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Forskningsprogrammet: 

Inklusion og hverdagsliv 
 

Programmet forsker i, hvordan professionelle forstår og praktiserer inklu-
sion i relation til menneskers sociale deltagelse i et hverdagsliv på tværs af 
steder. Vi har fokus på, hvordan børn, unge og voksne har mulighed for at 
tage del i samfundets fællesskaber og aktiviteter som for eksempel dagtil-
bud, skole, uddannelse eller arbejde. For nogle børn, unge og voksne gæl-
der, at de befinder sig i udsatte positioner og derfor kan mangle adgang til 
de samfundsmæssige ressourcer og muligheder, som andre oplever som 
en selvfølge. Det kan handle om elever, der bliver mobbet i skolen, om 
børn med handicap, der skal være en del af en almen vuggestuegruppe, 
anbragte unge der oplever, at de ikke hører til i skolen, eller unge, der bliver 
marginaliserede i overgangen til voksenlivet. Vi forsker på tværs af disse 
områder, og skaber viden om, hvad vanskeligheder kan handle om, og 
hvordan professionelle praksisser i forskellige institutioner kan udvikles og 
blive mere inkluderende. 

Idealet om inklusion udspringer af en historisk interesse for at sætte fokus 
på, hvordan ulighed i uddannelses- og velfærdssystemer bidrager til social 
eksklusion. Inklusion rummer dermed en radikal kritik af de betingelser, der 
giver anledning til at mennesker oplever andetgørelse og diskrimination for 
eks. på grund af handicap, etnicitet, køn og social status. Inklusion som be-
greb sætter fokus på betydningen af at forandre og udvikle samfundsmæs-
sigt skabte betingelser og barrierer for deltagelse. I stedet for at lægge an-
svaret for sociale problemer på individerne selv, hjælper et begreb om in-
klusion til at sætte fokus på, at sociale problemer kan have rod i, at grupper 
af børn, unge og voksne mangler indflydelse på og rådighed over væsent-
lige livsmuligheder og fællesgoder i vores samfund. Ud fra en grundlæg-
gende kritik af problemforståelser og kategoriseringer, der individualiserer 
sociale problemer, forsker vi i menneskers muligheder for at lære og ud-
vikle sig gennem social deltagelse, og dette ser vi som knyttet til forandring 
og udvikling af deltagelsesbetingelser i relevante fællesskaber. Børn, unge 
og voksne lever deres hverdagsliv på tværs af steder, derfor har det tvær-
professionelle samarbejde stor betydning for, hvordan mennesker kan ud-
vikle deres livsmuligheder. 

Fællesskaber 

Vi udforsker de sociale betydninger af den måde, som sociale aktører ar-
rangerer fællesskaber på, i og uden for velfærdsstatens institutioner. Vi in-
teresserer os for, hvordan fællesskaber tilvejebringer forskellige muligheder 
for, at mennesker kan føre deres liv. Gennem adgang til fælles skabte res-
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sourcer står den enkelte stærkere i forhold til at magte de konflikter, dilem-
maer og aktuelle livsvanskeligheder, der altid er en del af det at leve sit liv 
sammen med andre. Hvordan udvikles og forandres fællesskaber i dagtil-
bud, skoler, ungdomsuddannelser og anbringelsessteder? Det er afgø-
rende for en forskningsmæssig forståelse af mennesker livsmuligheder, at 
kunne udforske inklusions- og eksklusionsprocesser i konkrete sociale 
sammenhænge. Vi har fokus på processer, konflikter og fordeling af res-
sourcer i en mangfoldighed af sociale fællesskaber. I relation til folkeskolen 
betyder det blandt andet at undersøge, hvordan børn udgør betingelser for 
hinanden, hvordan lærere og pædagoger samarbejder og hvordan samar-
bejdet mellem skole-hjem organiseres. Børnefællesskabernes betingelser 
skabes mange steder fra, og det retter fokus mod, at det ofte er konflikter 
og modsætninger i praksisser, der skaber barrierer, afmagt og særliggø-
relse. 

