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Inklusion er sat på dagsordenen  

Dagtilbudsloven af 2007 slog fast, at kommunerne er forpligtet på et inklusionsperspektiv i 

forhold til daginstitutionsområdet. Hensigten var, som det lyder i §3, stk. 3, at "forebygge 

negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både 

kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende 

indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med 

nedsat psykisk og fysisk funktionsevne”. Inklusionstankegangen er altså ikke ny på 

daginstitutionsniveau, og den har da også været debatteret i en række år, men alligevel har 

den inden for de seneste år fået fornyet styrke. Dette først og fremmest med regeringens 

nedsættelse af det såkaldte ’Task Force om Fremtidens Dagtilbud’ i april 2011, hvormed 

formålet var at finde og udbrede kendskabet til god praksis med læring og inklusion i 

dagtilbud (http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Dagtilbudsomraadet/Fremtidens-

dagtilbud-Udviklingsprogrammet/Task-Force-om-Fremtidens-Dagtilbud). Task forcen 

fremhævede netop ’en reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og 

inklusion’ (UVM1 2012) som ét af sine fire centrale pejlemærker for, hvad der skal til for at 

arbejde kvalificeret med børn i dagtilbud. Taskforcens opgave har været at opstille 

pejlemærker for udviklingen af fremtidens dagtilbud samt at give eksempler på konkrete 

måder at arbejde med læring og inklusion på, det har ikke været at angive en bestemt måde at 

bedrive god læring og inklusion på eller at give konkret vejledning i, hvad man metodisk skal 

gøre. Således har vi også været vidne til, hvordan der er sat ekstra fokus på dette gennem 

arbejde med og styrkelse af de kommunale og lokale inklusions-implementeringsstrategier, 

som siden Dagtilbudsloven i 2007 har taget form. I flere og flere af landets kommuner er 

inklusion sat på dagsordenen som et centralt uddannelsespolitisk tema.  

I tilknytning til de forskellige tiltag på daginstitutionsområdet vedtog Folketinget i maj 2012 

den såkaldte ”Inklusionslov” for folkeskoleområdet, som slår fast, at: ”Børn, hvis udvikling 

kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden 

specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler. Der gives desuden 

specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den 

almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt.” 

(paragraf 3 stk. 2). Hermed har inklusionsmuligheder og -problematikker fået øget 

opmærksomhed på samfundsmæssigt plan generelt og i professions- og forskningspraksis 

http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Dagtilbudsomraadet/Fremtidens-dagtilbud-Udviklingsprogrammet/Task-Force-om-Fremtidens-Dagtilbud
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Dagtilbudsomraadet/Fremtidens-dagtilbud-Udviklingsprogrammet/Task-Force-om-Fremtidens-Dagtilbud
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specifikt. Samtidig sender det øgede inklusionsfokus på folkeskoleniveau også direkte 

fangarme ud til det daginstitutionelle niveau. Der har altid på daginstitutionsniveau været 

fokus på at gøre børnene klar til skolegang, og dette fokus er ikke blevet mindre med de 

seneste års forskning, der viser, at dagtilbud af høj kvalitet er mere omkostningseffektive end 

senere indsatser (Bauchmüller et al. 2011; Heckman 2006; Heckman & Cuhna 2010; UVM1 

2012). Kvalitet i dagtilbud – dvs. en fagligt kvalificeret pædagogisk indsats i dagtilbud med 

fokus på at udvikle børns intellektuelle, sociale og emotionelle kompetencer – har stor 

betydning for senere skoleresultater og livschancer – det gælder især for børn i udsatte 

positioner (Jespersen 2006). Således er målet ifølge Dagtilbudsloven af 2007 heller ikke alene 

at understøtte, at ”børn får en god og tryg opvækst” (§ 7), men også have fokus på at “fremme 

børns læring og udvikling af kompetencer” (ibid.) og dermed være med til at “sikre en god 

overgang til skole” (ibid.). I den forstand stiller de nye krav om inklusion på folkeskole-niveau 

i høj grad også krav til daginstitutionerne om at gøre børnene inklusions-klare.  

