsen var, at finde frem til hvad der udgør betingelserne for børns inklusion og 

deltagelse i daginstitutionens fællesskaber.  

6.1 Praksisforskning 
Med udgangspunkt i specialets teoretiske udgangspunkt, kritisk psykologi, valgte jeg at arbejde 

med praksisforskning. Praksisforskning ses ikke som en specifik forskningsmetode, men 

nærmere som en række forskningsprincipper. Et af principperne er, at det bestræbes at afdække 

alle de involverede deltageres perspektiver. Gennem et førstepersonsperspektiv, forsøges at 

indfange deltagernes interesser, begrundelser og standpunkter, ud fra deres ståsteder, positioner 

og perspektiver (Mørck, 1995).  

Praksisforskning udvikledes, ifølge Dreier (1996), på baggrund af en kløft mellem 

forskning/teori og praksis. Ofte udforskes praksis hen over hovedet på de professionelle, som 

udfører den – hvilket repræsenterer et ’udefra’ syn på forskning, hvor fokus bliver på 

foreskrifter over hvordan de professionelle bør agere i praksis (Ibid.). Dreier (1996:61) 

påpeger, at forskning i stedet bør ske i samarbejde med de professionelle praktikere, med 

inddragelse af deres erfaringer og kvalifikationer, for at øge vores kundskab til den nuværende 

praksis’ problemer og muligheder for forandring.  Endvidere påpeges det, at udefra kommende 

anbefalinger, der ikke inddrager dét der har betydning for deltagerne, kun har begrænset effekt 

(Ibid.). Med udgangspunkt i disse argumenter vælger jeg arbejde med praksisforskning i den 

valgte daginstitution.  

”Praksisforskerens mål med sin deltagelse er primært at han eller hun skal indgå i og deltage i 

et tidsbegrænset og lokaliseret omfang i praksis og derigennem bidrage til at bearbejde, 
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systematisere og ændre deltagernes erkendelser og referencer, ligesom forskerens referencer, 

hans teorier, gennem det lokale samarbejde skal undergå transformation. (…) Alle deltagere 

fungerer som medforskere i deres praksis, i og med de bidrager med deres perspektiver og 

standpunkter, gennem diskuteren af problemer, muligheder og mål med henblik på udviklingen 

af praksis (Nissen i Mørck, 1995: 40).” 

Praksisforskning har således som princip, at inddrage deltagerne som medforskere i processen, 

hvor målet ses som dét at kunne forandre og udvikle nuværende problematiske tilstande.  

Det skal påpeges at ikke alle principper i praksisforskning opfyldes i min proces, men 

principperne i praksisforskning bruges som metodemæssigt udgangspunkt og grundforståelse. 

Kritiske refleksioner i henhold hertil vil blive beskrevet senere.  

6.2 Dataindsamling 
Principperne i praksisforskning og den kritisk psykologiske vinkel dannede begrundelserne for 

mit valg af indsamling af data. Datamaterialet blev indsamlet med udgangspunkt i 

forskningsspørgsmålene og bestod af fire dele: 

1) Kvalitative forskningsinterview med en pædagog og institutionens leder 

2) Relations- og positionsmatrix udfyldt af det faste personale 

3) Observationer af praksis 

4) Børneinterviews 

I det følgende vil de fire metoder udfoldes.  

6.2.1 Kvalitative forskningsinterviews  

Interviewet kan ses som en handlesammenhæng hvor samtalen er det centrale middel, mellem 

to deltagere (Forchhammer, 2001). Jeg gennemførte to interviews, ét med institutionens leder 

som deltager og ét med en pædagog som deltager. Formålet med mine interviews var – med 

udgangspunkt i førstepersonsperspektivet – at få afdækket institutionens eget syn på, hvor det 

bliver vanskeligt at arbejde inkluderende og hvor de møder muligheder og begrænsninger. Qua 

den valgte tilgang, valgte jeg at interviewene skulle være semi-strukturerede (Kvale, 1997) 

således der ingen fast dagsorden forelå. Alligevel blev en række punkter aktualiseret med 

henblik på at sikre, at mine forskningsspørgsmål i interviewguiden blev besvaret - dog ikke i 
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en bestemt rækkefølge. Interviewene varede ca. 45 min. og blev optaget med diktafon og 

efterfølgende transskriberet
2
.  

6.2.2 Relations- og positionsskema 

Som metode til at belyse børns in- og eksklusion, valgte jeg at bruge Relations- og 

positionsskema-metoden. Dette valg blev truffet, da metoden kan bidrage til at ’screene’ 

praksis og danne et overblik over børns deltagelsespositioner og få øje på, hvorvidt alle børn er 

inkluderet i, eller ekskluderet fra, fællesskabet. Den model jeg anvender, bliver anvendt i 

praksis i Aalborg kommune, og er udviklet og beskrevet af dagtilbuds / områdeleder i Aalborg 

kommune, Niels Jørn Routhe. Relationsdelen findes i flere versioner i praksis (eksempelvis 

Linder, 2006), men Routhe har tilføjet positionsdelen hertil. Således udvides formålet med 

modellen, til ikke kun at omfatte pædagogers relationer til børn, men også pædagogernes 

vurderinger af børnenes positionering i fællesskabet.   

Relations- og positionsskema-metoden er en metode til at ’screene’ praksis og til få et overblik 

over hvilke relationer pædagoger/personale i daginstitutionen har til børnene, samt om børnene 

positionerer sig kritisk i børnefællesskabet. Jeg har interviewet Niels Jørn Routhe omkring 

formål, anvendelse og evaluering af metoden, hvilket vil blive benyttet som kilde til metoden.  

Metoden anvendes ved at alt personale udfylder skemaet, først relationsdelen og dernæst 

positionsdelen. Den anvendes således, at personalet skal give alle børn farver (grøn, blå, rød 

eller sort) alt efter deres egen relation til hvert enkelt barn. Dernæst skal personalet give alle 

børn farver, efter hvor de vurderer at barnet positionerer sig i fællesskabet. Grøn er den mest 

positive farve, herefter kaldet ”god” position / relation, blå er ”ok” position / relation, rød er 

”kritisk” position / relation og sort er akut, kritisk position / relation.
3
 Når skemaerne er blevet 

udfyldt, samles alle svar i to samlede dokumenter, ét for relationsdelen og ét for 

positionsdelen.
4
  

Formålet med skemaerne er at danne baggrund for en drøftelse af hvert barns aktuelle situation 

i daginstitutionen, således at det pædagogiske personale kan danne sig et overblik over barnets 

situation. På denne måde kan indsatsen i forhold til børn i udsatte positioner målrettes. 

Skemaerne fortæller ikke om barnets andre relationer, position i familien eller andre 

sammenhænge hvor barnet indgår – kun hvorledes det tager sig ud i daginstitutionen. 

                                                 
2
 Interviewguide forefindes på s. 97 

3
 Dokumentet som personalet fik udleveret til udfyldning, indeholdende nærmere instruktioner i farvernes 

betydning forefindes på side 95. 
4
 Relations- og positionsskema udfyldt af institutionen forefindes på side 92.  
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Relationsskemaet er med til at lave en systematisk afdækning af, hvorledes relationen mellem 

de enkelte børn og enkelte voksne er. Positionsskemaet bidrager til at lave en systematisk 

afdækning af, hvorledes de voksne vurderer det enkelte barns position i det sociale fællesskab. 

Målet med relationsskemaet er, at alle børn har ”grønne” bæredygtige relationer i 

personalegruppen, samt at personalet får mulighed for at drøfte hvornår de går i ”sort” i forhold 

til børnene. Målet med positionsskemaet er at alle børn får adgang til deltagelse, samt at 

personalet får mulighed for at drøfte hvilken særlig indsats, som kan forbedre de dårligt 

positionerede børns forhold (Routhe, 2009
5
).    

Jeg valgte derfor at afprøve denne metode i praksis i forhold til at lokalisere in- og eksklusion. 

Ifølge Madsen (2009) er vejen mod at skabe inkluderende miljøer, først og fremmest at 

afdække hvilke ekskluderende mekanismer der finder sted. På denne baggrund kan denne 

metode ses som et konkret udgangspunkt for refleksion og diskussion blandt personalet. I 

interviewet med Niels Jørn Routhe udtaler han, at forskning på dette område, bringer den 

pædagogiske praksis på gyngende grund. Han påpeger desuden, at det sværeste er at erkende 

sin egen afmægtighed, selvom det burde give etiske bonuspoint at gøre dette. Relations- og 

positionsskemaet kan være en hjælp hertil. I interviewet med institutionens leder, erkender hun, 

at det sværeste i forhold til inklusion er den personlige del, hvorfor Relations- og 

positionsmatrixen kunne være medvirkende til at belyse og udvikle dette. Dette er en del af 

medforskerperspektivet i praksisforskning: At tage udgangspunkt i og inddrage institutionens 

egne meninger og holdninger. 

Det er vigtigt at påpege, at positionsdelen af skemaet ikke bidrager med børnenes 

førstepersonsperspektiv, som er et vigtigt grundlag i kritisk psykologi. Det er pædagogernes 

vurderinger af børns positioner i børnegruppen der indfanges. Derfor kombineres skemaet med 

observationer af børns handlinger med et forsøg på at indfange deres begrundelser for at 

handle, samt børneinterviews – med henblik på at sikre børneperspektivet. 

6.2.3 Observationer 

Den tredje metode til at belyse hvilke betingelser der er til stede for børns inklusion og 

deltagelse, er observationer af praksis. For at opkvalificere den ’nye’ Relations- og 

positionsskema-metode og validiteten herom, valgte jeg at observere praksis over to hele dage 

– således jeg kunne sammenholde skemaets resultater med mine egne observationer af praksis. 

                                                 
5
 Se datamateriale  
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Jeg observerede efter forskningsspørgsmålene omkring, hvor børnene positionerede sig i 

gruppen, om alle deltog på lige fod eller om nogle børn befandt sig i marginale positioner. Jeg 

observerede efter mine forskningsspørgsmål, for at sikre at alle forhold blev observeret.
6
  

Jeg observerede som ’fluen på væggen’ uden at være deltagende, med det formål at se på 

praksis så ’uberørt’ og naturlig - som det er muligt. Sidstnævnte refererer til, at jeg er klar over, 

at min tilstedeværelse i den position jeg befinder mig i, vil have en effekt på praksis. Jeg 

observerede både enkelte børn, som jeg fulgte rundt i institutionen, men også grupper af børn, 

børns aktivitet omkring de voksne og praksis som en helhed. Jeg udvalgte desuden børn ud fra 

Relations- og positionsskemaet, og observerede både børn som i skemaet havde ”god”, ”ok”, 

”kritisk” og ”akut, kritisk” relation og position.  

6.2.4 Børneinterviews 

Afsluttende, interviewede jeg børnene – ud fra det argument, at når jeg ønskede at inddrage 

alle de involveredes perspektiver ud fra princippet i praksisforskning, måtte jeg også inddrage 

børneperspektivet. Jeg interviewede fire børn, hvilke blev valgt ud fra Relations- og 

positionsskemaet. Forældrene blev informeret om at interviewene fandt sted.  

Børnene blev valgt ud fra Relations- og positionsskemaet, således der blev valgt børn i 

forskellige deltagelsespositioner. Dette var med henblik på at repræsentere hele børnegruppen, 

samt fordi jeg mente det ville være interessant at undersøge eventuelle forskelle på børnenes 

oplevelser af at gå i børnehave. Derfor valgte jeg et barn med mange positive farver som efter 

pædagogernes vurderinger, befinder sig i en central deltagelsesposition, to børn der efter 

relations- og positionsskemaets resultater befinder sig i marginale deltagelsespositioner, samt 

ét barn ’der i mellem’.    

Jeg interviewede børnene ét af gangen. Jeg forsøgte at være så åben og konkret som muligt i 

mine spørgsmål, og spurgte derfor til, hvordan de synes det er at gå i børnehave, om de har 

venner, om de nogen gange bliver ked af det etc. Ifølge Kampmann (2000) er det vigtigt når 

der arbejdes med børn som informanter, at være opmærksom på, at små børn kræver en vis 

form for støtte. Formuleringen af spørgsmålene er vigtig, så spørgsmålene ikke bliver for 

lukkede og påkræver sig ja/nej svar – men samtidig heller ikke for abstrakte, så børnene ikke 

                                                 
6
 Observationsguide forefindes på side 100.  
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kan svare herpå (Kampmann, 2000). Dette havde jeg for øje under mine interviews og i min 

udformning af interviewguide.
 7

  

Mine metodiske refleksioner i forhold hertil går på, om børnene følte jeg trygge nok ved mig til 

at kunne fortælle åbent om deres oplevelser af børnehavelivet. Børn kan synes at være meget ’i 

nuet’ i 3-6 års alderen, og mine overvejelser går derfor på, om de har kunnet svare overordnet 

på, hvordan deres børnehaveliv er – eller om de har svaret ud fra, den situation/leg de lige 

befandt sig i, samt den emotionelle stemning de var i, da jeg kom for at interviewe dem.     

6.3 Forskerposition 
Jeg har igennem hele processen været opmærksom på min egen rolle som forsker. Ifølge 

Mørck (1995) er det vigtigt, at forskeren selv fremstår som subjekt og åbent fremlægger sine 

interesser og standpunkter. Dette har jeg fra starten været ærlig omkring, ligeledes mine med 

teoretiske forforståelser. Jeg var klar over, at jeg gik ind i min forskningsproces med personlige 

og teoretiske forforståelser samt en idé om forskningsprocessens struktur - men var samtidig 

klar over, at jeg skulle forsøge at forholde mig så åbent som muligt til den praksis jeg mødte og 

for ændringer i processen undervejs.  

”Vi skal ikke betragte subjektiviteten som en fejlkilde, men i stedet være opmærksom på hvad 

denne subjektivitet gør ved praksis – forholde sig etisk kritisk til dette, hvad får forskerens 

tilstedeværelse betydning i praksis (K. Kousholt, 2009: 52)” 

Jeg er klar over, at min egen viden samt flerårige faglige og personlige interesse indenfor feltet, 

udgør de forforståelser som jeg medbringer i mine undersøgelser. Jeg forsøger at gøre dem 

tydelige for mig selv og retter mit blik mod mine data, herunder pædagogens og lederens 

udtalelser om problemstillingen.   

 

6.4 Etiske refleksioner 

I al forskning er den etiske dimension vigtig og ethvert forhold mellem mennesker kræver etisk 

stillingtagen (Christensen, 2009). En af de vigtigste etiske regler er, at man som forsker skal 

behandle sin forskningsperson som et subjekt (ibid.). Dette var en bestræbelse, som jeg var 

opmærksom på i min proces, bl.a. ved at opbygge en relation til mine informanter og møde 

                                                 
7
 Interviewguide forefindes på side 99.  
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både børn, forældre og pædagogisk personale med respekt og ligeværdighed – i stedet for at se 

dem som redskaber i min proces (objekt syn). I mine interviews valgte jeg det 

semistrukturerede kvalitative forskningsinterview (Kvale, 1997) således interviewene kunne 

føres som en samtale uden fast dagsorden. Jeg lagde vægt på, at pædagogen og lederen kun 

skulle svare på det de havde lyst til. Jeg gjorde desuden opmærksom på, at hele processen var 

100 % anonym og at jeg ville behandle mine data (fx alle navne på børn i institutionen) med 

respekt og slettede alle data med institutionens oplysninger efterfølgende. Jeg gjorde endvidere 

institutionen opmærksom på, at målet med forskningen hverken var at dømme enkeltpersoner 

eller institutionen, men derimod at klarlægge problematikker og betingelser, for derefter at 

kunne bidrage til udviklingsprocesser mod inkluderende miljøer i institutionen. 

I forhold til at interviewe børnene, reflekterede jeg over, om min udvælgelse af børn kunne 

bidrage til at fastholde børnene i udsatte deltagelsespositioner. Derfor valgte jeg forskelligt 

positionerede børn, og oplyste forældrene om (via institutionens opslagstavle) hvem jeg var, 

hvad mit formål med undersøgelsen var, og at jeg havde interviewet flere af institutionens 

børn. 

I selve børneinterviewene var disse strukturerede (Kvale, 1997) med faste spørgsmål. Eftersom 

børnene ikke kendte mig så godt, var jeg meget opmærksom på, om situationen blev 

ubehagelig for dem. Jeg fokuserede på, ikke at stille ledende spørgsmål, men i stedet konkrete 

og åbne spørgsmål, så jeg var sikker på at indfange børnenes egne perspektiver og dermed – så 

vidt muligt - udelukke mine egne forforståelser (herunder viden om position / relation samt 

resultater af observationer i praksis) i processen.  

Med udgangspunkt i praksisforskning, hvis fokus er på udvikling – aftalte jeg med 

institutionen at jeg, efter specialets afslutning, ville deltage i et personalemøde hvor 

resultaterne mine undersøgelser ville blive fremlagt i et oplæg og evalueret i samarbejde med 

personalet. Jeg holdt oplæg omkring resultaterne af mine undersøgelser, samt omkring hvordan 

de kunne gribe ændrende ind i deres praksis med fokus på udvikling mod en mere inkluderende 

praksis. Af etiske begrundelser, syntes jeg det var rimeligt, at tilbyde et udviklende perspektiv, 

frem for blot at afdække hvori vanskelighederne omkring børns inklusion er. Jeg prioriterede at 

få afsluttet samarbejdet på en ordentlig måde – samt give personalet muligheden for at læse 

mine undersøgelser og forholde sig kritisk her til. Institutionens personale var overordnede 

positive overfor resultaterne af mine undersøgelse, og udtrykte at ’det havde givet stof til 
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eftertanke’. Samtidig gav de udtryk for, hvor vanskeligt det kan være, at arbejde med 

inklusion. De havde ingen yderligere kommentarer til undersøgelserne.   

6.5 Kritiske refleksioner   
I følgende afsnit vil kritiske refleksioner over metode og teori udfoldes.  

6.5.1 Analysestrategi 

Jeg vælger i analysen at tage udgangspunkt i mine forskningsspørgsmål samt i det der var mest 

dominerende i mit datamateriale. Dog med en vished om at “different analytic approaches 

radically influence what can be found in the materials” (Honan, 2000: 30). Det vil altid tage 

sig forskelligt ud, hvad der findes brugbart og relevant. På denne måde er jeg klar over, at 

analysen i en grad er subjektiv og bestemt af, hvilke temaer jeg finder som de mest relevante. 

Jeg har dog bestræbt mig på, at tage fat i de temaer, der var mest betydningsfulde for 

pædagogen og lederen, samt de temaer jeg gentagne gange stødte på i mine data.  

6.5.2 Empiri og metode 

Set i forhold til opgavens problemstilling, bidrager de kritisk psykologiske analysekategorier 

med en subjekt-nær indgangsvinkel, på betingelserne for børns deltagelse og inklusion. Kritisk 

psykologi har fokus på at indfange førstepersonsperspektivet (Jartoft, 1996). At arbejde ud fra 

principperne i praksisforskning, åbner op for den unikke mulighed, at have fokus på både børns 

og voksnes intentioner, begrundelser, betydninger og betingelser. Kritisk psykologi kan netop 

her ses, som et alternativ til børneforskningens udbredte voksencentrisme og underkendelse af 

børns subjektivitet (Kousholt, 2007). Praksisforskning giver muligheden for, at få en 

dybdegående indsigt i den pædagogiske praksis.  

I forhold til praksisforskning skal ”praksis udformes, forstås og forandres ud fra forholdet 

mellem flere parters forskellige opfattelser, vurderinger og standarder for god praksis” 

(Dreier, 1999: 62). Jeg inddrager flere parters opfattelser – både børn, pædagoger og lederen. 

Der kunne dog endvidere være inddraget flere af børnenes handlesammenhænge og de 

involverede parter heri, fx familien.  