Hverdagsliv i professionelle praksisser 

Børn, unge og voksne udvikler sig, lever og skaber mening gennem deres 
deltagelse i et hverdagsliv med en mangfoldighed af aktiviteter og engage-
menter på tværs af konkrete steder. Det kan være steder som børnehave, 
skole, familie eller en døgninstitution. Folkeskolen er for eks. et sted, hvor 
flertallet af danske børn lever en stor del af deres barndom og ungdomsliv. 
Fællesskaber i skolen udgør dermed en central kontekst for børns udvikling 
og læring, da børn og unge netop her gør sig erfaringer med at gøre sig 
gældende sammen med andre i en social verden. Børn bevæger sig altså 
på tværs af steder, og forskning, der søger at begribe, hvad problemer 
handler om i menneskers liv, må også gå på tværs. Hvad enten det handler 
om børn og unge på døgninstitution, elever i vanskeligheder i skolen, 
voksne med udviklingshandicap eller unge i overgangen til voksenlivet er vi 
optagede af, hvordan hverdagslivet former sig på tværs af steder, og hvor-
dan denne sammenhæng opleves set fra den enkeltes perspektiv. Hver-
dagsliv finder sted under historisk skabte betingelser og at interessere sig 
for subjekters livsførelse er en måde at koble forståelser af subjektivitet til 
de sociale kontekster, mennesker er en del af og udvikler sig i. 

Subjekt-perspektiver 

Vi søger at gøre op med traditionelle forståelser af, at problemer har rod i 
menneskers adfærd eller personlighed, der enten kan vurderes som normal 
eller afvigende. I stedet tilstræber vi at se med mennesker ud på deres livs-
betingelser og at undersøge, hvilke grunde mennesker har til at handle, 
som de gør, og det guider blikket ud på deres livssituation. Et barns ‘ad-
færd’ i skolen kan således ikke forstås isoleret, men må analyseres ud fra, 
hvordan skolens læringsfællesskaber organiseres og skaber betingelser for 
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den enkelte og fællesskabet. Hvordan oplever børn for eks., at de har mu-
lighed for at gøre sig gældende, og hvordan får forskellige tilrettelæggelser 
af skolelivet betydning for deres samlede livssituation? 

Vores forskning har således fokus på subjekters perspektiver på deres 
hverdagsliv, og hvad kan man så udforske fra dette perspektiv? Ved at se 
med mennesker og ud på deres livssituation, får vi øje på hvordan hver-
dagsliv formes i relation til en kollektiv skabelse af sociale praksisser i sta-
dig forandring. Mange parter tager del i at opbygge samfundets muligheder. 
Folkeskolen er for eks. en historisk og politisk samfundsinstitution, der har 
til formål at opfylde en samfundsmæssige opgave, og det er samtidig en 
politisk slagmark. Mange parter er involveret i, at vores skoler fungerer, 
som de gør. Den enkelte, sociale fællesskaber og samfundsstrukturer må 
således forstås som forbundne i dynamiske udviklingsprocesser. 

Tværprofessionelt samarbejde 

Mange professionsfagligheder arbejder sammen om konkrete vanskelighe-
der i børn, unge og voksnes liv, og de har forskellige opgaver at varetage. 
Lærere, pædagoger og socialrådgivere møder for eks. mennesker i forskel-
lige kontekster, der har fokus på forskellige opgaver. Problemer der bliver 
synlige på én måde i skolens fællesskaber kan se helt anderledes ud i fami-
lien. Selvom professionelle på tværs af børns levesteder har en fælles op-
gave, behøver de ikke nødvendigvis at se ens på den samlede livssituation. 
Netop forskelle i viden om og indsigt i, hvad der er på spil for børn og foræl-
dre kan være værdifuld i en fælles udvikling af handlemuligheder. Vi ser 
samarbejdet om at forandre og udvikle betingelser for fællesskaber som en 
central opgave i den fælles sag i tværprofessionelt samarbejde. 

Forskning på professionshøjskoler 

Vi ser det som et vigtigt formål, at forskning på en professionshøjskole bi-
drager til professionsfaglig teoriudvikling set i et brugerperspektiv. Det bety-
der, at vi forsker i, hvilken betydning professionelle indsatser har i menne-
skers liv og for deres deltagelse i fællesskaber. Vi vil gerne bidrage med 
nye perspektiver på, hvordan problemer i praksis kan forstås både teoretisk 
og praktisk, herunder især, hvordan professionelle kan samarbejde om at 
skabe inkluderende fællesskaber. 