I tilknytning til ovenstående nationale perspektiv må man pege på en bredere baggrund for, at 

inklusion igen fylder meget i uddannelsesdebatten, idet de nationale bestemmelser om 

inklusion må forstås i relation til den globale fokusering på samme. Her har vi ikke mindst 

været vidner til en ihærdig international indsats hos handicaporganisationerne, der i 

1990’erne førte til de første konkrete skridt på vejen til at få sat inklusion på den nationale 

dagsorden. Vi ser det første gang i forbindelse med vedtagelsen af ”FN’s standard regler om 

lige muligheder for mennesker med handicap”, der opstiller retningslinjer for 

ligebehandlingen af handicapgrupper, samt i ”Salamanca-erklæringen”. FN’s 

Handicapkonvention (2007) betoner retten til det, de beskriver som social inklusion, sammen 

med retten til at bevare egen identitet. Salamanca-erklæringen, der har fået sit navn efter den 

spanske by Salamanca, hvor man i forbindelse med en verdenskonference afholdt af UNESCO i 

1994 vedtog erklæringen, er udformet som et handlingsprogram og beskriver således politik 

og principper for samt praksis på specialundervisningsområdet, herunder også 

dagtilbudsområdet. Disse to deklarationer må nok siges at være de to dokumenter, der har 

haft den største betydning i arbejdet med at sætte inklusion på den globale og nationale 

dagsorden.  
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Hvad er inklusion? 

Går man til inklusionsbegrebet, betyder det ”at inkludere” at medtage nogen/noget som en 

del af en helhed. Når vi taler om mennesker, handler inklusion altså om at lade nogle 

mennesker blive en del af en flok. Inklusion har med denne – ret uspecifikke – betydning en 

meget positiv klang. Det må forstås ud fra den betragtning, at det modsatte, nemlig 

eksklusion – at udelukke nogen – unægteligt lyder ret negativt. Således beskriver Per Schultz 

Jørgensen også inklusionsbegrebet som et ”sesam-ord”, fordi det, som det er hans pointe, kan 

åbne alle politiske døre. Trods denne, i udgangspunktet meget positive, betydning, har den 

store samfundsmæssige fokusering på inklusion tegnet stor uenighed, både i forskningen og i 

den offentlige debat om emnet. For at forstå denne debat tilbundsgående, er det nødvendigt at 

tage fat i det forhold, at begrebet ikke bare kan fanges af den ovenfor fremhævede meget 

uspecifikke betydning. Ser man på, hvordan inklusionsbegrebet anvendes i den daglige omtale, 

er det påfaldende, at mange inklusionsprojekter og inklusionspolitikker ikke synes at operere 

med en eksplicit definition. Inklusion – ligesom det beslægtede og tidligere fremtrædende 

begreb om ”rummelighed” – synes at være et ideal, som er så selvfølgeligt, at der ikke er 

grund til at definere det.  

Dykker man ned i de forskellige sfærer, hvori inklusionsbegrebet er blevet centralt, får man 

blik for, hvordan begrebet dækker over mange betydninger. Inklusionsbegrebets betydning er 

knyttet til den kontekst eller det system – politisk, økonomisk, juridisk eller pædagogisk – 

som begrebet er aktualiseret i. Når vi i det nedenstående kigger på de forskellige begrebslige 

aktualiseringer, er det ikke med den overbevisning, at der bør opnås enighed på tværs, eller at 

der kan findes en nøgle til oversættelse mellem de forskellige kontekster. Hvert system 

udmærker sig ved en autonomi, som netop bunder i de forskellige systemers forskelligheder. 