I forhold til medforsker-begrebet i praksisforskning, er målet at deltagerne skal være 

medforskere i deres egen praksis (Mørck, 1995). Deltagerne var i denne undersøgelse 

personalet i institutionen, som til dels var medvirkende i processen omkring udvikling af deres 

praksis. Kun en del af medforskerperspektivet blev opfyldt, da institutionen ikke var med i 

skriveprocessen og analysearbejdet. De blev dog inddraget i resultaterne af undersøgelsen, da 
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jeg var deltagende på et personalemøde, hvor resultaterne af analysen blev fremlagt og 

diskuteret. I praksisforskning handles ud fra fælles interesser med henblik på at udvikle praksis 

(Mørck, 1995). De fælles interesser var under hele processen i fokus, nemlig at klarlægge 

institutionens pædagogiske praksis i forhold til inklusion og deltagelse. I praksisforskning 

ønsker man at gøre op med et ’udefra/oppefra’ perspektiv på forskning og de involverede heri, 

og i stedet indtage en ’nedefra/indefra’ tilgang, hvor medindflydelse og medansvar er i fokus 

(Dreier, 2002). Derfor begyndtes processen med interviewene, som bl.a. havde i fokus (jf. 

forskningsspørgsmålene) at klarlægge hvad de mente, var de vigtigste udviklingsområder i 

forhold til inklusion i deres institution. Målet var derved, en fælles dagsorden, med 

udgangspunkt i inklusion og deltagelse som overordnet tema.  

Alligevel var der en række begrænsninger i forhold til at benytte principperne i 

praksisforskning, herunder medforsker-princippet. Ifølge Forchhammer (2001) ophæves 

forskellige forskningsinteresser og uligheden i magtforholdet ikke, selvom det tilstræbes i 

praksisforskning. Jeg oplevede at samarbejdsinstitutionen havde interesse i, at fremstå som en 

så god og faglig dygtig institution som muligt, hvilket blandt andet kom til udtryk i, at de 

forsvarede sin praksis og pædagogiske handlen. Samtidig udtrykte de over for mig, at de 

ønskede at være så ærlige som muligt og gerne ville udvikle sig. Her bestod min 

forskningsmæssige interesse i, at få afdækket begrænsninger i forhold til inklusion, for derved 

at kunne handle udviklende i forhold hertil. Det var svært for institutionens personale, at høre 

resultaterne af min undersøgelse – som jeg fremlagde på et personalemøde. Her opstod 

modstridende interesser, begrundet i modstridende faglige og personlige mål. Det ulige 

magtforhold der opstod, var begrundet i, at på trods af, at institutionen fik mine undersøgelser 

at se inden de endeligt blev afsluttet, så befandt de sig i en position hvor det kunne være svært 

for dem at stille sig kritisk i forhold til mit arbejde. På dette tidspunkt fik jeg ingen 

kommentarer. De kommentarer og kritisk spørgsmål jeg mødte, var først da jeg personligt 

fremstillede resultaterne, da specialet var i den afsluttende fase.     

Medforskerbegrebet kan endvidere diskuteres i forhold til børn. Kan børn overhovedet være 

medforskere? At søge børneperspektivet er en start, hvor betydningerne for børnene selv 

indfanges. I observationerne af børn, kunne jeg have valgt at være deltagende, og spørge ind til 

deres begrundelser for handling, med henblik på mere at nærme mig deres begrundelser. I 

forhold til metodiske refleksioner, havde tidsperspektivet i institutionen en betydning. Børnene 
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lærte mig ikke godt nok at kende til, at de følte sig helt tryg i børneinterviewene. Børnenes svar 

blev afhængige af deres ’her og nu’ leg og relationerne. Ifølge Kampmann (2000) er det at 

foretrække, at interviewe børn flere af gangen, da det vil skabe mere tryghed. Jeg kunne derfor 

i stedet have valgt et fokusgruppeinterview. Jeg valgte at interviewe én af gangen, da jeg havde 

overvejelser omkring, om børnenes svar ville have en afsmittende effekt på hinanden.  

I starten af mine undersøgelser, fravalgte jeg at inddrage familie- og forældre perspektivet i 

forhold til børns inklusion og deltagelse. Dette fravalg var grundet i tids- og omfangsmæssige 

betingelser. I mine data dukker dette perspektiv dog alligevel op, hvilket gør, at det alligevel er 

medtaget i analysen. Det er en kritik af min metode, at jeg fravalgte forældreperspektivet og 

betydningen af forældresamarbejde i forhold til inklusion. Dette er en erkendelse som er gjort 

efter indsamlingen af mine data, men selvom dette ikke var i fokus i mine 

forskningsspørgsmål, er det medtaget i analysen, fordi jeg vurderer at det er en vigtig og 

interessant del af mine data. Dette perspektiv medtager fx Højholt (2005; 2007) ligeledes i sine 

undersøgelser af børns deltagelse.    

Mine undersøgelser kan i en vis udstrækning generaliseres til daginstitutioner generelt. Dog 

kunne det have været optimalt, at undersøgelsen omfattede flere institutioner. Det fravalgte jeg, 

fordi jeg ønskede at lave en mere dybdegående undersøgelse i én institution. Jeg fik derved 

muligheden for at anvende Relations- og positionsskemaet som et både kvalitativt og 

kvantitativt grundlag for sammenligning med de øvrige data.  

Relations- og positionsskema-metoden er forholdsvis ubeskrevet og begrænset dokumenteret, 

hvilket gjorde den vanskelig at benytte. Det kan fx overvejes om farverne grøn, blå, rød og sort 

var styrende i forhold til pædagogernes måde at udfylde skemaet på. Fx ses grøn typisk som en 

positiv farve, mens rød/sort ofte forbindes med stop, forbudt eller farligt. Det kunne overvejes 

at ændre farverne, til nogle farver, som ikke forbindes med negativitet. Muligvis kunne det 

afholde nogle pædagoger fra at give børn disse farver. En anden fejlkilde ved skemaet var, at 

den udfyldtes ud fra pædagogernes subjektive forståelse af farvernes betydning. Selv om 

farvernes betydning var beskrevet, var det vanskeligt at nå til en fælles forståelse.
8
 I 

evalueringen heraf, gav pædagogerne desuden udtryk for at det var vanskeligt at give børn bare 

én farve, da dette kunne være svingende over perioder. På trods af fejlkilderne som er vigtige at 

være opmærksom på, virkede skemaet som en metode til at afdække praksis på en overordnet 

                                                 
8
 Dette var en kritik fra en af pædagogerne på det afsluttende personalemøde.  
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måde. På samme tid indeholdt skemaet en form for kategorisering af børn, men med det formål 

at minimere børn i marginale og udsatte deltagelsespositioner. Derfor var det vigtigt, at jeg 

overvejede om mine undersøgelser af børn i udsatte og marginale deltagelsespositioner, kunne 

være medvirkende til at fastholde børn i marginale deltagelsespositioner. Dette blev forsøgt 

undgået, i og med formålet for både institutionen og jeg, under hele processen var, at skabe 

inkluderende udviklingsprocesser. 
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7.0 Analyse 
I analysen vil mit datamateriale blive analyseret ud fra den valgte teoriramme. Jf. 

problemformuleringen, søger analysen at belyse hvad der udgør betingelserne for børns 

inklusion og deltagelse i daginstitutionen. Analysens formål er samtidig at finde muligheder i 

den eksisterende praksis, ved at få øje på begrænsende dynamikker mellem subjektive og 

objektive betingelser. Dette skal bidrage til at udvide subjektets rådighed over egne betingelser. 

Dermed bliver målet endvidere at de deltagende pædagoger i institutionen, udvider deres 

rådighed over egne livsbetingelser, og derved handler udvidende i forhold her til. I praksis ses 

dette ved, at de arbejder udviklende med deres praksis, med henblik på at blive mere 

inkluderende som institution.   

7.1 Analysestrategi 
I min kodning af det empiriske materiale, har jeg søgt efter forskellige kategorier og temaer i 

forhold til betingelser for inklusion. Jeg har kodet efter forskelle og ligheder i interviews, 

skemaer og observationer – om dét jeg ser, stemmer overens med institutionens egne 

opfattelser af praksis. Desuden om der ses forskelle eller ligheder i børnenes perspektiver, samt 

de positioner de indtager – som også er i fokus i mine forskningsspørgsmål. Endvidere har jeg 

søgt efter muligheder og begrænsninger i forhold til inklusion, samt kompleksitet i mit 

materiale. Kodningen af materialet er foregået ud fra mine forskningsspørgsmål og ud fra de 

temaer, som datamaterialet viste mig. 

Strukturen i min analyse består af fire overordnede temaer; subjektive betingelser, kulturelle 

betingelser, objektive betingelser og samfundsmæssige diskurser. De subjektive betingelser 

knytter sig til pædagogerne og børnene som subjekter. De kulturelle betingelser knytter sig til 

de institutionskulturelle betingelser der er til stede i praksis, herunder den betydning 

organisering, struktur, regler og rammer kan have i forhold til inklusion. Disse betingelser 

bliver efterfølgende betegnet kulturelle betingelser. De objektive betingelser knytter sig til de 

betingelser som er udefrakommende, herunder bl.a. materielle, økonomiske og politiske 

forhold – som indenfor kritisk psykologi betegnes som nogle af de objektive forhold.  De 

samfundsmæssige diskurser omhandler de forståelsesrammer, som diskurser skaber og den 

betydning diskurser har for pædagogers handlen i praksis. Alt datamateriale er indsamlet i 

institutionen, der tidligere er omtalt.  
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Under de fire overordnede temaer, vil analysen blive grebet an ud fra forskellige temaer, 

centreret om betingelser for inklusion. Temaerne indfanger opgavens forskningsspørgsmål, 

men er udarbejdet med udgangspunkt i, dét mit datamateriale har vist mig. Ud fra 

forskningsspørgsmålene, sætter jeg således fokus på hvilke udfordringer pædagogerne møder i 

forhold til inklusion, hvordan børn positionerer sig i fællesskabet, om alle børn deltager på lige 

vis, hvordan marginal deltagelse kommer til udtryk, hvordan relationerne er mellem børn og 

pædagoger, om der er en sammenhæng mellem pædagog-barn relationen og barnets position i 

fællesskabet, hvilken betydning deltagelse har for børnene selv, samt hvilke begrundelser der 

er for, at praksis ser ud som den gør.  

Analysestrategien er valgt, således data vil blive hentet i både Relations- og positionsskemaet, 

interviews med børn og pædagoger samt observationer af praksis. Jeg tager udgangspunkt i den 

kritisk psykologiske analysestrategi, betingelses-, betydnings- og begrundelses analyse, dog 

med primær vægt på betingelses-delen. Jeg søger overordnet efter betingelser for inklusion og 

deltagelse, men søger også at afdække betydningen af betingelserne for børn 

(børneperspektivet) og pædagoger samt begrundelserne for handling i praksis.  

Analysens temaer er: 

1) Subjektive betingelser  

- Kategorisering og individuel problemforståelse som betingelse for inklusion 

- Differentiering som betingelse for inklusion  

- Afmagt som betingelse for inklusion  

- Begrænsede handlemuligheder som betingelse for inklusion  

- Forældresamarbejde som betingelse for inklusion  

 

2) Kulturelle betingelser  

- Organisering af praksis som betingelse for inklusion  

- Sammenhæng mellem relationer og positioner 

  

3) Objektive betingelser  

- Manglende tid og ressourcer som betingelse for inklusion 

 

4) Samfundsmæssige diskurser 
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- Diskurser som betingelse for inklusion  

 
 

7.2 Subjektive betingelser 

Analysens første tema vil omhandle hvordan pædagogers kategoriseringer af børn, samt en 

individuel problemforståelse, udgør betingelser for børns deltagelse og inklusion i 

daginstitutionen. 

7.2.1 Kategorisering og individuel problemforståelse som betingelse for børns 

inklusion 

Det er gennemgående i mit datamateriale, at pædagogerne udtrykker sig på en måde, hvor børn 

kategoriseres og hvor problemer forstås ud fra børns individuelle vanskeligheder. I dette afsnit 

vil dette eksemplificeres ud fra den interviewede pædagogs udtalelser, samt ud fra en 

observation af drengen Johan. Sidst vil børneperspektivet søges, hvorfor Johans egne udtalelser 

om sit børnehaveliv vil inddrages.  

Som eksempel på den kategorisering som datamaterialet viser, inddrages følgende interview:  

”Jeg vil sige at nogle indbyder mere til anerkendelse end andre. Der er nogen som man næsten 

ikke kan lade være med at omfavne og anerkende. Og så er der nemlig nogen der hænger lidt, 

som flyver oppe under loftet, larmer eller som snakker lidt for meget, er lidt for meget på og 

hvor man nemmere kommer til at sige til dem; STOP SÅ!” 

Det kan ud af interviewet med pædagogen, konkluderes at der kan herske forskellige 

kategoriseringer af børn i institutionen. Der ses desuden tegn på differentiering, i det der kan 

udledes, at børn ikke opnår lige meget omsorgsfuld, fysisk kontakt som fx et knus, at blive aet 

på håret etc. Pædagogen siger også, at der er nogle børn som helt naturligt anerkendes, mens 

andre møder det modsatte. Ud fra interviewet, kan det anskues at differentieringen af børn 

begrundet i, at nogle børn har en bestemt opførsel som er nemmere at underkende frem for at 

anerkende.  

Set med Dreiers (1999) begreber, er daginstitutionen - set som en handlesammenhæng - 

struktureret i særlige og forskellige sociale positioner. Disse positioner kan både indtages og 

tildeles, og her ses at børn tildeles bestemte sociale positioner af pædagoger.  
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Også Lave og Wenger (2003) påpeger, at individer befinder sig i forskellige deltagelsesformer. 

Set i forhold til interviewet, kan det anskues at børn enten indbyder til at være centrale 

deltagere eller marginale deltagere – dvs. at være inkluderet eller ekskluderet. Der kan således 

herske forskellige inklusionskriterier, som er en form for adgangsgivende standarder, i forhold 

til om barnet har en personlighed der appellerer til at være in- eller ekskluderet og deltagende i 

fællesskabet.  

Dreier (2002) benytter begrebet egenskabsgørelse, som henviser til en kritik af, at fokusere på 

menneskers iboende egenskaber, som begrundelse for deres handlinger. Set ud fra ovenstående 

eksempel, kan det udledes at, nogle af institutionens børn bliver egenskabsgjorte fra 

pædagogernes side, da disse børns deltagelse kan blive afhængig af deres personlighed og 

adfærd (’larmende’, ’er lidt for meget på’ etc.).  

Dette syn repræsenterer en individuel problemforståelse, hvor fokus er på det enkelte barns 

problematikker og mangler. Denne tilgang er ifølge Hansen (2008) dominerende i den 

integrerende praksis og der kan ligeledes rettes paralleller til Schousboes (1997) assimilerende 

integrationsform.  Skulle tilgangen have været inkluderende og med udgangspunkt i den 

kooperative integrationsform, ville fokus være på fællesskabet, kulturen og organiseringen af 

praksis, frem for på børns egenskaber. Det er netop en af grundopfattelserne i kritisk psykologi, 

at psykologiske fænomener ikke skal ses isoleret, men i stedet betragtes som en del af de 

samfundsmæssige strukturer (Dreier, 2001).       

Børn i marginale deltagelsespositioner, kan med Dreiers (2001) begreber, siges at være i 

sociale positioner, hvor deres muligheder og grader af indflydelse er begrænsede. Ifølge Dreier 

(2001) har subjektet, alt efter position, forskellige muligheder for at handle – hvilket også ses i 

pædagogens citat. De børn som ’hænger lidt’ eller ’er lidt for meget på’ har ikke samme 

muligheder for at handle, som de børn der er centrale deltagere og inkluderet hos pædagogerne. 

Børns deltagelse er derfor direkte afhængig af graden ’hvor inkluderet’ børnene er hos 

pædagogerne. Palludan (2005) konkluderer i sit feltarbejde i daginstitutioner, at pædagoger er 

medvirkende til at fastholde børn i udsatte positioner og at der sker en stor differentiering 

mellem børn. Det samme kan udledes af ovenstående, at pædagoger udgør betingelser for 

børns deltagelse.  
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For at komme nærmere, hvilke betingelser der er for børns deltagelse og inklusion, vil jeg nu 

tage fat i eksempler om enkelte børn. Hvis vi vender tilbage til første citat, så kan det udledes 

at pædagoger kategoriserer visse børnetyper som værende mere vanskelige at inkludere. I 

følgende observation ses hvordan denne kategorisering kan komme til udtryk:  

Johan og Anders på 5 år drenge leger under en trappe. De har forsøgt at bygge en hule, men 

har givet op og er begyndt at kaste puder på hinanden. De griner og hviner højlydt. En 

pædagog kommer ned af trappen. Hun tager ved i Johans arm og rejser ham op. 

Pædagog: ”NU stopper du!” 

Johan: ”Neeeej”. Han forsøger at hive sig fri af pædagogens arm og da han kommer fri, falder 

han baglæns ind i trappen og rammer med armen ind i trappen. Han begynder at græde. 

Johan: ”AVV!”  

Pædagog: ”Det var din egen skyld”. Hun vender ryggen til, og forlader rummet da hun skal 

lave projekt med de 3årige.  

Johan er en af de drenge, der af pædagogen kategoriseres som ’flyver oppe under loftet’ og er 

’larmende’. Hermed bliver det interessant at inddrage resultaterne af Relations- og 

positionsskemaet
9
: 

Johans position       

Kritisk Kritisk Kritisk  Akut Kritisk Kritisk  

 

Relation til Johan 

Kritisk  Akut Kritisk Kritisk Ok Kritisk  

 

I resultaterne af relations- og positions matrixen ses at Johan har overvejende kritiske og akut, 

kritiske farver. Den blå farve er givet af institutionslederen. Dette er et udtryk for, at samtlige 

pædagoger vurderer at de har en kritisk eller meget kritisk relation til ham og vurderer 

endvidere hans position i fællesskabet som kritisk / akut, kritisk. Set ud fra skemaerne, er 

Johan en dreng i en marginal deltagelsesposition og ekskluderet fra fællesskabet, både af 

voksne og i børnefællesskabet. 

                                                 
9
 Farverne har følgende betydning: Grøn = ”god” relation / position, blå = ”ok” relation / position, rød = ”kritisk” 

relation / position og sort = ”akut, kritisk” relation / position. Guide for udfyldning af skema forefindes på side 95 

og resultater af institutionens skema forefindes på side 92.  
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Hvis vi vender tilbage til observationen af Johan, så vidner denne om, at Johan i denne 

situation, bliver mødt negativt af pædagogen og ikke møder omsorg eller anerkendelse. Ud fra 

en kritisk psykologisk optik, ville pædagogen søge Johans perspektiv og begrundelsen for at 

handle. Drengen bliver pålagt ansvaret for at have handlet som han gjorde, da han falder ned i 

trappen. Han har svært ved at udvise handleevne, selvom han forsøger, og svært ved selv at 

have indflydelse på egne interesser samt rådighed og handlemuligheder i pågældende situation. 

Sammenlignes dette med resultaterne af Relations- og positionsskemaet – som kan bidrage 

med et mere vidtrækkende billede af Johans deltagelse og position – er Johan en marginal 

deltager i handlesammenhængen og bliver derfor ekskluderet fra indflydelse og rådighed. 

Endvidere kan dette betyde at han er truet i sin trivsel, læring og udvikling, da deltagelse i 

sociale sammenhænge er en forudsætning herfor.  

Dette eksempel viser derfor, hvordan pædagogers personlige relation til børn og den måde 

hvorpå de handler, kan være en betingelse for børns inklusion og deltagelse. 