Vi arbejder empirisk med at undersøge, hvordan aktuelle velfærdsstatslige 
organiseringer og en given professionel hjælp har betydning for børn og un-
ges sociale muligheder. Forskningen inddrager mange perspektiver og er 
informeret af børn, unge, pårørende og professionelles viden om, hvad pro-
blemer handler om, og hvordan det fælles skal forstås. Det betyder, at vi 
som forskere søger at skabe viden om deltagernes måde at skabe fælles-
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skaber på, og at vi er optaget af at forstå, hvad der i nogle situationer betin-
ger inklusion og ejerskab til de fælles ressourcer, og hvad der i andre situa-
tioner leder til afmægtighed mennesker imellem. 

I forskningsprogrammet er samarbejdet om institutionel velfærd et omdrej-
ningspunkt. Hvad er velfærd? Hvordan udvikles velfærd helt konkret i men-
neskers liv med hinanden, og hvordan kan professionelle bidrage velfærds-
understøttende (velfærdsudviklende) set fra et børne-/bruger/pårørendeper-
spektiv? Her må forskningen også inddrage parter fra lokalsamfund og fri-
villighedsorganisationer. For at give forskningsbaserede svar på, hvordan 
inkluderende velfærdsudvikling praktiseres behøves udvikling af begreber, 
der kan åbne for en udforskning af komplekse betingelsesstrukturer i prak-
sis. Her Inddrager vi forskellige teoridannelser, der har fokus på begreber 
som social praksis, deltagelse, samarbejde og fællesskabelse i samfunds-
mæssige kontekster. Vi tænker inklusion som mange parters adgang til at 
udvikle rådighed over de fælles skabte livsbetingelser. Programmets virk-
somhed handler kort sagt om udforskning af de betingelser, som professio-
nelle og brugere tager del i at forme sammen, og det er netop denne ska-
belse af fælles betingelser, der danner grundlag for den enkeltes personlige 
agens og handlekraft. 

Praksisforskning 

Vores overordnede tilgang tager afsæt i en tværdisciplinær tradition for 
forskning i og med praksis. Når vi som forskere involverer os med børn, 
unge og professionelle i deres hverdagsliv, kan vi få indblik i, hvordan for-
skellige professionspraksisser med hver deres sociale og materielle betin-
gelser får betydning for aktørernes deltagelse og skabelse af mening.  Gen-
nem længerevarende feltarbejder, kan vi få viden om, hvordan hverdagsli-
vet opleves fra deltagerne. I denne forskningsproces har etiske og relatio-
nelle aspekter ved den måde, vi positioneres som forskere, betydning for 
aktørers oplevelse af at deltage i et forskningssamarbejde. 
 

Udgangspunktet for vores forskning er et tæt samarbejde med professions-
feltet og andre aktører. Ved at inddrage mange parters perspektiver i forsk-
ningen er det vores ambition at etablere gensidig læring på tværs af forsk-
ning og professionel praksis. Vi har derfor det mål med forskningen, at den 
opleves som et samarbejde, hvor alle har mulighed for at indgå med for-
skellige interesser og ser en hensigt med at udforske og undersøge en kon-
kret problemstilling. Den fælles udforskning af problemstillingen kan ske på 
mange forskellige måder. Det kan være at forskerne lægger observationer 
frem fra hverdagslivet i forskellige institutioner til fælles tolkninger og drøf-
telser på møder med professionelle. Det kan også være, når vi deltager i 
forskningscirkler med konsulenter og undervisere på ungdomsuddannelser, 
eller når vi sammen med børn og unge i folkeskolen udforsker betydningen 
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af uddannelsesparathedsvurderinger for klassernes hverdagsliv og fælles-
skab. 
 

Denne tilgang egner sig til at bidrage både til praksisudvikling og til profes-
sionsfaglig teoriudvikling, fordi forskningen indgår i et tæt og forpligtende 
samarbejde med forskningsfeltet. Ved at gå med børn, unge og professio-
nelle ind i kompleksiteten af deres hverdagsliv og sammen med dem udfor-
ske deres betingelser, kan forskningssamarbejdet potentielt bidrage til at 
udvide børn, unge og professionelles handlerum. I denne proces ser vi os 
selv som ligeværdige kritiske sparringspartnere, der på demokratisk vis øn-
sker at forstyrre og kaste lys over problemforståelser og praksisser, der må-
ske utilsigtet vanskeliggør inklusionsprocesser og dermed inspirere til nye 
handlemuligheder for praksis. 
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