Dermed påstår jeg ikke, skal det kort nævnes, at hvert system er fuldstændigt lukket over for 

andre systemer. De forstyrrer hinanden ved at sætte præmisser for hinanden. Den 

pædagogiske praksis forholder sig således til politiske krav som præmisser for deres arbejde, 

ligesom den politiske praksis forholder sig til de pædagogiske muligheder som præmisser for 

deres målsætninger og kravspecifikationer. De forstyrrer altså hinanden. De kan på den ene 

side ikke diktere hinanden (Majgaard 2008; 2011), men på den anden side heller ikke 

eksistere uafhængigt af hinanden. Systemerne leverer ressourcer til hinanden, samtidig med 

at de begrænser hinanden. 
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Ved en gennemgang af inklusionsbegrebets forskellige betydninger, finder vi, at man på et 

overordnet niveau og på tværs af de forskellige systemer kan iagttage en forskel gående på, 

om inklusionsfokuseringen forstås som middel eller som mål i sig selv. Inden for 

middeltankegangen ser vi flere steder, at der argumenteres økonomisk. Her er det tanken, at 

man ved at inkludere flere børn i de normale dagtilbud kan reducere udgifterne til 

specialundervisningen. Når inklusion fremstår som mål i sig selv, baserer argumentereren sig 

på enten etiske eller pædagogiske påstande og med etiske eller pædagogiske belæg. I 

Salamanca-erklæringen ser vi, hvordan middel- og mål-fokuseringen kombineres ud fra 

økonomiske og etiske argumenter. Her kredser begrundelsen for inklusion om, at 

den: ”inklusive orientering, er det mest effektive middel til at bekæmpe diskrimination, skabe 

trygge fællesskaber, bygge det inklusive samfund og opnå uddannelse for alle; desuden giver 

de langt de fleste børn en ordentlig uddannelse og forøger dermed hele 

uddannelsessystemets effektivitet og ressourceudnyttelse” (Salamanca-erklæringen, 1994). 

Med denne formulering kan man pege på inklusionstanken som middel til effektivitet og 

ressourceudnyttelse og samtidig som mål ift. demokratiske idealer om at arbejde imod 

diskrimination, et mål vi også blev introduceret for i og med daginstitutionslovens fokus på at 

forebygge negativ social arv og eksklusion (se rapportens indledning). Salamanca-

erklæringens  dobbelthed peger altså på en kobling af et konkurrencestatsrationale og et 

velfærdsstatsligt rationale. Det pædagogiske argument får vi blik for i f.eks. den på et 

universitet i Manchester udviklede ”Manchesterdefinition”, som har dannet grundlag for 

Ministeriet for Børn og Undervisnings arbejde med inklusion og som således også har vundet 

bredt indpas i Danmark. Manchesterdefinitionen beskriver inklusion på følgende 

måde: ”Inclusion is the continuous process of increasing the presence, participation and 

achievements of all children and young people in local community schools” (Manchester 

2012). Her ser vi, hvordan det ikke bare er barnets udbytte, men også dets deltagelse i sig selv, 

der fremhæves som et centralt parameter for inklusion. Med blikket rettet mod dette 

deltagelsesaspekt, kan der hos Lars Qvortrup (2012), der tilslutter sig tilstedeværelse og 

deltagelse som to centrale aspekter, men konstaterer, at en såkaldt ’oplevet inklusion’ ikke er 

en del af Salamanca- og Machester-deklarationernes definitioner,  findes inspiration til en tre-

deling mellem tre forskellige måder at være ’del-af’ eller ’deltager i’ noget på. Der kan for det 

første være tale om fysisk inklusion, der handler om optagelse i en institution, altså om 

tilstedeværelse/fravær. Dette begreb om fysisk inklusion har påfaldende ligheder med det 
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tidligere rummelighedsbegreb, som fokuserede på at kunne rumme givne grupper af ’børn 

med særlige behov’, ’risikobørn’ og ’udsatte børn’. For det andet kan man ifølge Lars Qvortrup 

tale om social inklusion, som afgøres ud fra en skelnen mellem deltagelse/ikke-deltagelse. Og 

for det tredje om psykisk inklusion, der handler om, hvorvidt barnet oplever sig som 

inkluderet eller ej (Qvortrup 2012). De sidstnævnte aspekter af inklusionsbegrebet støder vi 

også på i en række danske evalueringer og undersøgelser. I Danmarks Evalueringsinstituts 

undersøgelse af inklusion fra 2011 ser vi således, at der bliver sat fokus på udviklingen af 

positive selvbilleder på baggrund af deltagelse i et fællesskab (EVA 2011: 12), ligesom vi ser 

det i Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforsknings forskningskortlægning af effekt og 

pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen (Larsen, 

Dyssegaard og Tiftikci 2012). Herudover skal det kort nævnes, at vi bredt ser dette perspektiv 

i nyere forskning. Fra f.eks. Schulz Jørgensen hører vi, at børn skal udvikles “til at være i 

besiddelse af en jeg-styrke” (Jakobsgaard 2006), mens andre taler om vigtigheden af den 

individuelle mulighed for at udfolde sine potentialer og være en værdiskabende bidragyder 