Som en del af betydnings-, begrundelses- og betingelsesanalysen, samt principperne i 

praksisforskning, søger jeg at forstå de involveredes perspektiver. Som eksempel på 

kategorisering, egenskabsgørelse og den individuelle problemforståelse, blev observationen af 

Johan inddraget. For at forstå betydningen for Johan, må børneperspektivet søges. Det følgende 

er et uddrag fra interviewet med Johan, hvor han udtrykker sig om sit børnehaveliv. 

Interviewer: Hvordan er det at gå i børnehave? 

Johan: Jeg kan bare godt li’ at gå i børnehave fordi der er så mange børn og venner. 

Interviewer: Har du mange venner her i børnehaven? 

Johan: Ja jeg har 7 og Frederik er den 7.  

Interviewer: Ok, hvad er det aller bedste ved at gå i børnehave?  

Johan: At lege med mine venner.  

Interviewer: Bliver du nogensinde ked af det her i børnehaven? 

Johan: Ja, men kun nogle gange.  

Det er interessant at pædagogerne vurderer Johan til at befinde sig i en kritisk / akut kritisk 

deltagelsesposition, og dermed som ekskluderet fra fællesskabet. Johans eget perspektiv er, at 

han er glad for at gå i børnehave og at han har mange venner. Analyseres observationerne 
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igennem systematisk, danner der sig et billede af, at Johan – i den tid jeg har observeret ham – 

altid er i socialt samspil med andre børn. Det kan være et tegn på, at pædagogerne vurderer 

Johans position i fællesskabet til at være kritisk, uden at være det, måske fordi pædagoger er 

påvirket af deres personlige relation til barnet - hvilket kan resultere i en kategorisering af et 

barn.  

7.2.2 Differentiering mellem børn som betingelse for inklusion 

Under dette tema vil det blive analyseret, om børn har samme muligheder for deltagelse i 

fællesskabet. Dette var et af mine forskningsspørgsmål og er derfor indgået systematisk i min 

dataindsamling og bearbejdelsen heraf. Differentieringen mellem børn kommer til udtryk i en 

del af datamaterialet. Bl.a. ses det tydeligt i relations- og positionsskemaet, at børn ikke opnår 

samme relationelle forhold til pædagoger. Institutionens leder og pædagogen der blev 

interviewet, udtrykker også direkte, at ikke alle opnår lige meget anerkendelse – og at nogle 

børn er inkluderet, mens andre er ekskluderet.  

I nærværende afsnit, søges at analysere denne differentiering – hvordan det ser ud i praksis, 

hvordan børnene selv oplever det, samt hvordan pædagogerne begrunder denne differentiering 

mellem in- og ekskluderede børn.  

Ida og Maja var de to piger der deltog i mine interviews. Ida udtrykker sin oplevelse af livet i 

sin børnehave på følgende måde:  

Interviewer: Hvordan er det at gå i børnehave? 

Ida: Det er godt, det er altid sjovt at lege, og lave puslespil og lege i puderummet.  

Interviewer: Har du venner her i børnehaven? 

Ida: Ja det er Anna, Mia og Pernille – de er mine bedste venner. Vi leger altid mor, far og 

børn sammen.  

Ida udtrykker sig positivt om dét at gå i børnehave og fortæller hvilke bedste venner hun har. 

Pædagogerne har givet hende farverne tre grønne (”god”) og tre blå (”ok”) på relationsdelen og 

kun grønne på positionsdelen. Det vil sige, at hun er et barn som er inkluderet og central 

deltager, som positionerer sig godt i børnefællesskabet og som pædagogerne har en rigtig 

god/god relation til. I henhold til pædagogen udtaler, kan Ida siges at være et af de børn, som 

pædagogerne har nemmere ved at anerkende og lyst til at omfavne.  
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Idas position   

God God God God God God 
 

Relation til Ida  

Ok God God God God Ok 
 

Da jeg inden interviewet henter Ida, er hun godt i gang med at lege med en lille gruppe piger, 

og da vi er færdige, glider hun helt naturligt ind i legen igen. Ved nærmere observation af Ida, 

samt af de andre børn som er vurderet mest positivt, tegner sig et gennemgående billede. Disse 

børn – både drenge og piger – er oftest i gang med at lege og er i socialt samspil med andre 

børn. De konflikter de kommer i, løses relativt hurtigt, uden behov for hjælp fra en voksen. 

Andre af de børn som pædagogerne vurderer som centrale deltagere i fællesskabet, placerer sig 

tæt ved en voksen om en igangværende aktivitet fx tegninger eller spil. Jeg observerer ikke på 

et eneste tidspunkt disse børn værende under kategorierne; ’flyver oppe under loftet’, 

’larmende’ etc. som pædagogen udtaler. Observationerne bekræfter derfor pædagogens 

udtalelser om, at visse kategorier af børn ikke opnår anerkendelse, men i stedet er i risiko for at 

blive marginaliserede deltagere og ekskluderet. Dette vidner om en differentiering mellem 

børn.  

I mine børneinterviews talte jeg også med pigen Maja. Når jeg søgte Majas perspektiv, var det 

tydeligt at hun ikke oplevede dét at gå i børnehave, på samme måde som Ida.  

Interviewer: Har du venner her i børnehaven? 

Maja: Jeg tror i hvert fald jeg har én ven. Det er Cathrine.  

Interviewer: Kan du fortælle mig hvad der er det aller bedste ved at gå i børnehave? 

Maja: Nej… 

 

Maja fortæller at hun tror hun har én ven og siger nej til at fortælle om det bedste ved at gå i 

børnehave. Dette kan tolkes som et udtryk for, at hun ikke trives med at gå i børnehave – set i 

lyset af nedenstående skema.   

Majas position 

Akut Akut Akut Akut Akut Ok 
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Relation til Maja 

Akut Akut Akut Akut Ok Ok 

 

Som vi ser her, vidner Relations- og positionsskemaet ligeledes om det samme. I mine 

observationer af Maja, ses samme billede; at Maja ofte er uden for det sociale samspil med 

både børn og voksne. 

At befinde sig i en marginal deltagelsesposition – at være ekskluderet fra fællesskabet – kan 

betyde for Maja, at hun umiddelbart ikke kan eller har lyst, til at fortælle om det bedste ved at 

gå i børnehave. Modsat Johan, der på trods af pædagogernes vurdering af ham, livligt fortæller 

om sine venner og dét at lege i børnehaven. Ifølge Højholt (2007) er deltagelsen i fællesskabet 

grundlaget for børns trivsel, udvikling og læring. Den position som Maja befinder sig i, kan 

derfor have negativ betydning for hendes trivsel, udvikling og læring.  

Palludan (2005) konkluderer ud fra sine undersøgelser i daginstitutioner, at pædagoger 

kategoriserer børn og deler børn i to grupper; de fuldkomne og de mangelfulde. Disse to 

grupper af børn differentieres imellem og selv om pædagogisk intervention rettes mod alle 

børnene, sker det på forskellig vis. Nogle børn ses som mangelfulde, mens andre børn formår 

at indtage en position som pædagogernes partnere (ibid.). Således ses, at daginstitutionen – 

som en handlesammenhæng – udgør et rum hvor børn indtager og tildeles forskellige 

positioner (Dreier, 2001) og nogle af disse tildelinger af positioner, sker fra pædagogernes side.      

I det næste vil der inddrages et eksempel fra mine data på, at børn ikke opnår den samme 

position, hverken i børnefællesskabet, eller blandt det pædagogiske personale. En betingelse 

for børns deltagelse og inklusion, er derfor den differentiering der finder sted mellem børn, ud 

fra pædagogers kategoriseringer af børnetyper og forskelligartet adfærd overfor børnene. Som 

vi så med Ida, er dette medvirkende til, at børn oplever dét at gå i børnehave, som noget meget 

forskelligt. Følgende observation viser denne kontrast – og den forskellige adgang børn har til 

fællesskabet. 

Isak bruger formiddagen på at kigge på de andre børn. Han siger ingen ord i de to timer jeg 

observerer ham – og der er ingen, hverken børn eller voksne, der henvender sig til Isak. Han 

bruger det meste af tiden på at kigge på de jævnaldrende drenges leg, som bl.a. foregår i 
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kælderen med fangeleg, pudekamp og hoppeleg. Han står helt ude i siden under hele legen. På 

et tidspunkt vælger han at gå ovenpå, og ind på en stue hvor en pædagog sidder og 

tegner/klipper med en gruppe af børnehavens yngste børn. Isak sætter sig ved et bord lidt væk. 

Her sidder han og ser på hvad de andre laver i et stykke tid, inden han går tilbage til kælderen 

og kigger på drengene fra før.  

Da de skal til at spise madpakker, spørger en voksen ham, og han sammen med tre andre børn 

vil hjælpe med at dække bord, hvortil Isak siger ”ok”. Da de kommer ud i køkkenet stiller Isak 

sig lidt væk fra de andre. Han forholder sig passivt mens de tre andre er i fuld gang med at 

finde tallerkner frem. Pædagogen står med ryggen til Isak. Der går omkring fem minutter, hvor 

Isak kigger på de andre børn der gør klar. Så finder pædagogen nogle glas som hun giver til 

Isak. 

Pædagogen: ”Du skal gå op med de her.” 

Isak (smiler): ”Okay.”  

Jeg observerer Isak en formiddag i to timer. Jeg valgte at observere Isak, fordi han er et af de 

børn som af alle voksne er vurderet til at have ”ok” deltagelsesposition i børnefællesskabet. De 

voksnes relation til ham er ligeledes ”ok”, bortset fra én pædagog som har givet ham en 

”kritisk” farve. Derved har ingen pædagoger en ”god” relation til ham, men heller ingen akutte, 

kritiske farver. Institutionens pædagogstuderende har valgt at undlade at give Isak en farve, da 

hun på daværende tidspunkt ikke følte, hun kendte ham godt nok.    

Isaks position 

Ok Ok   Ok Ok Ok 

 

Relation til Isak 

Ok Ok   Kritisk Ok Ok 

 

Isak går rundt for sig selv i to timer uden nogen former for verbal eller nonverbal kontakt til 

andre børn eller voksne. Han har ingen social samspil eller leg, i den tid jeg observerer ham. I 

interviewene med institutionens leder og pædagogen, er han ikke et af de børn som nævnes 

som udsat eller ekskluderet.  

Det kan tolkes at Isak kan virke usynlig for pædagogerne og de andre børn. Nogle børn 

befinder sig i positioner, hvor det er umuligt for dem at være ligeværdige deltagere, hvilket 
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afskærer dem fra at udvikle de sociale kompetencer, der giver adgang til deltagelse i de 

betydningsbærende fællesskaber (Madsen, 2009). En sådan position kan det umiddelbart virke 

som om Isak befinder sig i. Hans deltagelse kan ses som marginal deltagelse, hvilket er med til 

at begrænse hans handlemuligheder.  Ifølge Højholt (2007) er det vigtigt, at pædagoger i 

daginstitutioner har fokus på at børn aldrig må blive isoleret. En betingelse for Isaks inklusion 

og deltagelse, er hans derfor hans ’usynlighed’. Det kan konkluderes at et barn som Isak ’bliver 

væk’ i børnegruppen, da han ikke er et af de børn som kan kategoriseres som ’larmende’, 

’flyver oppe under loftet’ eller ’er lidt for meget på’. Tværtimod ses i observationen, at Isak går 

for sig selv i lang tid, uden at blive lagt mærke til. I en anden observation af Isak dagen efter, 

ser jeg igen Isak opholde sig meget alene. På et tidspunkt spørger han to drenge, om han må 

være med i deres leg, hvilket han får afslag på. Isak handler ved at gå hen for sig selv igen. Det 

fremgår af observationerne, at Isak befinder sig uden for det sociale fællesskab. Hvis Isak 

befinder sig i en marginal deltagelsesposition og dette ikke blot er et enkeltstående tilfælde, er 

det interessant at alle pædagogerne vurderer Isaks position i fællesskabet som ”ok”. Dette kan 

være et udtryk for, at pædagogerne ikke har set, at Isak er ekskluderet.  

Til nutidens børn stilles mange krav og forventninger. Det forventes bl.a. at børn i 

daginstitutioner kan handle mellem modsatrettede krav, at de kan skifte mellem de forskellige 

handlesammenhænge, samt træffe egne valg og forholde sig refleksivt hertil (Madsen, 2009). I 

observationen af Isak er der ingen pædagoger der er opmærksomme på at han, i situationen, er 

isoleret fra fællesskabet og den sociale kontakt med andre børn og voksne. Derfor kan det 

problematiseres, hvis der også er en forventning til børn om selv, at kunne handle aktivt i 

sociale sammenhænge og selv få forhandlet sig med til at lege. En dreng som Isak kan i det 

tilfælde komme til, selv at stå med ansvaret for sin deltagelse og inklusion i fællesskabet.    

I den konkrete situation befinder Isak sig i en situation, med begrænsede muligheder for at 

handle. Ifølge Holzkamp (1979) udvikler individer subjektivitet i det omfang de deltager. Set i 

det perspektiv, kan det anskues at Isak udvikler begrænset subjektivitet, i og med hans 

deltagelse er marginal. I situationen udviser Isak den restriktive handleevne, da han indretter 

sig under de eksisterende betingelser, uden at forsøge at gribe ændrende ind i dem. Isak står og 

ser på de andre drenge, men det kan tolkes at Isak alligevel forsøger at opsøge kontakt, da han 

sætter sig på en stue nær en pædagog. Dette kan tolkes som Isaks måde, hvorpå han forsøger at 

handle udvidende i forhold til sine betingelser og handlemuligheder. Set med begrebet 
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motivation (Jartoft, 1996), kan individer kun opretholde sin motivation, hvis der foreligger 

konkrete handlemuligheder, hvorfor det kan tolkes, som begrundelsen for, at Isak ikke udviser 

mere motivation i eksemplet. Dette har ligeledes en sammenhæng til emotioner og den 

følelsesmæssige vurdering af handlemuligheder (Jartoft, 1996).    

Den individuelle livsopretholdelse er formidlet gennem den samfundsmæssige reproduktion 

(Holzkamp, 2005) hvorfor det kan udledes at Isak i denne situation bliver isoleret fra de 

vigtige, intersubjektive forhold mellem individer. Isak har begrænset mulighed for at kæmpe 

for sin egen position, behov, interesser og for indflydelse på egne og fælles mål – når han 

befinder sig i den marginale deltagelsesposition. Børns trivsel, udvikling og læring er afhængig 

af deltagelsen i sociale fællesskaber (Højholt, 2007), hvorfor det er vigtigt at alle børn er 

inkluderet i fællesskabet og ikke isoleret, som Isak i eksemplet.   

Med udgangspunkt i mine forskningsspørgsmål, spørger jeg institutionens leder og pædagogen 

der medvirker i interviewet, hvordan de arbejder med børns inklusion i fællesskabet. 

Institutionens pædagogiske leder fortæller, at de i institutionen arbejder med inklusion og 

anerkendelse. Jeg finder det interessant at trække forståelsen af begrebet anerkendelse ud af 

mine data, fordi jeg her ser et modstridende forhold mellem teori og praksis. Lederen udtrykker 

en vision om, at arbejde med anerkendelse som pædagogisk mål, men ifølge mine 

undersøgelser, viser det sig i praksis, at denne vision er svær at fuldføre. Hermed skal det 

understreges, at den anerkendende tilgang til børnene i institutionen også ses i datamaterialet. 

Eksemplet er medtaget, fordi institutionen selv finder det vanskeligt at anerkende alle børn 

(ifølge interviewet med pædagogen) og fordi jeg observerer det samme i praksis.  

I interviewet med lederen, spørger jeg om, hvor vidt det er muligt at undgå at ekskludere børn, 

hvortil hun svarer: 

Leder: Det vil jeg da håbe. Men jeg ved det ikke. Jeg vil sige, anerkendelse – anerkendelse – 

anerkendelse, men tror bare ikke at man kan gøre det 100 %. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke. 

Jeg arbejder meget på det, det gør vi alle sammen. 

Interviewer: Og hvad forstår i her i institutionen ved begrebet anerkendelse? Jeg kan læse i 

jeres perspektivplan at i arbejder med anerkendende pædagogik. 
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Leder: Jeg synes at øh.. man sørger for at tale pænt til dem, at man sætter sig i deres sted. Jeg 

kan forstå at du bliver gal, jeg kan godt forstå at du er ked af det. Passer på med skæld ud, 

passer på med ’nej’. Ser muligheden i dem, gør det de gerne vil.  

Det fremgår af institutionens perspektivplan, at de arbejder med anerkendelse. Lederen 

forklarer, at de bestræber sig på at tale pænt, sætte sig i barnets sted, forstå barnets følelser og 

mindske ’skæld-ud’ og ordet ’nej’. I observationerne ses det, at hverken Maja eller Johan bliver 

’talt pænt til’, men i stedet mødes med ’skæld-ud’ og ’nej’. Det kan tolkes som, at 

pædagogerne ikke sætter sig i børnenes sted og anerkender børnene, ud fra den forståelse af 

anerkendelse lederen fremlægger. Lederen fortæller samtidigt, at det ikke er muligt for hende 

at være anerkendende altid. Hun udtrykker ligeledes, at hun ikke bryder sig om at skulle råbe 

op, men at det sommetider er nødvendigt. 

På denne måde ses et dilemma mellem pædagogernes og institutionens pædagogfaglige mål 

(anerkendelse og inklusion) og dét der sker i praksis. Både pædagogen og lederen har, under 

mine interviews, svært ved at svare på, hvorfor nogle børn opnår at blive anerkendt og 

inkluderet i fællesskabet, mens andre ikke har. De udtrykker at det er et vigtigt arbejdspunkt, 

og at det ikke burde være på denne måde. Pædagogen udtrykker at man som pædagog ikke kan 

rumme alle børn, selvom man egentlig burde. Med henblik på at søge pædagogernes 

begrundelser for at handle som de gør i den pædagogiske praksis, spørger jeg i interviewet med 

pædagogen ind til, hvorfor hun tror hun ikke kan rumme alle børn, når det er hendes mål. 

Hertil svarer hun: 

”Afmagt. Tror jeg. Jeg følte ikke jeg kunne magte situationen. Og jeg ville vise at det er mig 

der bestemmer. Det var nok sådan jeg havde det. Fordi hun havde kørt mig så langt i så mange 

situationer.” 

Pædagogen begrunder sine vanskeligheder med at inkludere, i at hun sommetider kan føle 

afmagt. Pædagogens betingelser for at kunne inkludere, kan derfor ses som blivende begrænset 

i situationer med visse børn. Ifølge Jartoft (1996) udviser mennesker en udvidende handleevne 

ved at forholde sig bevidst til sine livsbetingelser og ved at forsøge at gribe ændrende ind i 

dem. Set ud fra en inklusionstankegang, kunne pædagogen have udvist udvidende handleevne 

overfor barnet i denne situation, ved at lade en anden pædagog overtage (hvilket den 
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pågældende pædagog også gjorde). Med den restriktive handleevne, ville pædagogen acceptere 

handlingerne i situationen, uden at forsøge at gribe ændrende ind.  

7.3.3 Begrænsede handlemuligheder som betingelse for inklusion  

Som det er fremgået af undersøgelsen, sker differentierring mellem børn i praksis. Nogle børn 

har de betingelser, at adgang til anerkendelse blandt pædagoger og central deltagelse i 

fællesskabet er én lang kamp – hvor det for andre tilsyneladende kommer mere ’af sig selv’. 

Nogle af betingelserne herfor, er bl.a. den personlige og kulturelle differentiering der foregår i 

praksis. I det næste vil der blive set nærmere på børn i marginale deltagelsespositioner og deres 

handlemuligheder. I datamaterialet ses flere eksempler på børn som bliver begrænset i deres 

handlemuligheder, qua den deltagelsesposition de befinder sig i (eksempelvis Isak).  

I det næste er udvalgt et eksempel omhandlende tvillingedrenge, som ’fylder meget’ blandt de 

voksne. Det vil sige, at flere pædagoger uopfordret henvendte sig til mig, og fortalte at der var 

’så mange problemer’ med disse drenge, mens de udtrykte stor bekymring. Efter at have lyttet 

til pædagogernes frustrationer og bekymringer over drengene, så jeg at drengene også er nogle 

af de børn som er vurderet mest kritisk – både på positions og relationsdelen. 

 

Benjamins position 

Ok Kritisk Kritisk Kritisk Kritisk Ok 
 

Alexanders position 

Ok Kritisk Ok Kritisk Kritisk Ok 
 

Relation til Benjamin 

Ok Kritisk Ok Kritisk Kritisk Ok 

 

Relation til Alexander 

Ok Kritisk Ok Kritisk Kritisk Ok 
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Den følgende observation er et eksempel på, at børn kan befinde sig i positioner, hvor deres 

handlemuligheder er begrænsede. I eksemplet om Benjamin og Alexander opholder drengene 

sig en formiddag på en stue omkring et tegnebord, sammen med en pædagog og to andre børn.  

Benjamin står ved et bord, hvor en pædagog er ved at tegne og klippe sammen med to andre 

børn, Anna og Lukas. Benjamin henter en stol og sætter sig. Han tager et papir.  

Anna: ”Nej du må altså ikke tegne uden underlag”  

Pædagog: ”Nej det er nemlig rigtig, Anna, det må man ikke” 

Alexander, som er Benjamins tvillingebror kommer til. Alexander kigger rundt og med en 

nærmest grædende stemme: ”Der er ikke plads til mig”. Der kommer ingen reaktion fra 

pædagogen. 

Anna finder en hulmaskine, klipper huller i papir, finder et andet papir, pædagogen foreslår 

nogle ting der vil se flot ud på papiret hun laver. Det laver hun.  

Imens flytter Benjamin sig lidt, så Alexander kan sidde ved siden af ham. Benjamin kigger på 

sit papir. Han tager en hulmaskine, prøver at lave et hul, men har ikke kræfterne til det. Han 

giver op og sætter hulmaskinen på bordet, som Lukas overtager og klipper hul i sit papir med. 

Anna og Lukas henter nogle flere farver, klipper flere huller og får ros af pædagogen for hvor 

flotte deres tegninger ser ud.  

Alexander henter en saks og sætter sig igen. Med grædende stemme siger han; ”jeg ka’ ikk’.”  

Pædagogen: ”Jo du kan så”. 

Alexander prøver ikke at klippe, men lægger saksen tilbage. Tager et spil ud fra hylden i stedet 

og sætter sig ved et andet bord. Benjamin forlader også bordet uden at have lavet noget på sit 

papir (der er gået ca. ti min.). Han sætter sig med Alexander og spiller i ca. fem min. Benjamin 

bærer det så tilbage, men vælter det da han vil sætte det på plads. 

Pædagogen: ”Hov Benjamin, nu skal du til at rydde op.” 

Tvillingerne (der er 3 år) møder en finmotorisk modstand i det de vil klippe, men får ingen 

hjælp til at komme videre. Resultatet er, at de begge giver op. Samtidig forsøger Alexander, 

som tydeligt er frustreret og græder, at fortælle at han ikke kan finde ud af det. Her kan det 
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tolkes at Alexander udviser handleevne, ved at spørge om hjælp. Men hjælpen kommer ikke. 

Pædagogen vender sin ros mod de to andre børn, som udviser sikkerhed, selvhjulpenhed og 

finmotoriske kompetencer – frem for de to drenge som har behovet. Det kan virke 

ekskluderende at drengene ikke får den hjælp, som de har brug for i situationen. At 

handlesammenhænge er struktureret i forskellige sociale positioner, som indtages og tildeles de 

forskellige deltagere (Dreier, 2001) ses her. Drengene befinder sig i situationen i marginale 

deltagelsespositioner, og har brug for vejledning i processen mod at blive centrale deltagere i 

samspillet omkring bordet. 

Drengene i dette eksempel udviser handleevne, ved at prøve at klippe med hulmaskinen og ved 

at udtrykke et behov for hjælp ved at sige ”jeg ka’ ikk’”. Handleevnen henviser til evnen til at 

kunne udvide sine handlemuligheder, samt at kunne handle med, under og udvidende i forhold 

til sine livsbetingelser (Jartoft, 1996). Det kan analyseres, at Alexander forsøger at handle, men 

bliver stoppet, i det pædagogen konstaterer, at det kan han godt. Herefter kan det anskues at 

drengene udviser den restriktive handleevne, og indretter sig under de eksisterende betingelser 

og forlader bordet for at starte en anden leg.  

Igen eksemplificeres differentieringen mellem børn i den pædagogiske praksis. Et af mine 

forskningsspørgsmål var, hvilken betydning det har for børn at være ekskluderet fra 

fællesskabet samt at være central deltager. De to tvillingedrenge ville ikke interviewes, så jeg 

har valgt at inddrage det pædagogen fra institutionen fortæller om betydning af at være 

ekskluderet – velvidende om, at børnenes eget perspektiv ville have været optimalt: 

Interviewer: Hvilken betydning tænker du det kan have for børn at de møder pædagoger som 

ekskluderer dem? 

Pædagog: Jeg synes det er skrækkeligt synd for dem. Og får de for mange nederlag, så ender 

de jo med at knække af det og det er jo skrækkeligt synd for dem. Hmm… Vi skal kunne rumme 

dem. Og give dem noget varme. Især de børn som sidder uden for fællesskabet, skal vi sørme 

da kunne rumme. Som jeg snakkede om, så skal vi kunne rumme dem der er uden for, og få 

dem ind. 

Pædagogen er ikke i tvivl om, at målet er, at skulle inkludere alle børn. Hun fortæller at, hvis 

de ikke er deltagende, får de for mange nederlag og ’ender med at knække af det’. Ligesom den 

marginale deltagelsesposition begrænser børns handlemuligheder og derved muligheden for at 
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udvise udvidende handleevne, kan det tolkes at pædagogen, med begrebet ’at knække’ mener, 

at barnets trivsel er alvorligt truet. 

Det ses således her, at børn i forskellige deltagelsespositioner har forskellige handlemuligheder 

og ifølge pædagogen, er betydningen af at være i en marginal deltagelsesposition meget 

negativ. 

Ifølge Madsen (2005) kan børns eksklusion fra fællesskabet, have vidtrækkende konsekvenser. 

Udover at blive afskåret fra læring og udvikling, viser forskning, at børn der ekskluderes i de 

tidlige år, er i risiko for at blive ekskluderet i andre handlesammenhænge – også senere i livet 

(ibid.).  

7.2.4 Forældresamarbejde som betingelse for inklusion  

Et emne som jeg ikke havde i mit fokus i forskningsspørgsmålene, men som alligevel viste sig 

i mit datamateriale, er forældresamarbejde. Ifølge Højholt (2007) spiller forældresamarbejde en 

vigtig rolle i arbejdet med små børns deltagelse. Da jeg ikke var til stede på samme tid som 

forældrene, havde jeg ikke muligheden for at observere dette. Følgende eksempel er medtaget 

fordi det er iøjnefaldende og står frem som et enkelt eksempel. Det er en pædagog der 

henvender sig spontant til mig mens jeg observerer. Det emne hun tager op, taler hverken 

lederen eller den anden pædagog om i interviewene.  

Det næste eksempel omhandler tvillingerne fra før, Benjamin og Alexander. Jeg sidder i 

institutionen og observerer de to drenge, mens en pædagog henvender sig til mig og udtaler:  

Pædagog: ”Jeg kan godt forstå du ser på de to drenge, for der er virkelig også noget galt med 

dem. Hver eneste dag bliver de båret ind af deres forældre. De behandler dem som små 

babyer, selv om de er 3½ år gamle.”  

Som vi så tidligere i eksemplet omkring Benjamin og Alexander, så mødte de ikke 

anerkendelse, vejledning eller hjælp fra den pædagog de sad sammen med omkring et 

tegnebord. Det gjorde de andre børn, der var selvhjulpne. Pædagogen udtrykker her 

frustrationer over forældrene og den måde, de vælger at handle på. Pædagogen kategoriserer 

drengene, som nogle ’der virkelig er noget galt med’ grundet forældrenes kompetencer i 

forhold til opdragelse.  
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Ser vi på Relations- og positionsskemaet, er disse børn lavt positioneret i fællesskabet og flere 

voksne vurderer deres relation som kritisk til drengene. Jeg overvejer, om der er en 

sammenhæng mellem konfliktuelt samarbejde mellem pædagoger og forældre - og børns 

inklusion.  

Som det ses i eksemplet, er pædagogen medvirkende til at skabe betingelser for børns (og 

forældres) deltagelse. Højholt, Larsen og Stanek (2007) der har arbejdet kritisk psykologisk 

med børns deltagelse og forældresamarbejde, påpeger at der i samarbejdet mellem pædagoger 

og forældre, til børnene gives et billede af voksenverdenen og hvordan dette fællesskab er. Sagt 

med andre ord, så er pædagoger og forældre rollemodeller for børnene.  

Forældresamarbejde er forbundet til muligheder for at styrke børns liv (Højholt, Larsen & 

Stanek, 2007). Alligevel opleves forældresamarbejde som en frustration og som noget der tager 

tid fra børnene, frem for at være en ressource i det daglige (ibid.). Dette kan begrundes med, at 

man politisk forsøger at effektivisere den offentlige sektor ud fra principper om 

servicetænkning og bruger-tilfredshed. Dette bidrager til et fokus på forældre som forbrugere 

af daginstitutioner, hvilket kan stille forældre og pædagoger overfor hinanden som nogle der 

henholdsvis skal vurdere og tilfredsstille hinanden. Der sker derfor misforståelser, uenigheder 

og konfrontationer, der ikke altid passer ind i forestillingen om serviceydelser. Derfor må 

forældresamarbejde tage udgangspunkt i én fælles interesse, nemlig børnenes trivsel (ibid.).   

Forældre og pædagoger kan derfor være med til at udgøre børns betingelser i forhold til 

deltagelse og inklusion. Der må derfor være fokus på, at konfliktuelle relationer mellem 

forældre og pædagoger løses, således barnets trivsel og deltagelse i stedet er det fælles 

fokuspunkt.  

Herved kan forældresamarbejde ses som blivende en subjektiv betingelse i forhold til børns 

inklusion, da pædagogens handlinger og tilgang til børnene, er grundet i hendes subjektive 

frustrationer og uenigheder. Dette står frem som et enkelttilfælde og der kan derfor ikke 

generaliseres på baggrund af det. Eksemplet viser dog, at der i forhold til børns inklusion og 

deltagelse, skal være fokus på samarbejdet mellem forældre og pædagoger.   
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7.2.5 Opsamling – subjektive betingelser 

Set i forhold til det overordnede tema subjektive betingelser, er det i analysen kommet frem, at 

børn befinder sig i og tildeles forskellige sociale positioner. Der kan ligge en række 

inklusionskriterier med en række adgangsgivende standarder for, hvilke personlige egenskaber 

og adfærdsformer hos børn der anerkendes og inkluderes af pædagoger. Dette kan være et 

udtryk for en egenskabsgørelse, hvor børns deltagelse bliver afhængig af hvordan de 

kategoriseres. Der er fokus på en individuel problemforståelse som repræsenterer en 

integrerende frem for en inkluderende praksis, hvor enkelte børns fejl og mangler udpeges som 

begrundelse for børns problematikker. 

Analysen viser, at børn kategoriseres. Der ses en sammenhæng i, at de børn som kategoriseres 

som marginale deltagere, har en adfærd der er larmende, fysisk urolige, hører ikke efter de 

voksne eller modsat, usynlig i fællesskabet. Disse børn betegner Palludan (2005) i sine 

undersøgelser, som mangelfulde børn. De børn som kan kategoriseres som centrale deltagere af 

fællesskabet – og derved er inkluderet – er i gang med leg, er i socialt samspil og er i fysisk ro. 

Disse børn betegnes af Palludan (ibid.) som fuldkomne børn. Der er forskel i den måde 

pædagoger handler i forhold til disse børn og der ses derfor en tydelig differentiering mellem 

børn i daginstitutionen. Ligeledes oplever børnene også selv dét at gå i børnehave, som noget 

meget forskelligt. Børn har forskellig adgang til fællesskabet og pædagogen udtrykker, at hun 

har svært ved at leve op til egne bestræbelser om at kunne/ville inkludere alle børn. Pædagogen 

oplever ligeledes, at møde afmagt overfor visse børn, og denne afmagt kan resultere i, at 

pædagogens handlemuligheder begrænses og hun kan få svært ved at udvise udvidende 

handleevne i situationen. Der ses således et pædagogisk dilemma mellem pædagogens faglige 

og personlige mål - og dét der sker i praksis.  

En anden subjektiv betingelse for inklusion er forældresamarbejde. Forældresamarbejde er 

forbundet med muligheder for at styrke børns trivsel og udvikling, men alligevel ses, at der kan 

opstå konflikter og vanskeligheder i samarbejdet mellem pædagoger og forældre. I analysen 

frustrerer det pædagogen, når forældre ikke lever op til deres forældreansvar. På denne måde 

kan pædagoger være medvirkende til at udgøre betingelser for både børns og forældres 

deltagelse.  
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7.3 Kulturelle betingelser 
I det følgende skal blikket rettes mod den pædagogiske kultur, daginstitutionens praksis og de 

normer, værdier, forventninger og regler der kan ligge gemt. Hvor der i forrige afsnit var fokus 

på pædagogers personlige og subjektive emner som betingelse for inklusion, ville dette afsnit 

stille skarpt på, de betingelser der ligger som fælles, institutionelle betingelser.  

I min undersøgelse har jeg systematisk – ud fra mine forskningsspørgsmål - set efter, hvor 

børnene placerer sig i institutionens fysiske miljø, samt om der ligger ekskluderende 

mekanismer gemt i organiseringen af praksis og i den måde, hvorpå pædagogik udmøntes i 

praksis. 

7.3.1 Organisering af praksis som betingelse for børns inklusion   

I gennemgangen af mine data fra praksis, fremstår flere eksempler på, at den måde den 

pædagogiske praksis er organiseret på, har en betydning for børns inklusion. I organiseringen 

af praksis ses fx forventninger i forhold til accepteret adfærd og forventninger til, at børn skal 

kunne indgå i kulturen og forstå de institutionskulturelle kodeks.    

Følgende eksempel er udvalgt fordi der ses en sammenhæng i mine data, da disse eksempler 

går igen. Jeg inddrager først en observation af pigen Maja, som tidligere er nævnt og befinder 

sig i en marginal deltagelsesposition, og som ikke udtrykker sig positivt i forhold til sit 

børnehaveliv. Eksemplet viser, hvordan institutionskulturen kan indeholde regler og 

forventninger – en form for skjult pædagogik - som ikke alle børn har mulighed for at indfri og 

leve op til. 

Cathrine og Maja opholder sig på en trappe. Cathrine begynder at rutsche ned af trinnene. De 

griner. De ser hvem der kan glide hurtigst ned af trappen. De gør det så hurtigt de kan, mens 

de griner højtlydt og råber højt til hinanden, om hvem der kommer først. En pædagog kommer 

til.  

Pædagog 1: ”Hvor mange af jer har fået lov at komme nedenunder?” 

Maja: ”Ikke nogen af os.” 

Pædagog 1: ”Nå, så gå ovenpå. Der er allerede for mange i kælderen”   

Maja og Cathrine går op af trappen og sætter sig stille. Pædagogen går igen. Lidt efter 

kommer en anden pædagog til. 
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Maja: ”Må jeg gerne komme nedenunder i kælderen – jeg skal nok opføre mig pænt”.  

Pædagog 2: ”Ikke lige nu”.  

 

I institutionen er der en regel om, at der kun må være et hvis antal børn i kælderen af gangen. 

Det ses i observationen, at Maja og Cathrine leger en sjov leg, men bliver stoppet af en 

pædagog som vil håndhæve reglen om et max antal børn i kælderen. Pigerne har ikke spurgt 

om lov til at gå ned (eller opholde sig på trappen) og pædagogen afbryder deres leg.  

I institutioner hersker en række normer, værdier, regler og forventninger til børns adfærd 

(Madsen, 2005). I dette eksempel ligger både forventninger og regler. Det forventes at pigerne 

ved, at de ikke må lege på trappen, at de ved at de skal spørge om lov og at de kender reglen 

om, hvor mange børn der må være i kælderen - samt har været nede og tælle hvor mange børn 

der i forvejen opholder sig i kælderen. Det er ikke alle børn som formår at leve op til de 

forventninger der foreligger i kulturen fra pædagogernes side, hvilket kan føre til eksklusion 

(Madsen, 2005).  

Da den anden pædagog kommer forbi, sidder pigerne foroven på trappen. Det kan tolkes at 

Maja nu forsøger at indfri de forventninger, der ligger i den pædagogiske praksis, ved at spørge 

om lov til at gå ned i kælderen. Hun kender endda til forventningen om at hun skal opføre sig 

pænt – men bliver stadig afvist.  

Forventninger, regler, normer og værdier – som nogle gange er skjulte – kan derfor udgøre en 

betingelse for de børn, som ikke formår at gennemskue og leve op til de kulturelle kodeks. 

Kjær (2010) betegner dette som afkodning af kulturelle scripts. Ansvaret for denne afkodning 

og indfrielse af forventninger, kan tolkes som værende pålagt det enkelte barn, frem for at det 

er institutionen og pædagogerne der har ansvaret for at børn kan forstå og handle i hverdagen. 

Ser vi igen på resultaterne for Maja fra Relations- og positionsskemaet, er hun dét barn som har 

fleste sorte farver (akut, kritisk) både på relations- og positionsdelen. For at kvalificere hendes 

deltagelse og sikre inklusion, er det derfor vigtigt at pædagogerne støtter hende i, at deltage i 

lege, samt vejleder hende i at kunne navigere denne handlesammenhæng, som pædagogen 

deltager med Maja i.   
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Majas position 

Akut Akut Akut Akut Akut Ok 
 

Relation til Maja 

Akut Akut Akut Akut Ok Ok 
 

Det kan, ud fra det kritisk psykologiske begreb handleevne, tolkes at Maja udviser handleevne i 

situationen, ved at forsøge at forsøge at indrette sig under de forventninger der ligger i kulturen 

og det pædagogerne forventer til hende. Hun forholder sig aktivt og udvidende i forhold til sine 

livsbetingelser, ved at spørge om hun må gå i kælderen, og ved at sige, at hun nok skal opføre 

sig pænt. Som skrevet er Maja et af de børn, som alle pædagoger har en kritisk relation til, 

hvorfor det af eksemplet kan udledes, at hun udviser handleevne, når hun prøver at leve op til 

de forventninger de voksne har til hende, ved at sige, at hun nok skal opføre sig pænt.    

Kulturelle koder kan således have betydning for den måde, børn deltager i fællesskabet på. 

Daginstitutionen som handlesammenhæng, udstikker nogle forskellige handlemuligheder og 

deltagelsespositioner for børn. De institutionskulturelle forventninger til børn og deres adfærd, 

ses værende en del af den pædagogiske praksis. Derfor er det interessant at søge pædagogernes 

egne begrundelser i forhold til, hvad det er for kompetencer eller adfærd, der accepteres og 

ligger i organisering af praksis som en positiv forventning til børns adfærd.  

I interviewene med både institutionens leder og pædagogen, spørger jeg ind til deres 

begrundelser for, at nogle børn ekskluderes fra fællesskabet. Pædagogen udtaler følgende 

herom: 

Interviewer: Du siger, at der er nogle børn som det kommer dig mere naturligt at anerkende. 