(Kornerup 2009; Majgaard 2011), der netop ifølge Majgaard knytter sig til barnets erfaring af 

at blive mødt og anerkendt som deltager inden for en social horisont (Majgaard 2011). Det er 

netop dette aspekt, der lader inklusionsbegrebet markere sig som noget andet end det 

rummelighedsbegreb, der tidligere var meget anvendt. Børn er gennem årene blevet rummet i 

institutionerne, men mange har ikke følt sig inkluderet. Det er vigtigt, har det været 

indeværende projekts udgangspunkt, at dagtilbuddene ikke alene rummer forskellige børn, 

men også reelt giver alle børn mulighed for og en oplevelse af at være inkluderet, og således 

fremstår den sociale og psykiske inklusion centralt. De forskellige sidstnævnte aspekter af 

inklusionsbegrebet kan eksemplificeres ud fra en situation fra fodboldkampene i folkeskolens 

gymnastiktimer, som vi alle kender, og netop dette billede er også med til at tydeliggøre 

vigtigheden af at have dem alle for øje og dermed at skelne analytisk mellem dem. Som elev i 

klassen var vi alle fysisk inkluderet i gymnastiktimen og dermed også på fodholdholdet. Men 

denne fysiske inklusion betød ikke, at vi samtidig var socialt og psykisk inkluderet. Der var 

altid en, der blev valgt sidst, og som de dygtige foldboldspillere måske faktisk allerhelst ville 

undvære på holdet. Man blev således måske ikke taget med i spillet på banen, var altså ikke 

socialt inkluderet, og man oplevede sig måske i særlig grad ikke som inkluderet i det 

fællesskab, som fodboldholdet i den pågældende gymnastiktime udgjorde, var altså således 

heller ikke psykisk inkluderet.  
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Det er, som disse situationer illustrerer, og som også Lars Qvortrup (2012) argumenterer for, 

vigtigt at have blik for, at barnet ikke bare er fysisk inkluderet, men også faktisk er socialt 

inkluderet og desuden oplever sig som psykisk inkluderet.  

Vi er altså nu nået frem til et inklusionsbegreb, hvor et socialt inklusionsaspekt og et psykisk 

inklusionsaspekt fremstår som centralt som supplement til et fysisk inklusionsaspekt. Ift. 

denne kombination er det desuden vigtigt at fremhæve, at det inden for sociologiske analyser 

af sociale fællesskaber efterhånden er almindeligt at operere med en flerhed af sociale 

fællesskaber eller sociale systemer, som individet er inkluderet i henholdsvis ekskluderet fra 

(Luhmann 2000), og hvor man godt kan være inkluderet i nogle og ekskluderet fra andre.  

Dette er i øvrigt en central del af børns socialiseringsproces, hvor børn – på undertiden ret 

brutal vis – øver sig i at begå sig i samfundet ved at knytte og afbryde venskaber samt danne 

og opløse grupper, dvs. ved at inkludere nogle og ekskludere andre. I tilknytning til denne 

flerhed af fællesskaber må man således også pege på, at enhver inklusion indebærer en 

eksklusion. Man kan ikke blive inkluderet i et system, hvis ikke dette system er ekskluderende 

i forhold til andre. Inklusion er kun inklusion, når der i begrebet er medtænkt dets modbegreb 

om eksklusion.  Flerheden af fællesskaber ift. inklusionsbegrebet på daginstitutionsniveau ser 

vi i taskforcens rapport om fremtidens dagtilbud, hvor fællesskabsbegrebet optræder i flertal: 

“inklusion i dagtilbud betyder, at børn er en del af de fællesskaber, som er i dagtilbuddet” 

(UVM1 2012). Det var således vigtigt at have blik for en sådan flerhed af fællesskaber, var det 

projektets udgangspunkt. 

Næste spørgsmål bliver, hvad det kræver af en daginstitution at implementere sådanne 

inklusionsaspekter. Her møder vi også en stor debat. Udgangspunktet for indeværende 

projekt at først og fremmest været, at det kræver investeringer i pædagogernes uddannelse. 

Det er ikke det at skabe fællesskaber, der sikrer inklusion. Det er pædagogens rolle og det, at 

pædagogen formår at gøre barnet til aktør i forskellige fællesskaber med de ressourcer barnet 

har, der er altafgørende for, om inklusion lykkes. Vi må altså have nuanceret den pædagogiske 

operationalisering af inklusionsbegrebet. Når pædagoger føler afmagt i forhold til at kunne 

inkludere bestemte børn, hjælper det dem ikke, som også Majgaard (2011) peger på, at få 

reciteret Salamancaerklæringen eller få læst højt af den lokale børne- og ungepolitik på 

området. Omvendt begår nogle pædagoger – og forskere i øvrigt – en fejl, når de anklager 

politikere for hulhed, koldhed og manglende forståelse, fordi deres inklusionsmål ikke giver 
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pædagogisk mening. De politiske inklusionsmål er netop jf. afsnittets indledningsvise 

beskrivelse af projektets kontekst- og systemforståelse udtryk for politiske idealer og kan 

ikke formodes at give svar på pædagogiske problemstillinger (Majgaard 2011).  

 

Projekt relationspædagogik  i et inkluderende perspektiv – et udviklingsprojekt 

på tværs af teori og praksis.  

Som nævnt opstod ideen til projektet på UCL Jelling med det udgangspunkt, at det kræver 

investeringer i pædagogernes uddannelse at gøre de kommende pædagoger i stand til at op- 

og udfylde de inklusionskrav og og-behov, der er på daginstitutionsniveau i dag. Man kan i 

den forstand sige, at projektets opståen kan forklares fra to sider. På den ene side er projektet, 

jf. rapportens introducerende afsnit, politisk og samfundsmæssigt motiveret. På den anden 

side er det pædagogisk og metodisk motiveret af den pædagogiske professionsuddannelses 

placering i krydsfeltet mellem politik, forskning og pædagogisk praksis. Der er væsentlige 

politiske og pædagogiske årsager til, at dagtilbud bør inkludere børn. Politisk, fordi det i et 

demokratisk samfund er vigtigt, at alle borgere føler sig som en del af samfundet. Pædagogisk, 

fordi børn har brug for at være en del af det almene fællesskab. De har brug for at spejle sig i 

andre børn og de forskelligheder, der kommer til udtryk i en børnegruppe. Det har været 

projektets udgangspunkt, at det – blandt andet – er i dagtilbuddet, at barnet lærer om sig selv 

og om, hvad der skal til, for at man bliver inviteret ind i fællesskaberne. Og det er her, barnet 

erfarer, hvad det selv har at bidrage med og bliver anerkendt for. 

Indeværende projekt har været motiveret af disse grunde. Samtidig har det været motiveret 

af den opfattelse, at det er vigtigt, at der er metoder til rådighed for at skabe en reflekteret og 

tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion. For som pædagogisk 

personale at kunne opfylde kravene til og behovene om inklusion, er der behov for en 

refleksiv praksis, hvor man kontinuerligt arbejder med: 1) at sætte mål og planlægge 

aktiviteter, 2) at gennemføre aktiviteterne, 3) systematisk at indsamle dokumentation for, om 

målene nås, 4) at vurdere, hvad der lykkes godt, og hvad der lykkes mindre godt. På den 

baggrund sætter man nye mål og justerer planlægningen af nye aktiviteter ud fra den erfaring, 

man har opnået. Dette er ikke muligt, hvis der ikke står analytiske kategorier til rådighed og 
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støtte for det pædagogiske personale i deres overvejelser over, hvordan man kan opnå de 

beskrevne mål, og hvordan der kan følges op. De har brug for operationelle, analytiske 

begreber, som de kan bruge i deres planlægning og evaluering af arbejdet med og refleksion 

over inklusion i dagtilbud: Hvad vil vi? Hvordan når vi derhen? Hvad er det centralt at sætte 

fokus på? Hvordan håndterer vi udfordringerne med det og det barn eller den og den 

børnegruppe? Hvad virker, og hvad virker ikke? Gør vi det, vi havde tænkt os at gøre? Virker 

det, som vi havde forestillet os? For dem, vi havde tænkt, det skulle påvirke? I forhold til 

denne nødvendighed viser en undersøgelse fra 2009, at det er en meget stor udfordring at 

udvikle evalueringsformer, der er meningsfulde for personalet i forhold til at udvikle praksis 