Kan du sige noget om, hvad er det for en gruppe børn, hvad er det de har? 

Pædagog: Jamen øh, Hvad har de? Jamen det er nok dem, ja jeg var lige ved at sige at det er 

dem der ikke gør noget forkert, men det er ikke det jeg mener.  

Interviewer: Nej okay.  

Pædagog: Dem der… Som er til at snakke med, dem der ikke stiller sig på bagbenene hele 

tiden, øh.. hører lidt efter. Hører efter. Altså de må godt gøre noget forkert, men når jeg så har 
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sagt tingene, så… Nåå ja. Når jeg ikke behøver at sige tingene mange gange, for det er nok der 

hvor filmen den knækker for mit vedkommende i hvert fald.  

I: Kan man sige at det er børn der lever op til jeres forventninger? 

P: Ja det var det jeg sad og tænkte på om jeg skulle sige, ja men øh det kan godt være det er 

det. Dem der passer ind, selvom det lyder lidt træls. (Pause) Ja det synes jeg det gør. Men det 

er nok dem der er passet ind under regler og rammer. 

Pædagogen udtrykker her forventninger til acceptabel adfærd – herunder, at være et af børn 

som hører efter og ’ikke stiller sig på bagbenene hele tiden’. Hun udtrykker frustration over at 

’skulle sige tingene mange gange’ og svarer ja til, at det er børn, som ikke lever op til 

pædagogernes forventninger. Desuden udtrykkes det, at det er børn som ikke er passet ind 

under regler og rammer. Dette viser igen dét billede at, i institutionens praksis ligger der 

adfærd som fører til inklusion og adfærd der fører til eksklusion. Jeg tolker, at det ikke blot er 

pædagogens egen holdning, fordi mine observationer (både Maja og Johan) viser, at en hvis 

form for adfærd, udløser ’skæld ud’ eller anden negativ adfærd fra flere pædagogers side.  

Det kan ud fra Majas eksempel – ligeledes Johans – ses at børnene kan have svært ved at 

gennemskue hvad der forventes af dem. Ifølge Jensen (2005) har især udsatte børn, 

vanskeligheder ved at leve op til de forventninger og krav der stilles i daginstitutionerne. Hun 

opererer med begrebet, skjult pædagogik, der henviser til de forventninger og koder der kan 

ligge skjult i praksis – og understreger at det ikke er alle børn, der kan knække pædagogernes 

og institutionernes koder (ibid.). 

Ses dette ud fra førstepersonsperspektivet, udtalte pædagogerne til personalemødet 

efterfølgende, at de ikke selv var klar over, at der lå disse skjulte forventninger til børn i deres 

institutionskultur. Derfor kan det tyde på – set ud fra pædagogernes perspektiv – dette finder 

sted, uden pædagoger selv er klar over det.     

7.3.2 Børnefællesskaber som betingelse for inklusion  

Næste afsnit vil stille skarpt på kulturelle betingelser i forhold til, at børn har betydning for 

hinanden i forhold til inklusion. Det er interessant og relevant, at analysere børns samvær i 

forhold til inklusion og deltagelse. I observationerne i mine data, ses flere steder hvordan børn 

vælger andre børn til og fra i forbindelse med leg – det ligger som en naturlig del af børns 

hverdag og sociale liv i børnehaven, at til- og fravælge. Det fremgår af en sammenligning 
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mellem de forskellige data, at det ofte er de samme børn som fravælges. Endvidere ses den 

sammenhæng, at de børn som ofte fravælges, også er de børn som befinder sig i marginale 

deltagelsespositioner.    

Nedenstående observation er valgt som ét af disse eksempler. Cille, som eksemplet drejer sig 

om, befinder sig, ifølge pædagogernes vurderinger i positionsskemaet, i en marginal 

deltagelsesposition. 

Cille går hen til Andrea og Fie som leger med dukker i dukkekrogen. 

Cille: ”Må jeg være med?” 

Fie: ”Jeg siger nej”, henvendt til Andrea.  

Andrea: ”Jeg siger også nej” 

Cille henvender sig til en pædagog i nærheden.  

Cille: ”Andrea og Fie siger jeg ikke må være med i deres leg.” 

Pædagog: ”Øv Cille, men så må du se om du kan finde nogle andre at lege med”.  

Cille går lidt rundt i børnehaven og sætter sig til sidst alene ned og tegner i alrummet.  

Dette er ét af de eksempler, der ses i mine data, hvor børn forsøger at komme med i en leg, 

men bliver afvist. Eksemplet viser – og ligeledes gør de andre eksempler -, at pædagogen 

accepterer, at de to piger fravælger Cille. Endvidere står Cille alene, uden nogen form for hjælp 

eller støtte, i forhold til sin deltagelse i et legefællesskab. Cille har selv ansvaret for at finde 

børn, der vil vælge hende til i stedet for fra. I slutningen af eksemplet ses, at Cille ikke forsøger 

at finde andre hun kan lege med, som pædagogen opfordrer hende til, men i stedet vælger hun 

at sætte sig alene. Dette kan være et tegn på, at hun udviser restriktiv handleevne, ved at 

acceptere sine livsbetingelser (hun er blevet fravalgt) og derved indretter sig under de 

eksisterende betingelser (hun har ingen at lege med). Det kan udledes, at Cille ikke udviser 

udvidende handleevne, da hun ikke forsøger at finde et andet fællesskab som hun kan være en 

del af.  

Emotioner (Jarftoft, 1996) kan også have en betydning for Cille, i det emotionerne bruges til at 

vurdere handlemulighederne. Muligvis påvirker det Cilles følelsesmæssige tilstand, at blive 

afvist af pigerne i legen, hvorfor motivationen også kan mistes, og derved muligheder for at 

handle udvidende i forhold til betingelserne.  
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Cilles position 

Kritisk Kritisk   Akut Kritisk Kritisk 
 

Relation til Cille 

Ok Ok   Akut Ok Kritisk 
 

Som skemaet viser, er Cille af personalet, vurderet til at være i en marginal 

deltagelsesposition.
10

 Hvis det forholder sig sådan, at Cille er et marginalt positioneret barn, 

kan det endvidere diskuteres, om hun overhovedet kan udvise udvidende handleevne, når hun 

befinder sig i en marginal deltagelsesposition, hvor handlemulighederne er begrænsede. 

Endvidere er det pædagogiske personales relationer til Cille delte. Det ses, at den pædagog som 

har en akut, kritisk relation til Cille, ligeledes vurderer Cilles deltagelsesposition i fællesskabet 

som akut, kritisk. Dette er interessant, da der muligvis kan være en sammenhæng, således 

pædagogen vurderer barnets position, ud fra den personlige relation de har til barnet. Dette er 

dog et enkelt tilfælde, hvorfor der ikke kan generaliseres herpå.   

Det relationelle perspektiv i en handlesammenhæng er vigtig (Dreier, 2002). Det er gennem 

relationer og intersubjektivitet, at individet får muligheden for at tage del i fælles mål, for 

derved at følge egne mål (ibid.) Ifølge Holzkamp (1979) er de mellemmenneskelige relationer 

opdelt i subjektrelationer og instrumental forhold. Relationen mellem Cille og pigerne i 

eksemplet, er ikke en subjektrelation, da relationen hverken bygger på tillid eller fælles 

interesser. Relationen ses ikke engang som et instumental forhold, da pigerne afviser Cille helt. 

I et instrumental forhold kunne pigerne have brugt Cille, som et ’instrument’ til at nå deres 

egne mål og få opfyldt egne behov. Kobles dette til Cilles formodede eksklusion og marginale 

deltagelsesposition, kan det anskues, at Cille – qua sin position – ikke indgår i subjektrelationer 

eller instrumentalforhold. Sammenlignes denne anskuelse med de forrige eksempler, ses at 

heller ikke Isak deltager i hverken en subjektrelation eller et instrumental forhold. På denne 

måde ses den sammenhæng, at nogle børn der er ekskluderet fra fællesskabet, ikke deltager i 

hverken subjektrelationer eller instrumental forhold. Det kan anskues, at de ekskluderede børn, 

ikke kan bidrage til noget, samarbejdes med om fælles mål eller bruges som redskab i 

opnåelsen af behov, hvorfor de vælges helt fra.          

                                                 
10

 Den pædagogstuderende har ikke udfyldt skemaet, da hun på daværende tidspunkt ikke kendte barnet godt nok.  
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Det er her nærliggende at sammenholde dét mine data viser omkring at børn til- og fravælger 

hinanden, med institutionens tanker om dette. I et spørgsmål omkring betydningen af 

anerkendelse, som institutionen arbejder ud fra, udtaler institutionslederen følgende: 

Leder: ”Anerkendelse for os, handler om at respektere børns valg”.  

I henhold til observationerne, ses at sådan forholder det sig også i praksis. Pædagogen i 

eksemplet med Cille, accepterer de andre pigers valg – om at fravælge Cille. Dette kan 

diskuteres ud fra et inkluderende perspektiv.  

Ifølge Hansen (2008) er der stigende individualisering i samfundet og indenfor den 

pædagogiske profession, kommer dette til udtryk i bl.a. tendens til selvforvaltende pædagogik. 

Her er fokus på det enkelte barns ret til at realisere sig selv, og i institutioner hvor dette fokus 

er i centrum, er der en norm om, at børn må vælge hinanden til og fra. Dette kan 

problematiseres, fordi børn hverken samfundsmæssigt eller pædagogisk socialiseres, til at være 

solidariske med hinanden, eller de børn som er svagest i fællesskabet. Set ud fra et 

inklusionsperspektiv, ses her et dilemma og en pædagogisk udfordring, i forhold til at børn skal 

lære at tage ansvar for den enkeltes deltagelse i fællesskabet, på trods af forskellighed (ibid.). 

Hertil kan kobles tilbage til Schousboes begreb kooperativ integration, som netop handler om, 

at det ikke bare er personen der skal ind i fællesskabet, som skal tilpasse sig, men også ’de 

andre’ (Schousboe, 1997).    

”At betragte børns relationsdannelse og legerelationer som noget der udelukkende bør 

håndteres af børn selv, kan i de tilfælde, hvor børn har svært ved at komme med i en leg eller 

finde en ven, vise sig at være en tilgang som er med til underbygge marginaliseringsprocesser” 

(Kjær, 2010: 67).  

Problemet omkring børns til- og fravalg skal altså ses i det perspektiv, at det ofte er de samme 

børn som vælges fra og derved ekskluderes. Ifølge Ytterhus (2003) er børn konstant på udkig 

efter andre børn at lege med og det bliver pædagogernes opgave at støtte børnene heri. 

Pædagogerne må rette deres opmærksomhed på, hvordan børn organiserer deres leg, således de 

ekskluderende mekanismer modvirkes (Kjær, 2010).    

7.3.3 Opsamling – kulturelle betingelser  

Analysen af institutionens kulturelle betingelser viser, at der i institutionen hersker en række 

normer, værdier, regler og forventninger til børns adfærd. Det enkelte barn pålægges ansvaret 
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for at leve op til disse forskellige forventninger, hvilket kan resultere i marginal deltagelse og 

eksklusion fra fællesskabet. Analysen viser, hvordan børn forsøger at udvise handleevne og 

udvide deres handlemuligheder i et forsøg på at leve op til de kulturelle forventninger. Det er 

dog vanskeligt for børn i en marginal deltagelsesposition, at handle udvidende i forhold til 

disse livsbetingelser. Skjult pædagogik og forventninger til børns accepterede adfærd, hersker i 

kulturen og ikke alle børn formår at afkode pædagogernes og kulturens sociale kodeks.  

En anden kulturel betingelse for inklusion, er børns måder at være sammen på. Det har 

betydning for børns inklusion, om barnet bliver valgt eller fravalgt. Det ses i analysen heraf, at 

børn vælger hinanden til og fra og på denne måde, tildeler hinanden centrale og marginale 

deltagelsespositioner. Pædagoger støtter om børns ret til at realisere sig selv, hvilket kan få den 

konsekvens, at der støttes op om, at børn ekskluderer hinanden – og måske ofte de samme 

børn. Børns stigende individualisering kan således udgøre betingelser for inklusion.      

 

7.4 Objektive betingelser  
Følgende afsnit omhandler de objektive betingelser der er til stede i forhold til børns inklusion 

og deltagelse. Afsnittet vil medtage de forhold der viser sig i datamaterialet.   

Den interviewede pædagog og lederen giver udtryk for, at de ved at eksklusion fra fællesskabet 

kan have alvorlige følger for barnet. Lederen udtrykker at de arbejder med anerkendelse og 

inklusion, men i praksis ser jeg et sammenstød mellem disse to forhold. Således vil det nu blive 

analyseret, hvorfor eksklusion alligevel finder sted, når det modsatte er målet og pædagogerne 

tilsyneladende er klar over hvilken betydning den marginale deltagelse har for barnet?  

7.4.1 Manglende tid og ressourcer som betingelse for inklusion  

En objektiv betingelse for inklusion, begrunder pædagogen fra institutionen med tidspres. Både 

lederen og pædagogen nævner dette forhold, hvorfor det er medtaget som eksempel.  

”Vi har tit travlt, derfor kan det godt være svært at nå at se alle børn. Jeg tror det har meget 

med min tilstand at gøre den dag, for jeg synes ikke det er det samme hver dag. Selvfølgelig 

hvis der er mange væk, vi er ret sårbare og så jeg skal løbe lidt stærkere og bliver tosset. Og er 

jeg lidt ekstra træt en dag, så er min lunte heller ikke så lang. Så det tror jeg har meget at sige, 

hvordan ens egen psyke er lige på dagen.”  
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Pædagogen udtrykker at de har travlt i hverdagen og at de kan være sårbare, fx ved sygdom. 

Hertil kommer betingelser som tid og normering i spil, i forhold til inklusion. Således kan 

rammerne, både de institutionelle samt de mere overordnede kommunale og politiske 

beslutninger, udgøre betingelser for pædagogers arbejde med inklusion og børns deltagelse. 

Dette kan underbygges med blandt andre Kragh-Müller (2010), der i en undersøgelse 

konkluderer, at daginstitutionsområdet, i takt med samfundsudviklingen, er blevet et 

omkostningstungt område for kommunerne, hvilket har resulteret i diverse besparelsestiltag. 

Samtidig er daginstitutionerne under et øget styringspres, i form af udarbejdelse af læreplaner, 

APV, sprogtests o.a. undersøgelser (ibid.). Hvis det er tilfældet at Isak fra et tidligere 

eksempel, bliver overset fordi pædagogerne ikke har tid til at hjælpe og vejlede ham i 

deltagelsesprocesser, er tidspres en vigtig betingelse for børns inklusion. Som belæg for dette, 

kræver inklusion ifølge Pedersen (2009), at der medfølger ekstra ressourcer for at kunne 

gennemføre inklusion.  

I forhold til tidspres, understreger pædagogen vigtigheden i, at der er flow i hverdagen og at 

’tingene bare kører’. Når dette bliver brudt, kan problemerne opstå.  

Interviewer: Er det de børn som bryder med jeres dagsorden? 

Pædagog: Ja, for det er vigtigt tingene bare kører.  

Således udtrykker pædagogen sig om, hvilke børn der er sværest at inkludere. Her ses et tegn 

på en integrerende praksis, en assimilerende integrationsform og egenskabsgørelse, i det 

ansvaret for at tilpasse sig fællesskabet er børnenes. Pædagogen udtaler samtidig, at hun ikke 

synes ikke det er i i orden, at det forholder sig på denne måde, men at sådan er virkeligheden 

desværre. Der kan argumenteres for, at en vigtig begrundelse for at pædagoger handler som de 

gør, er at mange pædagoger er uddannet i en tid, hvor integration og problemtænkning var i 

fokus (Madsen, 2005). Det får store konsekvenser for den faglige selvforståelse, når man vil 

være inkluderende i stedet for integrerende, fordi det der før var løsningen (identifikation af 

barnets problemer) nu er blevet problemet (Hansen, 2008).  

Set med det kritisk psykologiske begreb, handleevne, er det vigtigt at pædagogerne forsøger at 

handle udvidende i forhold til de objektive livsbetingelser, som her bl.a. er tidspres og 

normeringer. Udviser pædagoger i daginstitutioner restriktiv handleevne, forholder de sig 

begrænsende i forhold til de betingelser der er givet. Populært sagt, tales der i institutionerne 
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om ’at se muligheder frem for begrænsninger’ – dvs. der skal handles udvidende i stedet for 

restriktivt.  

Ifølge Kragh-Müller (2010) udgør daginstitutionen en konkret handlesammenhæng og selvom 

daginstitutioner er underlagt en række ensartede politiske, juridiske og økonomiske 

beslutninger, så er det sociale liv, som foregår i en daginstitution, konkret organiseret i hver 

enkelt institution med dennes særlige vilkår, prioriteringer og betydninger. Daginstitutioner er 

således forskelligartede og vil altid prioritere forskelligt – ligesom objektive betingelser som 

besparelsestiltag vil blive håndteret forskelligt.    

I det følgende, vil det blive analyseret hvilke konsekvenser tidspres som betingelse for 

inklusion kan få. Det følgende eksempel er medtaget, fordi der ses en uoverensstemmelse i 

mine data omkring hvad institutionslederen tror, omkring den pædagogiske praksis og hvordan 

praksis rent faktisk tager sig ud.   

Interviewer: Er det de samme børn blandt jer voksne i har det svært ved? 

Leder: Nej det er det heldigvis ikke. Vi har et eneste barn som vi alle har det svært ved. Hvilket 

jeg heller aldrig håber, vil ske. 

Institutionslederen udtrykker i interviewet, at det ikke er de samme børn som voksne har 

kritiske relationer til. Ser vi på Relations- og positionsskemaet
11

, ses at blandt andre 

relationerne til Maja og Johan er vurderet overvejende kritiske / akut kritiske. Da det 

pædagogiske personale efterfølgende på et personalemøde fik fremlagt disse resultater, kom 

det som en overraskelse for dem.  Flere af dem udtalte, at de ikke troede der ville være så 

mange ’kritiske’ børn og begrunder det med, at de ofte har travlt, har lav normering og fordi 

der tit er nogen væk.  

Jeg medtager dette eksempel som en objektiv betingelse, fordi udtalelserne kan være et 

eksempel på at det i den pædagogiske praksis, kan være vanskeligt at opnå et realistisk billede 

af, pædagog-barn relationerne og herunder også, hvilke børn der er in- eller ekskluderet. Dette 

kan endvidere underbygges med følgende eksempel fra interviewet med pædagogen: 

Interviewer: Hvor mange børn vil du gætte på, er ekskluderet fra fællesskabet? 

                                                 
11

 Relations- og positionsskemaet forefindes på side 92.  
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Pædagog: Der er én vi konstant kæmper med at få ind i fællesskabet – Carl. Og så vil jeg gætte 

på, at der er 2-3 stykker der er ude en gang imellem.  

Interviewer: Hvordan har i voksne det med ham? 

Pædagog: Vi har det fint, heldigvis har alle voksne det fint med ham og kan li at være sammen 

med ham.  

Interviewer: Så han får alt det anerkendelse og omsorg han skal ha? 

Pædagog: Ja, han får rigeligt. Nej altså man kan ikke få for meget, men han får i hvert fald alt 

det han skal have.  

Sammenlignes pædagogens udtalelser med pædagogernes vurderinger af deres relation til Carl, 

forholder det sig således: 

Relation til Carl 

Kritisk Kritisk Ok Kritisk Ok Ok 
 

Tre pædagoger vurderer deres relation til Carl som kritisk, mens to pædagoger og en 

pædagogstuderende vurderer relation til ’ok’. Ingen har en ’god’ relation til Carl. Endvidere 

kan det diskuteres, når der ses på de samlede resultater af Relations- og positionsskemaet, om 

der er flere end én der er ekskluderet fra fællesskabet. Fx Maja, Isak og Johan der alle tre er 

beskrevet og medtaget i eksempler tidligere i analysen.  