(EVA 2009). Dette skyldes, var det projektets udgangspunkt, at institutionslogikker dannes og 

tilpasses på grundlag af daglige hændelser. Institutionslogikker er måder at gøre tingene på, 

som i en given institution og en given situation fremstår som selvfølgelige. De er indgroede og 

der spørges således heller ikke ind til dem. Det betyder, at de også er svære at sætte ord på, og 

at det kan være svært at handle bevidst og strategisk ift. og med dem. Netop derfor er der 

brug for analytiske kategorier med henblik på dette og med henblik på at kunne italesætte de 

særlige inklusions-institutionslogikker under uddannelsen til pædagog, var det 

udgangspunktet. Og det var videre udgangspunktet, at udviklingen af analytiske kategorier til 

brug i uddannelsen af det kommende pædagogiske personale på UCL Jelling måtte ske med 

udgangspunkt i pædagogisk praksis og i tæt samarbejde med repræsentanter herfra.  

Man kan således sige, at projektet rettede sig mod tre praksisser:  

 Den pædagogprofessionelle praksis – herunder såvel nuværende pædagoger både fra 

de institutioner, der deltog i projektet og fra institutioner, som ikke gjorde, men som 

deltog i projektets afsluttende konference og/eller læser rapporten 

 Den studerende på UCL Jelling, som har behov for at få viden om inklusionskoncepter, 

strategier og metoder 

 Den uddannelses- og undervisningsmæssige praksis på UCL Jelling, der som nævnt 

befinder sig i krydsfeltet mellem det politiske system, det videnskabelige system eller 

forskningen og den pædagogiske praksis, og som ikke inden projektet oplevede sig 

som klædt på til at koble disse tre systemer og formidle inklusionskoncepter og -

begreber, som honorerede alle krav og behov i dette krydsfelt 
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Samtidig har projektet med al tydelighed vist, at de analytiske katogier har vist sig 

anvendelige på tværs af disse praksisser. Som en studerende samler op fra en 

midtvejsworkshop med både pædagoger og studerende som deltagere, så stod det i 

workshoppen klart, at projektet har ”’forstyrret’ ikke kun mig selv, men også personalet i 

[institutionsnavn], som vi var ude i. Forstyrret i en positiv retning, hvor vi flytter fokus fra 

hverdagen og løfter daglig ageren til et lidt mere teoretisk perspektiv”. Når det er sagt, skal 

det selvfølgelig også nævnes, at nogle af de deltagende institutioner havde arbejdet længere 

med inklusion end andre, og at de derfor på forhånd var meget reflekterede over deres 

arbejde med inklusion.   

Også i forhold til praksis på pædagoguddannelsen på UCL Jelling har projektet tegnet 

interessante perspektiver. Således fortæller de deltagende repræsentanter herfra, at de 

fremover vil se al undervisning om relationer og relationskompetence fra et nyt perspektiv, 

hvor de tre i projektet identificerede relationskategorier inddrages. Dette gælder i høj grad 

for undervisningen på 1. årgang, hvor de faglige kompetencemål knytter sig til pædagogiske 

relation i såvel teori som praksis, men måske også i forhold til indkald på de tre praktikker 

under uddannelsesforløbet, hvor det opleves som hensigtsmæssigt at fokusere de tre 

relationskategorier ift. alt fra institutionslogikker i en given institution til bredere 

perspektiver som professionsforståelse og professionsetik. Herudover ses det som et 

potentiale ift. specialiseringsforløbet på 5. semester, hvor et fælles overordnet tema for alle 

specialiseringsretninger, linjefag og kulturelt iværksætteri kunne være inklusion, der derved 

ville få et interessant tværfagligt perspektiv. Og helt overordnet har projektet også tegnet 

Research Light-metoden (se nedenfor) som en interessant og værdifuld undervisningsform.  