Med en vished om, at der ikke kan generaliseres og konkluderes ud fra disse få eksempler, 

viser det ovenstående, at det muligvis kan være vanskeligt for det pædagogiske personale samt 

institutionslederen, at danne et realistisk billede af børns deltagelse samt in- og eksklusion i 

den pædagogiske praksis. Dette kan muligvis have en sammenhæng til de objektive 

betingelser, som både pædagogen og lederen udtrykker, har en betydning for dem i hverdagen 

– at de har travlt og har svært ved at nå at se alle børn.   

7.4.2 Opsamling – objektive betingelser 

De objektive betingelser som ovenstående del, har beskæftiget sig med, er bl.a. betingelser som 

tid og normering i daginstitutioner. Daginstitutionsområdet er blevet et omkostningstungt 

område for kommunerne og det har resulteret i besparelsestiltag, som direkte påvirker den 

enkelte institution og pædagogerne. Betydningen af besparelsestiltagene for pædagogerne, er at 

de har fået mere travlt. De ser en vigtighed i, at dagligdagen skal køre i ’flow’ og en af 
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konsekvenserne af at have mindre tid, er at nogle børn overlades til sig selv. Pædagogen 

udtaler, at hun har svært ved at inkludere børn som bryder med institutionens dagsorden. 

Forskning viser, at inklusion kræver ekstra ressourcer, hvorfor en konsekvens af besparelser 

kan være flere børn i marginale deltagelsespositioner (Pedersen, 2009). Pædagoger kan derfor 

forsøge at arbejde med at udvide deres handlemuligheder og objektive livsbetingelser, og 

derved se muligheder frem for begrænsninger – hvilket er lettere sagt end gjort.  

7.5 Samfundsmæssige diskurser  
I det følgende afsnit vil de samfundsmæssige diskurser der kommer til syne i datamaterialet, 

blive analyseret. Afsnittet har til formål at analysere de diskurser der forefindes og som er 

medvirkende til at styre pædagogernes italesættelser, handlinger og forståelser. I det følgende 

afsnit vil der blive inddraget det poststrukturalistiske og socialkonstruktionistiske begreb 

diskurs med henblik på, at analysere, hvad der kan være styrende i det pædagogiske arbejde.  

7.5.1 Diskurser som betingelse for inklusion  

Når interviews og observationer gennemgås, kommer det frem, at der er visse magtstrukturer i 

form af diskurser, der styrer den måde, hvorpå pædagogerne forstår verden. Dette kan påvirke 

den måde pædagogerne handler på.  

Institutionslederen udtaler i interviewet følgende: 

”Jeg mener helt sikkert vi skal kunne rumme alle børn. Det tror jeg også vi kan. Men jeg tror 

ikke det er alle der kan rumme alle børn. Men vi skal! Alle børn skal inkluderes og 

anerkendes”.  

I interviewet udtaler lederen, at pædagoger skal kunne rumme alle børn, samt inkludere dem og 

anerkende dem. Alligevel ses i de tidligere observationer og Relations- og positionsskemaet, at 

dette ikke altid finder sted i praksis.  

Inden for det pædagogiske felt findes diskurser, som pædagoger kan styres af i deres arbejde. 

Ifølge Khawaja (2005) forstås diskursbegrebet, som de samtalemåder, som findes i samfundet 

og som samtidig er skabt gennem samfundets sociokulturelle udvikling. Diskurser danner 

bestemte forståelsesrammer, der bliver styrende for den måde, hvorpå mennesker forstår og 

italesætter sig selv og verden på (ibid.). 

Det kan argumenteres for, at der i de overordnede socialpolitiske og kommunale målsætninger 

omkring inklusion i daginstitutioner, hersker en diskurs omkring, at pædagoger skal kunne 
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’rumme alle børn’. Denne rummelighedsdiskurs – for at bruge lederens eget begreb – former 

pædagogers handlen i praksis, og den måde hvorpå inklusion italesættes. Samtidig opstår der 

her et dilemma, da pædagoger føler, at det er svært at kunne inkludere alle børn. Som vi har set 

i de tidligere eksempler, oplever pædagogen afmagt og frustrationer – og ifølge pædagogen og 

lederen i institutionen, kan de ikke rumme alle børn.   

Ligeledes fortæller pædagogen, at ”emnet kan godt være et stort tabu, fordi vi som pædagoger 

jo skal kunne rumme alle børn.” 

Herfra kan udledes en diskurs omkring pædagoger og en række diskursive forventninger til, at 

pædagoger skal kunne anerkende og inkludere alle børn – og at det samtidig direkte kan være 

et tabu, at italesætte dilemmaer og vanskeligheder i forhold til inklusion af alle børn. Dette kan 

kun tænkes, som værende en vanskelig diskurs at skulle leve under – og både en personlig og 

faglig betingelse for pædagogers arbejde med inklusion.      

I det følgende vil analyseres, hvilken anden diskurs der træder frem i datamaterialet, 

omhandlende normalitetsforventninger.  

Når institutionens læringsmiljøer og fysiske indretning observeres, ses det at institutionen er 

delt i to etager. Øverste etage indeholder en fordelingsgang, to garderober og institutionens to 

stuer. På stuerne er der udefinerede legerum, dvs. mange hylder og reoler med forskellige 

legetøjskasser og spil. På nederste etage er der køkken og en kælder med madrasser, puder og 

en rippe. Jeg befinder mig i fordelingsgangen hvor trappen til nederste etage er. Over et stykke 

tid observerer jeg, at de samme otte børn går rundt uden at være i gang med leg kontinuerlig 

leg eller socialt samspil. De små-slåsser lidt, glider lidt ned af trappen og går op igen – både 

sammen og hver for sig. En står og kigger på billeder af børnene i børnehaven. To børn 

snakker om legetøj.  

Når der går en pædagog forbi, bliver børnene bedt om at gå i gang med at lege eller finde et 

sted at lege. På trods af flere af pædagogernes opfordringer, bliver børnene i fordelingsgangen 

og fortsætter dét, de er ved.     

Det kan anskues, at der hersker en diskurs i forhold til de normalitetsforventninger til stilles til 

børns navigering i institutionen. Denne normalitetsdiskurs indbefatter forventninger om, at 

børn på egen hånd kan navigere i institutionen og hermed kan der være fare for, at børn selv 

bliver ansvarlige for deres egen læring og deltagelse. Børnene i dette eksempel pålægges selv 
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et ansvar for, at finde et rum at lege i, finde legekammerater, samt udvikle en leg. Samtidig ses 

det, at det samspil som børnene har i fordelingsgangen, ikke anerkendes som en leg, på trods af 

at børnene i højere eller mindre grad er i socialt samspil med hinanden. Det sociale samspil 

foregår ikke så kontinuerligt som andre børns typiske leg i institutionen, og det kan derudfra 

anskues, at en normalitetsdiskurs til børns forventelige former for leg ses her.    

Den måde pædagoger forstår verden på, kan derfor anskues som værende styret af diskurser i 

forhold til forventelige kompetencer. Men nogle børn er betinget af, at have behov for mere 

hjælp og guidning. Får børnene ikke den nødvendige hjælp, kan de være i fare for at blive 

positioneret som marginal deltager i fællesskabet, fordi det ikke lever op til 

normalitetsdiskursen. Ifølge Hansen (2009) kan diskurser være styrende for bestemte 

normalitetsforventninger til bestemte individtyper og adfærdsformer til børn i daginstitutioner. 

I de tidligere eksempler – både observationer og interviews – ses forskellige diskurser som er 

styrende i forhold til, hvilke adfærdsformer der accepteres og ikke accepteres. Der ses bl.a. de 

børn som pædagogerne kategoriserer som ’vilde’ og hænger i loftet’. Børn som ikke formår at 

leve op til de kulturelle regler, normer og værdier kan være i fare for, at blive ekskluderet fra 

fællesskabet (Madsen, 2005). 

Endvidere kan det, med udgangspunkt i en diskursanalyse af problemstillingen, anskues at 

pædagogerne i institutionen er indlejret i en integrations-diskurs, frem for en inklusions-

diskurs. Vi ser i starten af analysen, at institutionens praksis viser tegn på en integrerende 

praksis, med en assimilerende integrationsform og individuel problemforståelse i fokus.  

7.5.2 Opsamling – samfundsmæssige diskurser   

Diskurser er kulturelle måder at italesætte verden på. Set ud fra ovenstående analyse, er 

pædagoger i daginstitutioner underlagt diskurser om, bl.a. at skulle inkludere alle børn og 

anerkende alle børn. En diskurs der ses i nærværende speciales datamateriale, er kaldt 

’rummelighedsdiskursen’. Det kan anskues at pædagoger føler de bør kunne rumme alle børn, 

men oplever i praksis, at dette er en umulighed. Der udtrykkes, at pædagoger burde kunne 

inkludere alle børn – men ikke sker i praksis. Begrundelserne herfor, er bl.a. de objektive 

betingelser. Dette er en personlig og faglig udfordring for pædagoger og en betingelse for deres 

med inklusion. Samtidig kan det ses som et tabu når pædagoger oplever vanskeligheder og 

afmagt. Der hersker desuden en diskurs om normalitetsforventninger til at børn skal være 

’kompetente’ og kunne navigere i institutionen på egen hånd i de åbne læringsmiljøer. Dette 
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kan resultere i, at børn skal kunne tage ansvar for egen læring og deltagelse i daginstitutioner, 

hvilket kan udgøre en betingelse for deres inklusion, da der i undersøgelsens eksempler ses, at 

nogle børn har brug for støtte og vejledning fx i forhold til socialt samspil med de andre børn.   
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8.0 Opsamling og diskussion 
Der ses ud fra analysens resultater, at der findes diverse betingelser i forhold til at gennemføre 

en inkluderende, pædagogiske praksis i daginstitutioner. I analysen blev disse betingelser delt i 

de subjektive, kulturelle, objektive betingelser samt samfundsmæssige diskurser. Disse 

betingelser er blevet belyst ud fra et kritisk psykologisk perspektiv i forhold til inklusion. I det 

følgende vil analysens resultater kort opsummeres, samt diskuteres ud fra de overordnede 

temaer. Til sidst vil bud på intervention i praksis fremlægges, med dét udgangspunkt i det 

sidste forskningsspørgsmål – hvordan institutionen kan arbejde med at udvikle deres praksis, så 

den bliver mere inkluderende.   

8.1 Subjektive betingelser 
De subjektive betingelser der udgør begrænsninger for børns deltagelse i fællesskabet, kan 

begrundes i pædagogernes personlige kategoriseringer af børn. Disse kommer bl.a. til udtryk 

ved en differentiering af børns positioner og muligheder for deltagelse i institutionen. Den 

integrerende praksis, assimilerende integrationsform og individuelle problemforståelse er 

dominerende, hvilket kan resultere i en egenskabsgørelse af børn. Dette kan tilmed være 

begrundelserne for, at barnet befinder sig i en marginal deltagelsesposition. Børn har forskellig 

adgang til fællesskabet og i den sociale praksis tildeles børn forskellige sociale positioner af 

pædagogerne. På denne måde kan pædagoger være medvirkende til, at tildele børn forskellige 

sociale positioner, samt fastholde bestemte børn i marginale deltagelsespositioner. 

Pædagogernes begrundelser for at handle således, er den afmægtighed der kan opleves i 

relationen til barnet. Når børn befinder sig i marginale deltagelsespositioner, begrænses deres 

handlemuligheder og de får svært ved at forholde sig udvidende til deres livsbetingelser. 

Således får disse børn ikke muligheden for at opnå indflydelse eller selvbestemmelse i forhold 

til egne interesser og behov. 

Konklusionen af analysen set i forhold til de subjektive betingelser vidner om, at børns 

deltagelse og inklusion kan risikere at blive afhængig af den enkelte pædagog og dennes 

private/personlige anliggender. Ifølge Palludan (2005) kan pædagoger have svært ved at afkode 

børns signaler, hvis de adskiller sig for meget fra det, de kender. Dette vidner om, at 

pædagogik kan være i risiko for at blive et individuelt foretagende frem for en fælles, 

professionel og rettet indsats. Ifølge Kjær (2010) kræver inklusion i daginstitutioner bevidst, 

fælles og systematisk pædagogisk arbejde, udført af kompetente pædagoger. Hertil kan stilles 
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spørgsmålstegn ved, hvordan kategorien kompetente pædagoger defineres, samt hvordan 

pædagoger skal kunne inkludere alle børn, når der udtrykkes at det ikke er muligt.   

Set i forhold til forældresamarbejde, kan konfliktuelle sammenstød, ifølge Kjær (2010) opstå. 

Argumentet for at dette sammenstød sker, er ifølge Kjær (2010) at pædagoger kan have et syn 

på forældre som ’kunderne i butikken’, mens forældrenes holdning ofte er, at forældrene 

bestemmer over sine børn og institutionen er til stede for at yde dem service. Hermed ønsker 

begge parter enerådigt at bestemme over sit domæne; forældrene bestemmer hjemme mens 

pædagogerne bestemmer i institutionen (ibid.). Denne holdning tilgodeser ikke barnets trivsel 

eller sætter barnet i fokus. For at inddrage forældresamarbejdet i henhold til inkluderende 

udviklingsprocesser, må pædagoger møde forældre deltagere og samarbejde omkring barnet, i 

stedet for at modarbejde hinanden (ibid.). Dette indebærer også, at pædagoger arbejder med 

den måde hvorpå de kategoriserer forældre og forældrekompetencer på.           

  

8.2 Kulturelle betingelser  

I organiseringen af den pædagogiske praksis og institutionens kultur, ligger en række normer, 

værdier, regler og forventninger til børns adfærd, hvilket udgør de kulturelle betingelser for 

børns inklusion i daginstitutionen. Ikke alle børn kan imødekomme den skjulte pædagogik, 

hvilket kan resultere i, at de ekskluderes til marginale deltagelsespositioner. Børn kan forsøge 

at udvise handleevne, men det er vanskeligt at handle i en position med kun få for muligheder 

for indflydelse og selvbestemmelse.  

Der ses en stigende individualisering hvilket har betydning for børns måde at være sammen på. 

I forhold til at pædagoger skal rette deres opmærksomhed på børns leg og afhjælpe eksklusion 

af børn, opstår et dilemma. Hvordan skal der tages hensyn til det enkelte barn, men samtidig 

fællesskabet. Set ud fra de kritisk psykologiske analysebegreber, så er formålet netop, at barnet 

udvikler selvbestemmelse, udviser handleevne og udvider rådigheden over sine livsbetingelser. 

Kernen i den inkluderende tilgang er en pædagogik, der er fællesskabsorienteret og derfor har 

værdier som mangfoldighed og solidaritet i centrum. Hensynstagen til det individuelle kontra 

det fælles ses derfor som et pædagogisk dilemma, fordi det er en udfordring at tilgodese begge 

niveauer i en pædagogisk praksis.   

Organisering af den pædagogiske praksis og de forventninger der ligger i pædagogikken kan 

diskuteres i forhold til pædagogernes ansvar. De – for nogle børn skjulte - institutionelle regler, 
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normer og værdier der findes i kulturen, og som udgør betingelser for børns in- og eksklusion, 

er vigtige at tydeliggøre i praksis, så alle børn kan afkode disse. Ifølge Kjær (2010) er det 

pædagogernes ansvar, at sikre at reglerne er tydelige for alle børn, ligesom det er vigtig at 

arbejde på, at gøre institutionens regler og vilkår meningsfulde for børn. At tydeliggøre 

kulturen omhandler også at undgå at pædagogikken er skjult. Ifølge flere undersøgelser (fx 

Jensen, 2008; Madsen, 2005; Kjær, 2010) er det de børn, som befinder sig i udsatte 

deltagelsespositioner, der har flest vanskeligheder ved at afkode institutionens regler og 

normer.   

”Social deltagelse er det samme som adgangen til erhvervelsen af de kompetencer, der 

værdsættes og tilskrives værdi. Og eksklusion fra sociale fællesskaber, frarøver derfor 

mennesket muligheden for at udvikle potentialer, der forbindes med normalitet.” (Madsen, 

2005: 48) 

Med dette citat påpeges, at deltagelse i sociale fællesskaber ligeledes åbner op for muligheder, i 

forhold til at udvikle de specifikke kompetencer, der anerkendes i institutionskulturen. 

Omvendt, så har børn i marginale deltagelsespositioner begrænsede muligheder for, at udvikle 

disse kompetencer og kan derfor risikere at blive fastholdes i, at være ekskluderet fra 

fællesskabet. Eksklusion kan medføre, at barnet ikke får muligheder for at udvikle dét, der 

forbindes med at være ’normal’ (ibid.).  

8.3 Objektive betingelser 
De objektive betingelser omhandler hvorledes diverse besparelsestiltag, udgør betingelser for 

pædagogers arbejde med inklusion. Pædagoger oplever, at have travlt samt at være presset i tid 

og i forhold til normeringen. Det bliver vigtigt for dem, at der er flow i hverdagen og de børn 

som ikke formår at indrette sig efter den pædagogiske dagsorden, kan være i fare for 

eksklusion. Forældresamarbejde er også en vigtig betingelse i forbindelse med børns deltagelse 

og et samarbejde mellem parterne er betydningsfuld.  

Ifølge Kjær (2010) tager pædagogisk kvalitet tid at opbygge og det kræver ressourcer i form af 

hensigtsmæssige normering, supervision og efter- og videreuddannelse af personale og ledelse. 

Set i dette lys, må pædagogernes egne begrundelser omkring tid og manglende ressourcer, 

tages alvorligt. Det er en direkte konsekvens af nedskæringer og besparelsestiltag – og en 

betingelse for inklusion - at flere børn overses og overlades til sig selv, fordi pædagogerne 

simpelthen ikke oplever at have tid nok til at udføre deres pædagogiske arbejde.  
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8.4 Samfundsmæssige diskurser 
Endeligt hersker en række diskurser, som bliver styrende for hvordan pædagoger italesætter 

verden og handler på. Styrende diskurser er bl.a. dét at pædagoger burde kunne rumme alle 

børn samt en normalitetsdiskurs omkring, at børn skal kunne navigere i institutionen således de 

står med ansvaret for egen læring og deltagelse.    

Diskurser er begreber som organiserer praksis, men samtidig viser de praksis i et særligt lys 

(Stormhøj, 2006). Der må ifølge Stormhøj (ibid.) arbejdes med hvordan diskurserne kommer til 

udtryk i den konkrete praksis med henblik på at opstille mulige sammenhænge og bidrage til 

nye handlemuligheder i praksis. Samtidig skal diskurserne bidrage til at opmærksomheden 

rettes mod de forskellige magtstrukturer som ligger i praksis, i relationer mellem mennesker. 

Set i forhold til rummeligheds- og normalitetsdiskursen, må disse analyseres for deres virkning 

på praksis og de betingelser de udgør for børns deltagelse i fællesskabet og inklusion. Der må 

rettes fokus på, hvilke forventninger til den pædagogiske profession rummelighedsdiskursen 

skaber, samt hvilke forventninger til børns adfærd og kompetencer normalitetsdiskursen 

skaber.  

8.5 Diskussion af intervention i praksis 
I det næste vil jeg, ud fra resultater og konklusioner på mine undersøgelser, fremlægge hvordan 

der kan interveneres i praksis i forhold til problemstillingen. Et af mine forskningsspørgsmål 

var, hvordan der kan arbejdes udviklende imod mere inkluderende miljøer i daginstitutioner, 

hvorfor dette her vil diskuteres. Jeg vil i dette afsnit, perspektivere til praksisudvikling i 

daginstitutioner generelt. 

Metoder til inklusion  

Indeværende speciale har behandlet en række metoder i forhold til at sætte fokus på, hvilke 

betingelser der er til stede i forhold til børns inklusion og deltagelse i daginstitutioner. 

Interviews med daginstitutioners personale bidrager med at klarlægge hvilke udfordringer 

pædagoger møder i den enkelte institution. Med udgangspunkt i førstepersonsperspektivet, får 

pædagoger muligheden for at sætte ord på, hvor det er vanskeligt at inkludere. Børneinterviews 

giver muligheden for at indtage et børneperspektiv og vurdere hvordan børnemiljøet i 

institutionen er. Ud fra barnets eget udsagn, indfanges om barnet trives med at gå i børnehave 

og om det føler sig som en del af fællesskabet. Observationsmetoden åbner op for muligheder, 

i forhold til at søge pædagogernes og institutionskulturens ’blinde pletter’ – og hvordan 
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institutionens specifikke kultur og indlejrede normer, in- og ekskluderer. Endeligt bidrager 

Relations- og positionsskema-metoden til, på en forholdsvis simpel og hurtig måde, at få et 

overblik over, hvilke børn der er i udsatte deltagelsespositioner. På baggrund af denne kan 

iværksættes forskellige pædagogiske tiltag i forhold til at sikre at alle børn er fuldgyldige 

deltagere i institutionens fællesskab. Disse tiltag til at sikre børns inklusion, vil beskrives i det 

følgende.   

Den pædagogiske opgave 

Jf. konklusionerne på denne undersøgelse, stiller dette nogle opgaver til det pædagogiske 

arbejde i daginstitutioner. Ifølge Pedersen (2009) kræver det en stor indsats og vilje fra 

pædagogers side, at arbejde med inklusion.  De pædagogiske opgaver der kan udledes fra 

denne undersøgelse relaterer sig til det følgende.  

Den viden der i specialet er opnået, kan bruges til at ændre nogle elementer i praksis. Det 

pædagogiske personale kan arbejde med, at danne et realistisk og dokumenteret billede af, 

hvilke børn der er inkluderet i og ekskluderet fra, institutionens fællesskaber. Sæt inde fra, kan 

de enkelte pædagoger arbejde på, at forstå hvorfor differentiering i anerkendelsen og 

inklusionen af børn finder sted. Dette kun eksempelvis ske i ved hjælp af supervision eller 

anden personlig / faglig sparring, med en kollega eller institutionslederen. Dét der også kan 

arbejdes med i praksis, er den pædagogiske tilgang til børn. Det kan forsøges at observere og 

blive klar over, i hvilket omfang den pædagogiske tilgang bliver integrerende, assimilerende og 

børns problematikker bestemmes af individuelle egenskaber. Desuden kan forældresamarbejde 

og eventuelle problematikker herom, diskuteres og klarlægges, med fokus på at udvikle dette. 

Set i forhold til de kulturelle betingelser for børns inklusion, kan der i praksis arbejdes på, at 

sikre differentierede fællesskaber og dermed fællesskaber som passer til alle børn, så ingen 

børn ekskluderes som en konsekvens af, ikke at passe ind. Dette omhandler at pædagogerne 

forsøger at få øje på, hvilke børnetyper og børnefællesskabet, som implicit anerkendes og 

underkendes i kulturen. For at udvikle en fælles, pædagogisk kultur, kan det være i fokus at få 

øje på og mindske forventninger til børn og adfærd, således alle børn har mulighed for at indfri 

disse. Vi lærer ud fra indeværende speciale, at læringsmiljøer, fysisk indretning og 

pædagogiske aktiviteter må planlægges ud fra den aktuelle børnegruppe og dennes forskellige, 

særlige behov.  
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Hvis institutioner kan spejle og genkende, de objektive betingelser som tidspres og lav 

normering, kan det blive vigtigt at arbejde med at tænke i muligheder frem for begrænsninger. 

Dette er dog desværre, ikke så nemt at gøre. Hvis flere børn skal inkluderes i daginstitutioner, 

skal besparelsestiltag på dette område stoppe, da resultater af undersøgelsen viser, at det er en 

vigtig objektiv betingelse i forhold til børns inklusion og deltagelse.  

 I forhold til de samfundsmæssige diskurser, kan der i den pædagogiske praksis forsøges at 

rette opmærksomhed på, hvilke handlinger diskurser om pædagogik og pædagogisk arbejde 

medfører, således pædagogerne bliver klar over, hvad der er medvirkende til at styre deres 

handlinger.  

Set ud fra Madsen (2005; 2009), Pedersen (2009) og Petersen (2010) er de ovenstående 

arbejdspunkter, ligeledes disse som ses værende afgørende i arbejdet med inkluderende 

processer i daginstitutioner. Petersen (2010) ser det, som pædagogernes opgave og ansvar, at 

sikre at barnet opnår del i fællesskabet, indflydelse og mulighed for at handle. Endvidere 

påpeger hun, at det er et krav til pædagoger i nutidens daginstitutioner, at de kan arbejde med 

mange forskellige børn, med mange forskellige vanskeligheder og behov – og det kræver en 

dobbeltpædagogisk indsats (Petersen, 2010). Pædagogerne er desuden, ifølge Højholt, Stanek 

og Larsen (2007), nøglepersonerne i processen, om at skabe rummelige børnefællesskaber og 

arbejde med enkelte børns deltagelse heri. De relationer pædagogerne har til børnene, har stor 

betydning for børnenes muligheder i børnefællesskabet. De voksne spiller endvidere en central 

rolle, fordi de overfor børnene illustrerer, måder at være sammen på – gennem egne 

fællesskaber, indbyrdes samarbejde samt måder at tale sammen på - ikke mindst om børnene 

og til børnene. Således er pædagoger medvirkende til at udgøre og organisere børns betingelser 

og derved mulighed for inklusion (ibid.). 

Inklusion i praksis 

Ifølge Madsen (2009: 6) handler inkluderende pædagogik om ”at vide hvad der ekskluderer, 

for at udvikle en pædagogik, der inkluderer” hvorfor der i praksisudviklende arbejde, først og 

fremmest må sættes fokus på, hvilke ekskluderende mekanismer der er herskende. 

Organiseringen af praksis og hvilke rammer der udgør betingelser for børns deltagelse er et 

vigtigt punkt at tage fat i. Det skal bl.a. sikres, at der er fællesskaber som passer til alle børn og 

at læringsmiljøerne i institutionen er tilgængelige for alle. Der skal tages hensyn til individuelle 

behov – med dét udgangspunkt, at alle børn har særlige behov (Pedersen, 2009).  
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Det forholder sig i praksis også sådan, at qua vi lever i en tid med ”mixed methods paradigm” 

hvor både kvalitative og kvantitative metoder, samt forskellige teorier og videnskabsteoretiske 

retninger blandes, så indrettes interventionsformerne i praksis herefter (Johnson, 2004). 

”Practitioners must select paradigms to meet the unique needs of individual clients” (D’Amato 

& Rothlisberg, 1997: 2), hvilket henviser til, at der må vælges teorier og metoder ud fra, hvad 

der passer til den enkelte institutions værdier - og ikke mindst til de enkelte pædagoger. For at 

arbejde med inklusion, skal daginstitutioner derfor vælge teorier og metoder ud fra, hvad der 

passer til ind i deres kultur, personalegruppe, ledelsesperspektiv, pædagogiske mål og visioner, 

faglighed, menneskesyn, læringssyn etc.  

9.0 Kritiske refleksioner  
Specialets sidste afsnit, inden konklusion og perspektivering, præsenterer de kritiske 

refleksioner der er foretaget. Først vil refleksioner omkring teori inddrages, hvor efter det vil 

fremlægges, hvilke andre teoretiske perspektiver, der kunne lægges på specialets 

problemformulering.  

9.1 Teori 
Kritisk psykologi lægger vægt på at studere mennesker i aktivitet, i handlen og i praksis 

(Højholt & Witt, 1996) – hvilket gør teorien anvendelig, på et praksis-nært område som 

daginstitutionen. Det kan så her diskuteres, hvorvidt adgangen til forståelsen af hele teoriens 

videnskabelige grundlag og de enkelte begreber, henvender sig til pædagoger i daginstitutioner.  

Jeg oplevede i institutionen, at pædagogerne fandt de kritiske psykologiske begreber, som fx 

handleevne, svære at forstå og anvende i praksis. Dog var mit indtryk at begreber som 

deltagelse og positioner, var begreber som pædagogerne ville holde fast i at bruge.  

En problemstilling jeg finder uløst, efter analysen, er spørgsmålet om børns udvikling af 

handleevne. Et vigtigt resultat af analysen er, at børn skal udvikle deres handleevne for at opnå 

deltagelse for derved – igennem fællesskabet - at kunne få opfyldt egne interesser og mål. Men 

hvordan udvikles denne handleevne, i hvilke handlesammenhænge og med hvilke personer? 

Og kan børn i marginale deltagelsespositioner overhovedet udvise handleevne, når 

handlemulighederne er begrænsede? Og hvorfor udvikles den mest hensigtsmæssige 

handleevne ikke altid? Jeg finder ikke svar i den kritiske psykologi herpå. Morin (2008) 

kritiserer ligeledes den kritiske psykologi, for ikke at forholde sig til, hvorfor nogle mennesker 
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kan handle, mens andre ikke kan. En anden analysekategori er subjektrelationer og 

instrumental forhold. Disse ses ikke i ’rene former’ i denne analyse. Dette er et aspekt som 

Holzkamp (1979) også selv forholder sig kritisk til. Desuden er disse relationelle begreber ikke 

udviklet med henblik på at benytte omkring, hvilket også er et forhold, der begrænser brugen af 

begreberne i forbindelse med dette speciales problemstilling.  

Jeg finder de analysebegreber der er anvendt i analysen, som dækkende i forhold til at indfange 

deltagernes førstepersonsperspektiv, hvilket jeg ser som en styrke i teorien anvendt i dette 

speciale. At søge efter menneskers begrundelser, betingelser og betydninger, indfanger 

mennesket i fællesskabet, som er genstandsfeltet i samfundsvidenskaben. I den kritiske 

psykologi ses mennesket og samfundet i et dialektisk forhold og hermed indfanges de 

betingelser, som menneskets handlemuligheder er bestemt af. I forhold til at analysere børns 

deltagelse og inklusion i en kritisk psykologisk optik, kan det teoretiske perspektiv bidrage til 

at få øje på, hvilke betingelser og handlemuligheder der er til stede i forhold til børns inklusion 

– både set i et samfundsmæssigt og individuelt perspektiv.  

 

9.2 Andre perspektiver på problemstillingen  
Hvis specialets problemstilling anskues fra andre perspektiver, vil andre resultater og 

konklusioner dukke op. Jeg valgte at supplere den kritiske psykologi med de 

poststrukturalistiske og socialkonstruktionistiske begreber kategorisering og diskurs. Ved 

hjælp af disse begreber udfyldtes en del som den kritiske psykologi mangler – nemlig det 

samfundsmæssige magtperspektiv, i forhold til, at mennesker ikke blot af styret af deres 

subjektivitet, emotionalitet, intentioner og handlemuligheder, men også i høj grad, er påvirket 

af overordnede samfundsmæssige faktorer som påvirker den måde, hvorpå vi tænker og 

handler.  

Anvendelsen af det poststrukturalistiske samt socialkonstruktionistiske perspektiv medfører en 

betragtning af subjektet som værende en diskursiv skabelse, hvilket går imod enhver 

forestilling om, at mennesker og ting har universelle egenskaber, der er uafhængig af tid og 

sted (Christensen, 2009). Mennesket anskues i stedet som historisk kontingent, og identiteten 

som en proces – en flydende størrelse, der er socialt konstitueret og konstituerbar (Christensen, 

2009). 



Inklusion i et kritisk psykologisk perspektiv  Mathilde Hostrup, DPU Aarhus 

 

81 

 

At behandle problemstillingen udelukkende ud fra dette teoretiske perspektiv, ville derfor 

medføre et langt større fokus på de diskursive normativer, som mennesker handler afhængigt 

af. Ifølge Søndergaard (2009) har mennesket fundamentalt friheden til at yde modstand, og 

herunder danne en mod-diskurs.  Det kunne således analyseres om institutionen skaber mod-

diskurs i forhold til inklusion, eftersom det er den integrerende tilgang, ses værende 

dominerende i deres praksis. Kobles deltagelsespositioner sammen med diskurs-begrebet, 

vedligeholdes positioner ved, at subjekter underlægger sig magten i diskursen. Subjektet gør 

dem til sine egne og former sig i forhold til dem (Stormhøj, 2006). På denne baggrund udgør 

diskurser, betingelser for hvad der erkendes og hvordan der handles i forhold til inklusion. I 

den socialkonstruktionistiske tilgang anskues sproget som et centralt element, i det sproget 

betragtes som det primære redskab gennem hvilket, mennesker skaber mening med verden 

(Burr, 1995). Havde dette perspektiv været valgt i specialet, ville sproget som pædagog og 

leder i institutionen benyttede, være interessant at analysere.  

Anskuet fra et humanistisk og positiv psykologisk perspektiv, ville forskningsspørgsmål, teori 

og metode gribes an på anden vis. Dette perspektiv kunne benyttes til at anlægge et positivt syn 

på alle de elementer, der fungerer i praksis. Her kunne eksempelvis sættes fokus på ’den gode 

historie’ og succeshistorier fra praksis - som i Cooperrider’s Appreciative Inquiry. 

Endeligt kunne et læringsteoretisk udgangspunkt bidrage med, hvilke sammenhænge der er 

mellem børns inklusion og læring i daginstitutionen. Højholt (2005; 2007) påpeger at børns 

deltagelse er grundlaget for bl.a. børns læring – hvilket har været dette speciales 

læringsteoretiske grundforståelse. Men også andre perspektiver på læring, set i en social 

dimension, kunne være interessant at anlægge, fx Lave og Wenger’s sociallæringsteori om 

situeret læring eller Vygotsky’s
12

 kulturhistoriske skole.    

 

  

                                                 
12

 Det kan diskuteres om også Luria og Leontjev var medgrundlæggere af den kulturhistoriske psykologi, men 

ifølge Chaiklin (2007), var det Vygotsky’s teorier traditionen byggede på, samt Vygotsky der var den 

intellektuelle leder.   
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10.0 Konklusion 
Specialets formål var at undersøge hvilke betingelser, der er til stede i daginstitutioner i forhold 

til børns inklusion og deltagelse i sociale fællesskaber. Dette udgangspunkt repræsenterede en 

grundforståelse af, at børn lærer og udvikles gennem deltagelse i sociale fællesskaber. Formålet 

var endvidere, at bidrage til viden og metodeudvikling i daginstitutioners praksis, omkring 

børns inklusion og deltagelse – samt de begrænsninger der mødes på vejen mod en 

inkluderende praksis. De betingelser der er til stede for børns inklusion og deltagelse blev 

opdelt i subjektive, kulturelle og objektiver betingelser, samt samfundsmæssige diskurser.  

Specialets datamateriale, undersøgelser og analyse har vist, at børn befinder sig i forskellige 

deltagelsespositioner i daginstitutionen - set som en handlesammenhæng. Disse positioner 

kæmpes om, indtages af børn og tildeles børn. Børn har forskellig adgang til deltagelse og der 

forefindes en række inklusionskriterier – både subjektive og kulturelle – som resulterer i, at 

nogle børn inkluderes mens andre ekskluderes. Resultaterne viser, at pædagoger kan udgøre 

betingelser for børns inklusion og deltagelse. Dette ses ved, at pædagoger kan kategorisere 

nogle børnetyper og bestemte typer adfærd. Kategorierne kan komme til udtryk i fuldkomne og 

mangelfulde børnekategorier. Disse kategorier differentieres imellem, således det ikke er alle 

børn, som opnår anerkendelse og omsorg fra pædagogerne. De deltagelsespositioner som børn 

befinder sig i, betegnes også som centrale- og marginale positioner. Der ses hermed et fokus på 

en individuel problemforståelse som kan resultere i en egenskabsgørelse af børn. Dette kan 

anskues, som værende delelementer i en integrerende og assimilerende praksis – hvilke tilmed 

udgør betingelser for inklusion.    

Set ud fra pædagogernes førstepersonsperspektiv, bliver deres handlemuligheder begrænsede i 

mødet med visse børn. De kan føle afmagt og derved have svært ved at udvise udvidende 

handleevne i situationer med børn. Der udtales, at ikke alle børn kan rummes – hvilket udgør 

en vigtig betingelse, for børns inklusion og deltagelse. Forældresamarbejde kan ligeledes være 

en betingelse for børns inklusion, da det i specialet ses, at der kan opstå konfliktuelle 

sammenstød med institution og hjem. Dette kan have udgangspunkt i de interne forventninger, 

som parterne har til hinanden.  

De kulturelle betingelser som analysen har opnået viden omkring, omhandler den måde, hvorpå 

den pædagogiske praksis organiseres. I institutionskulturen findes forskellige kulturelle og 

sociale kodeks – herunder bestemte værdier, normer, regler, skjult pædagogik og forventninger 
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– i forhold til børn og accepteret adfærd. For at kunne navigere og begå sig i institutionen, 

handler det for børnene om, at kunne afkode disse, samt indfri de forventninger der stilles til 

dem. Nogle børn formår at gøre dette, mens andre børn ikke har mulighederne og betingelserne 

for at kunne gøre det. Oftest er det børn der befinder sig i marginale deltagelsespositioner, som 

ikke kan imødekomme denne forventning om afkodning. Dette udgør en betingelse for, at de i 

handlesammenhængen er deltagere i marginale positioner.  

Der ses endvidere, at qua pædagogernes holdning til, at børn skal forvalte deres leg i 

institutionen selv, fravælges de samme børn og udskilles fra fællesskabet. Børn i marginale 

deltagelsespositioner tilvælges ikke, fordi de andre børn enten ikke indgår i en subjektrelation 

med dem eller kan bruge dem som instrument eller redskab, i kampen om at følge egne 

interesser og behov.    

Det fremgår ligeledes af dette speciale, at der muligvis er en sammenhæng mellem pædagogers 

personlige relationer til børn og deres position i fællesskabet. Samtidig ses det, at det kan være 

vanskeligt at danne et realistisk og klart billede af, hvilke børn der er in- og ekskluderet i 

institutionen.  

Set ud fra pædagogernes perspektiv, har de objektive betingelser en betydning for den måde 

pædagogerne handler i praksis. Tidspres i hverdagen grundet besparelsestiltag på 

daginstitutionsområdet, resulterer i, at pædagogen ikke mener, de kan nå at ’se’ alle børn. Dette 

udgør en betydelig betingelse for deres arbejde med inklusion i institutionen.  

Der ses i resultaterne at der hersker både subjektive, kulturelle og objektive betingelser som 

pædagogerne ikke selv kan kontrollere, fordi det enten ligger på et samfundsmæssigt niveau 

eller fordi de ikke er klar over, at det finder sted. Ligeledes kan pædagogerne være styret af 

specifikke forståelses- og handlerammer som de samfundsmæssige diskurser producerer. I 

analysen ses en rummeligheds- og normalitetsdiskurs. Rummelighedsdiskursen henviser til, at 

der er en diskurs om, at pædagoger skal kunne rumme alle børn. Herved opstår et pædagogisk 

dilemma, da det ud fra førstepersonsperpektivet, ikke kan lade sig gøre. Normalitetsdiskursen 

relaterer sig til de kulturelle betingelser og organiseringen af praksis, og er en diskurs som 

omhandler de betingelser der i kulturen forbindes med og producerer kategorien ’et normalt 

barn’. 

Med udgangspunkt i børneperspektivet, kan der konkluderes, at børn også selv oplever dét at 

gå i børnehave som noget meget forskelligt. Hvor nogle børn oplever at have mange venner og 
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udtrykker sig positivt om sit børnehaveliv, oplever et andet barn kun at have én ven og ønsker 

ikke at fortælle om sit liv i børnehaven. 