Som det beskrives i rapportens konklusion, har de studerende i høj grad oplevet det som 

værdifuldt at få mulighed for at lægge det 2. ordensperspektiv på pædagogisk praksis, som 

der kræves, når man agerer som forsker i feltet. Dette opleves som et væsentligt supplement 

til de almindelige – men naturligvis også yderst vigtige – praksiserfaringer, de opnår under 

deres forskellige praktikforløb, hvor de hurtigt bliver indlejret i praksis og ikke forholder sig 

refleksivt og analytisk til praksis i samme grad, som er tilfældet i forbindelse med et projekt 

som indeværende.  
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En væsentlig værdi af projektet har altså været at udveksle viden mellem praksis, studerende 

og uddannelse, og det har således været en fornøjelse at have deltagere fra en række 

forskellige institutioner, som har arbejdet med inklusion med forskellige vinkler i kortere 

eller længere tid. 

 

Metode 

Projektet er udviklet af en projektgruppe bestående af: 

Lone Nielsen, adjunkt og certificeret ICDP-underviser, Pædagoguddannelsen i Jelling, 

University College Lillebælt,  

Sanne Stensgaard Fusager, lektor og certificeret ICDP-underviser, Pædagoguddannelsen i 

Jelling, University College Lillebælt, og  

Ane Qvortrup, adjunkt, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet,  

Denne projektgruppe har også i fællesskab fungeret som løbende sparringspartnere på og 

tovholdere for projektet som helhed. 

Selve projektet kan beskrives som praksisforskning, hvis man forstår praksisforskning som 

anvendelsen af forskningsbaserede principper, designs og databearbejdningsteknikker på 

praksis med det mål at svare på spørgsmål, der udspringer af praksis på en måde, der kan 

informere praksis (Epstein & Blumenfield 2001). Praksisforskningen er ikke bundet til 

bestemte forskningsstrategier, der kan være tale om såvel eksperimenter, survey som 

casestudier. I dette tilfælde har casestudiet været udgangspunktet. Et casestudie benyttes 

normalt, når det er en konkret hændelse eller et konkret fænomen, der ønskes analyseret, 

med henblik på at se, hvilken lære der kan uddrages af netop denne hændelse eller dette 

fænomen i dens naturlige omgivelser.  
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I selve projektforløbet har studerende fra University College Lillebælt og praktikere fra 3 

forskellige institutioner fra Vejle Kommune deltaget. Deltagerkriterierne var, at man besad 

åbenhed, spørgelyst og havde lyst til at påtage sig opgaven.  

Som metode til dataindsamling var projektet inspireret af den såkaldte Research Light, som er 

opfundet af Knud Ramian fra Center for Evaluering i Århus (Ramian 2007), og som tidligere 

havde været anvendt med succes på University College Lillebælt i Jelling (Fusager, Jørgensen, 

Wiberg 2008). Knud Ramian har udviklet Research Light som model for korte og effektive 

undersøgelser i praksis. Ofte vil det være praktikere selv, der undersøger egen praksis. I dette 

tilfælde var det studerende, der gennemførte undersøgelserne i en række daginstitutioner.  

Kort fortalt er Research Light en miniudgave af praksisforskning. Pointen er, at man i sin 

undersøgelse fokuserer på et meget snævert felt i en konkret praksis. Med et kikkertblik kan 

man få belyst et specifikt tema. Resultatet af undersøgelsen kan der af gode grunde ikke 

generaliseres ud fra. Derfor kan resultatet heller ikke betragtes som en løsning eller en 

konklusion, men det kan bruges som et kvalificeret udgangspunkt for at stille nye spørgsmål 

og i dette tilfælde gennem samling og sammenstilling af en række undersøgelser for at 

opbygge og kvalificere analytiske kategorier på et givet felt.  