Dette speciales konklusioner kan kun, i en hvis udstrækning, generaliseres til daginstitutioner i 

Danmark generelt. Resultaterne afspejler én institution, og kan benyttes af øvrige institutioner 

som genkender de faktorer der er fremlagt.  

For at bidrage til udvikling af praksis mod inkluderende miljøer, hvor alle børns deltagelse i 

fællesskabet er sikret, kan der arbejdes på at klarlægge de begrænsede dynamikker som udgør 

betingelser for børns inklusion. Pædagoger kan arbejde med, at udvide rådigheden over disse 

betingelser, så både børn og pædagoger udvider deres handlemuligheder og muligheder for at 

udvise handleevne i situationer, der knytter an til deltagelse og inklusion. Hvis børn befinder 

sig i centrale deltagelsespositioner, har de handlemuligheder og derved mulighed for at tage del 

i fælles, samfundsmæssige mål – for derved at kunne udvikle subjektivitet og opnå indflydelse 

og selvbestemmelse. Børn må indgå i det relationelle samspil og deltage i det sociale 

fællesskab, for at kunne følge egne behov og interesser, da individ og samfund indgår i et 

dialektisk forhold.  

Den pædagogiske opgave i forhold til inklusion, er derved at bidrage til, at alle børn bliver 

centrale deltagere – samt at forsøge at udvikle praksis, i forhold til den viden om betingelser, 

som specialet har produceret.       
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11.0 Perspektivering 
At udvikle sin pædagogiske praksis mod inkluderende miljøer, som imødekommer alle børn og 

giver muligheder for alle børns deltagelse, er ikke en nem opgave. Et videre arbejde med denne 

problemstilling, kunne derfor indebære, at undersøge hvordan det i praksis kan lade sig gøre. 

Institutionen som indgik i mine undersøgelser, ville være interessant at følge, med henblik på 

at indfange deres perspektiver på, hvilke nye muligheder og begrænsninger der mødes, når de 

skal arbejde videre med inklusion og deltagelse, ud fra dette speciales viden. I relation hertil, 

kunne andet inddrages teori og undersøgelser omkring, hvordan teori implementeres i praksis 

og hvordan udviklingsprocesser igangsættes – herunder dokumenteres og evalueres. Det 

organisatoriske og ledelsesmæssige perspektiv herpå, ville ligeledes være relevant at inddrage. 

Som det blev konkluderet, kan nærværende undersøgelser kun i en vis udstrækning 

generaliseres. En anden interessant metodisk tilgang, kunne indeholde overvejelser om 

geografisk beliggenhed. Hvorledes ville resultaterne være, hvis sammenligningsgrundlaget var, 

eksempelvis en københavnsk institution, en institution i et socialt område eller en institution 

med mange to-kulturelle børn?    

Endvidere ville et mere detaljeret arbejde med denne problemstilling indbefatte undersøgelser 

af flere institutioner, da dette ville forhøje generaliserbarheden på undersøgelserne. Ved hjælp 

af statistik som kvantitativ metode, kunne Relations- og positionsskema-metoden, bidrage til et 

overblik over pædagogers relationer til børn og børns positioner - sammenlignet med andre 

institutioner. Flere interviews med andre pædagoger, kunne endvidere være interessante 

gennemføre og søge førstepersonsperspektivet omkring deres syn på in- og eksklusion. Således 

kunne det kommes nærmere, hvilke børn der ekskluderes og begrundelserne herfor – hvilket 

var spørgsmål, som både pædagogen og lederen havde meget svært ved at svare på.  

Børn er – set ud fra en kritisk psykologisk optik – deltagere i flere handlesammenhænge 

(Dreier, 2002; Højholt 2007; Jartoft 1996). Den konkrete deltagelse heri og bevægelsen 

herimellem ville være interessant at forfølge. Med udgangspunkt i de børn, som deltog i dette 

speciale - hvilke forskelle og ligheder findes der så mellem børnenes forskellige 

handlesammenhænge og hvilke deltagelsespositioner befinder børnene sig i? Hvilken 

betydning har disse endvidere for børnene? Og hvordan ses dette ud fra et forældre- og 

familieperspektiv, set som det lille barns vigtigste handlesammenhæng? Her kunne metoder 

som døgnobservationer have været interessante at benytte, med henblik på at undersøge 
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perspektiverne fra denne vinkel – i en sammenligning med daginstitutionen som 

handlesammenhæng.     

Set i relation til specialets perspektiver på intervention i den pædagogiske praksis, rejser der sig 

en række nye problemstillinger og pædagogiske dilemmaer. Der kan anlægges dét perspektiv, 

at den pædagogiske praksis står overfor en stor udfordring i forhold til at ændre praksis mod 

mere inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer for børn i daginstitutioner. Det blev 

indledningsvis nævnt, at den inkluderende tilgang ikke er en del af pædagogers grundlæggende 

faglighed (Madsen, 2009). Dette rejser spørgsmålet omkring, hvordan pædagogers 

grundlæggende faglighed udvikles, således inklusion bliver implicit heri. Endvidere opstår der 

dét pædagogisk-faglige dilemma, at pædagoger må – for at kunne arbejde med et mangfoldigt 

fællesskab – kunne tackle det dobbeltpædagogiske dilemma at forene almen- og 

specialpædagogik (Pedersen, 2009). Inklusion omhandler, at inkludere dét, man før ville have 

ekskluderet (ibid.), hvorfor det kan anskues at den grundlæggende samfundsmæssige og 

pædagogiske opgave, kan siges at være udvidet. Grænserne for, hvilke børn der skal inkluderes 

inden for det almenpædagogiske område er ændret – og dette påkræver sig en ny og mere 

målrettet pædagogisk indsats. 
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13.0 Bilagsoversigt 
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Bilag 1: Samlede resultater af Relations- og positionsskemaet 

 

Relationsskema 

 

 
Navn Pædagog Pædagog Pæd.stud Pædagog Leder Pædagog 

 
David Ok Ok Ok Ok God R 

 
Nikolaj Ok Ok   Ok God Ok 

 
Karla Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

 
Solrun Ok God   Ok God Ok 

 
Munira Ok God Ok God God Ok 

 
Signe Ok Ok   Ok God Ok 

 
Mathilde Ok Ok   Ok God Ok 

 
Cathrine Ok Ok   Akut Ok Kritisk 

 
Jakob Kritisk Ok Ok Ok Ok Ok 

 
Lasse Ok Ok Ok Akut Kritisk Ok 

 
Amalie God R   Ok God Ok 

 
Mia Ok God   Kritisk Ok Ok 

 
Lisa Ok God God God God Ok 

 
Annika Ok Ok God God God Ok 

 
Carmen Ok God God Ok God Ok 

 
IDA Ok God God God God Ok 

 
CILLE Ok R Ok Kritisk Kritisk Ok 

 
Kristian Kritisk R Kritisk Kritisk Ok Kritisk 

 
Louise Ok R God Ok Ok Ok 

 
Idun Kritisk God Ok Kritisk Ok Ok 

 
Nanna God Ok Kritisk Ok Ok God 

 
Pia Kritisk R   Kritisk Ok Ok 

 
ISAK Ok Ok   Kritisk Ok Ok 

 
ALEXA.. Ok R Ok Kritisk Kritisk Ok 

 
BENJAM.. Ok R Ok Kritisk Kritisk Ok 

 
CARL Kritisk R Ok Kritisk Ok Ok 

 
Natalie Kritisk God God Akut Kritisk Kritisk 

 
Chris God God God God God God 

 
Lukas Kritisk Kritisk Ok Kritisk Ok Kritisk 

 
Freja Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

 
Anne God Ok   Ok God Ok 

 
Nicklas Ok Ok Ok Ok Ok God 

 
Mathias Ok Ok Ok Ok Ok God 

 
Lilja Ok Kritisk   Kritisk Ok Ok 

 
Viktor Ok Kritisk   Ok Ok Ok 

 
Janus Ok Ok God Ok Kritisk Ok 
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JOHAN Kritisk Akut Kritisk Akut Ok Kritisk 

 
Emilia Kritisk Akut Ok Akut Ok Ok 

 
Anders Kritisk Ok Akut Kritisk Ok Ok 

 
Jesper God Ok Ok God Kritisk Ok 

 
Cathrine Kritisk Ok Ok Kritisk Ok Ok 

 
Poul Ok Akut Ok Akut Ok Ok 

 
MAJA Akut Akut Akut Akut Ok Ok 

 

 

Positionsskema 

         

 
Navn Pædagog Pædagog Pæd.stud Pædagog Pæd. led Pædagog 

 

 
David Ok Ok Ok Ok Kritisk Ok 

 

 
Nikolaj Ok Ok   Ok Kritisk Ok 

 

 
Karla Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

 

 
Solrun Ok Ok   Ok Kritisk Ok 

 

 
Munira Ok God Ok Ok God Ok 

 

 
Signe Ok Ok   Ok Ok Ok 

 

 
Mathilde Ok Ok   Kritisk Ok Ok 

 

 
Cathrine Kritisk Kritisk   Akut Kritisk Kritisk 

 

 
Jakob Kritisk Kritisk Akut Akut Kritisk Kritisk 

 

 
Lasse Ok Kritisk Ok Ok Akut Kritisk 

 

 
Amalie Ok Ok   Ok God Ok 

 

 
Mia Kritisk Ok   Kritisk Kritisk Ok 

 

 
Lisa God God God God God God 

 

 
Annika Ok God God God Ok God 

 

 
Carmen God God God God Ok God 

 

 
IDA God God God God God God 

 

 
CILLE Ok Kritisk Ok Ok Kritisk Ok 

 

 
Kristian Kritisk Kritisk Ok Akut Kritisk Kritisk 

 

 
Louise Ok Ok God Ok Ok Ok 

 

 
Idun Kritisk Kritisk Ok Kritisk Kritisk Ok 

 

 
Nanna God Ok Ok Ok Ok Ok 

 

 
Pia Ok Kritisk   Kritisk Ok Ok 

 

 
ISAK Ok Ok   Ok Ok Ok 

 

 
ALEXA.. Ok Kritisk Kritisk Kritisk Kritisk Ok 

 

 
BENJAM.. Ok Kritisk Ok Kritisk Kritisk Ok 

 

 
CARL Kritisk Kritisk Kritisk Kritisk Kritisk Ok 

 

 
Natalie Kritisk Kritisk Ok Kritisk Kritisk Ok 

 

 
Chris Ok Ok God Ok Ok God 

 

 
Lukas Kritisk Kritisk Ok Kritisk Kritisk Kritisk 
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Freja Ok God Ok Ok Ok Ok 

 

 
Anne God God   God God God 

 

 
Nicklas Ok Ok Kritisk Kritisk Kritisk Ok 

 

 
Mathias Ok Ok Kritisk Kritisk Ok Ok 

 

 
Lilja Ok Ok   Kritisk Ok Ok 

 

 
Viktor Ok Ok   Ok Ok Ok 

 

 
Janus Ok Ok God Ok Ok Ok 

 

 
JOHAN Kritisk Kritisk Kritisk Akut Kritisk Kritisk 

 

 
Emilia Kritisk Ok Kritisk Kritisk Kritisk Ok 

 

 
Anders Kritisk Ok Kritisk Ok Ok Ok 

 

 
Jesper Ok God God Ok Ok Ok 

 

 
Cathrine Kritisk Kritisk Kritisk Kritisk Akut Ok 

 

 
Poul Ok Kritisk Ok Ok Ok Ok 

 

 
MAJA Akut Akut Akut Akut Akut Ok 

 

          

De hvide felter er tomme, grundet den studerende ikke følte hun kendte børnene nok til at kunne udfylde skemaet 

- på daværende tidspunkt.   
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Bilag 2: Guide til Relations- og positionsskema  
 

Relations- og positionsskema – til udfyldning.   

Du skal give børn alle farver to gange – først alt efter din personlige relation til det 

enkelte barn (relation) og dernæst en farve ud fra din vurdering af barnets position og 

deltagelse i børnehaven/fællesskabet (position). 

Farverne er grøn, blå, rød og sort – nedenfor ses instruktioner for hver farve til 

relationsdelen og positionsdelen. Start med at udfylde relationen til alle børn.  

Formålet er at lave en screening over hvilke børn der skal tilrettelægges en særlig indsats 

overfor ift. inklusion og det er et redskab for jer i personalegruppen, til at reflektere og 

diskutere ud fra. Det vigtigste er, at man er ærlig omkring det, så der for barnets skyld, 

kan handles (såfremt flere voksne har en kritisk relation til samme barn).  

Instruktioner – relationsdelen: 

Grøn gives til det barn du forstår og holder af, giver privilegier og møder med positive 
forventninger. Det er børn du ser og hører og som du aldrig eller sjældent bliver irriteret 
på og som ikke overtræder dine grænser (”god relation”). 

Blå gives til det barn som du er noget sammen med og som du synes er sød/dejlig. Det er 
et barn du føler at du kender godt, men det er stadig ikke helt et ”grønt” barn. Det er et 
barn som er dig naturligt at omgås, men det påkalder sig ikke samme særlige 
opmærksomhed som de grønne børn får (”ok relation”).  

Rød gives til det barn som du har en perifer relation til. Barnet søger ikke dig og du søger 
ikke barnet. Barnet er lidt fjernt fra dig følelsesmæssigt og det er et barn som du skal 
arbejde på at forstå (”kritisk relation”). 

Sort gives til det barn som du oplever værende i aktiv kamp med dig. Det er et barn som 
du ikke forstår og sjældent har lyst til at være sammen med. Du har svært ved at 
anerkende det og det er et barn som kan gøre dig vred, også mere end rimeligt (”Akut 
kritisk relation”) 

 

Instruktioner – positionsdelen: 

Grøn gives til det barn som positionerer sig succesfuldt. Det agerer i overensstemmelse 
med institutionskulturen. De har naturlig fornemmelse og præference for ”det rigtige”. 
Disse børn har en ”naturlig” fornemmelse og sikkerhed for, hvad der foregår. De fremstår 
som kompetente aktører i børnehaven. De kan omgås rum, materialer og fungerer 
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sprogligt og social på kompetent vis. De kan svømme ubesværet med og imod strømmen i 
hverdagslivet, som kompetente aktører (”god position/deltagelse”) 

Blå gives til det barn som positioneres godt, men ikke helt så stærkt som de ’grønne’. De 
er knap så sikre i deres fornemmelse for ”det rigtige”. Det er børn, som nu og da skal 
bekræftes i, at deres tolkning af ”det rigtige” også ér rigtig (”ok position/deltagelse”) 

Rød gives til det barn som ikke har en sikker fornemmelse af hvorledes de forventes at 
agere. De har svært ved at forstå, og indfri forventningerne fra omgivelserne. De kan også 
have svært ved, selv stille relevante krav til omgivelserne. Alligevel er de for det meste 
deltagere i fællesskabet som de andre børn, men deres deltagelse er værd at være 
opmærksom på, da den kan ses som kritisk (”kritisk position / deltagelse”)  

Sort gives til det barn som opleves ofte at handle i direkte modstrid med omgivelsernes 
forventninger. Børn der mangler en eller flere præferencer for adfærd, f.eks. rummets 
funktion, omgang med materialer, sprogligt og social adfærd med andre børn/voksne. 
Disse børn ekskluderes ofte fra fællesskaber og har svært ved at deltage på lige fod med 
andre børn. For disse børn består institutionslivet ofte af kampe, men de kan også 
reagere med passivitet eller angst over for det sociale liv. Disse børn skaber stor 
bekymring for de voksne og tales ofte om personalet imellem / på personalemøder (”akut 
kritisk position / deltagelse”)13 

 

Barn       Farve (din relation til barnet)               Farve (barnets position) 

….   

….   

 
  

 
  

 
  

 

  

 

  

                                                 
13

 Kilde: Hjemmeside 2 (litteraturliste)  
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Bilag 3: Interviewguide - pædagog og leder 
 

Undersøgelsens problemformulering: 

Hvilke betingelser er til stede for børns deltagelse og inklusion i daginstitutionens 

fællesskaber? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsspørgsmål 

Hvordan arbejder institutionen 

med inklusion?  

 

 

Hvor møder personalet 

udfordringer og begrænsninger i 

forhold til arbejdet med inklusion?  

 

 

Hvordan positionerer børn sig i 

fællesskabet – og deltager alle 

børn på lige fod?  

 

 

 

 

 

Interviewspørgsmål 

Hvordan arbejder I med inklusion 

i Jeres institution? 

Hvordan sikrer I at alle børn 

bliver inkluderet? 

 

Kan du inkludere alle børn? Eller 

er der nogen du har svært ved at 

inkludere? 

Hvordan agerer du, når du møder 

et barn du har det svært ved? 

Eks? 

 

Er der nogle børn der er uden for 

det sociale fællesskab i 

institutionen? 

Kan du nævne nogle konkrete 

eksempler? 

Hvor mange børn vil du gætte på, 

er uden for leg og fællesskab? 

Opnår alle børn lige meget 

anerkendelse og omsorg hos Jer?  

 

Hvorfor / hvorfor ikke? 
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Interviewspørgsmål 

 

Kan I rumme alle børn? 

Hvorfor / hvorfor ikke? 

Kan du sige noget om hvilke børn 

der typisk ikke er inkluderet og 

hvilke der er ekskluderet? 

Er det en bestemt adfærd der 

ekskluderes / inkluderes?  

Skal pædagoger kunne rumme alle 

børn? 

Hvorfor / hvorfor ikke? 

Eksempler?  

 

Forskningsspørgsmål 

 

Er der børn i marginale positioner 

i børnefællesskabet og hvordan 

kommer denne deltagelse til 

udtryk? 
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Bilag 4: Interviewguide – børneinterviews 

 
Undersøgelsens problemformulering: 

Hvilke betingelser er til stede for børns deltagelse og inklusion i daginstitutionens 

fællesskaber? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsspørgsmål 

 

Hvordan oplever børn dét at gå i 

børnehave og hvilken betydning 

har inklusion og deltagelse for 

børnene selv?  

 

 

 

 

Interviewspørgsmål 

 

Hvordan er det at gå i børnehave? 

 

Hvad er det bedste? 

 

Hvilke venner leger du med her i 

børnehave? 

 

Har du altid nogen at lege med? 

 

Hvad kan du blive ked af i 

børnehaven? 
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Bilag 5: Observationsguide 
 

Undersøgelsens problemformulering: 

Hvilke betingelser er til stede for børns deltagelse og inklusion i daginstitutionens 

fællesskaber? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forskningsspørgsmål 

Hvordan positionerer børn sig i 

fællesskabet – og deltager alle 

børn på lige fod?  

 

Er der børn i marginale positioner 

i børnefællesskabet og hvordan 

kommer denne deltagelse til 

udtryk? 

 

 

 

 

Hvordan er relationerne mellem 

børn og voksne – og har 

relationerne betydning for børns 

deltagelse og inklusion? 

 

 

 

 

 

 

Observationsfokus 

Er alle børn i socialt samspil? 

Hvor placerer børnene sig? 

Alene eller i fællesskabet? 

 

Ses børn som er uden for socialt 

samspil?  

Hvordan interagerer børn 

sammen? 

Hvad laver de?  

Hvor placerer de sig? 

Forsøger de at komme med i en 

leg? (Hvordan?) 

 

Hvordan interagerer børn og 

voksne sammen? 

Hvordan placerer de sig i rummet 

– i forhold til hinanden? 

Hvilke børn er sammen med 

voksne? 

Hvilke børn er ikke i kontakt med 

voksne? 
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14.0 Datamateriale 
 

Datamateriale er vedlagt som CD-ROM. 

Datamaterialet indeholder: 

- Børneinterviews 

- Interviews  

- Observationer 

 

 