Alle de deltagende studerende blev i projektet opdelt i grupper af tre, som blev knyttet 

sammen med en institution, hvor de gennem observationer og diskussioner med pædagoger 

fra de pågældende institutioner på seminardage har indsamlet en række udsagn og 

praksisfortællinger. Hver af de studerende havde inden opholdet i institutionerne arbejdet 

med et meget snævert fokus, som de gennem litteraturlæsning og sparring med såvel andre 

studerende som projektets styregruppe havde specificeret.  Under observationerne i 

institutionen lagde den enkelte studerende således et meget snævert fokus, men samlet set 

skabte en 3-mands-gruppe i fællesskab et bredere billede af inklusionsmekanismerne blandt 

børn i den pågældende institution. Observationerne skulle resultere i en række 

praksisfortællinger om de forskellige relationstyper – hvornår viste de sig, hvad 

karakteriserede dem, hvordan blev de skabt, mm. – som kunne indgå i det fælles projekt. 

Disse fortællinger tog – mestendels – udgangspunkt i, hvornår det lykkedes for barnet og for 

institutionen. Dette blev oplevet som væsentligt, fordi hensigten på ingen måde var at vurdere 

de forskellige institutioners arbejde med inklusion, men at udvikle forståelse for forskellige 
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analytiske kategorier, som kan styrke faglig refleksion i såvel den institutionelle praksis som 

den drøftelse og det udviklingsarbejde, der foregår i den pædagoguddannelsesmæssige 

praksis og i øvrigt på politisk niveau.  

Udover observationer bestod udviklingsarbejdet i fælles seminarer, hvor oplæg og 

diskussionspaneler dannede grundlag for fælles vidensudvikling, og hvor analysekategorier, 

observationer og  resultater blev diskuteret. Yderligere afholdtes en afsluttende konference, 

hvor alle deltagere i projektet fik mulighed for at præsentere deres erfaringer fra deltagelse i 

projektet samt de perspektiver, der for dem havde tegnet sig heri, for deltagere fra 

daginstitutioner og ansatte i den offentlige forvaltning i Vejle Kommune. Samtidig fik de 

mulighed for at få nye perspektiver på relationspædagogik og inklusionsbegrebet gennem 

oplæg ved Anne Linder, der er psykolog og i en årrække har arbejdet med inklusion 

gennem fokus på relationskompetence, samt Bent Madsen, der er chefkonsulent hos Center 

for Inklusion og Diversitet, Professionshøjskolen UCC.  
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Teori 

Med hensyn til teori var det projektets udgangspunkt, at teorier om relationsdannelse kunne 

bidrage til at skabe fokuserethed i observationerne i praksis. Disse teoriers udgangspunkt 

passede godt ift. projektets forståelse af inklusion, fordi de tager det udgangspunkt, at 

relationerne mellem mennesker er vigtige for at kunne udvikle tilknytning til andre, lære at 

kommunikere på en hensigtsmæssig måde for sig selv og andre, formidle læring, opbygge 

realitetssans og udvikle positiv selvforståelse (Jakobsgaard 2006). Arbejdet med relationer 

kræver, at børnene møder pædagoger, der fungerer ”som retningsvisere med kultur, værdier 

og normer, som børnene kan spejle sig i. Pædagogerne skal handle og skabe praksis i en 

institutionskultur, der er baseret på indre styring med et deltagende demokrati og med 

respekt for børns rettigheder” (ibid.). De voksnes opgave er således at skabe rum for og guide 

børnene i deres relationsdannelse. Som projektet skred frem oplevede vi, at det blev mere og 

mere vanskeligt at skelne mellem relations- og inklusionsarbejde. Vi nåede frem til den 

oplevelse, at relationsbegrebet er grundlæggende for forståelsen af inklusionsmekanismer. Vi 

må således nødvendigvis vide noget om, hvordan børn indgår i relationer, førend vi kan 

udvikle ny viden om, hvordan vi bedst understøtter miljøer, hvor børn oplever sig inkluderet. 

Ofte tænkes relationer som noget, hvor voksen-barn-relationen er i centrum (Ritchie & Munck 

2009). Man kan beskrive disse som tilknytningsteorier (Bowlby 1999, Andersen 1995). 

Sådanne tilgange er ofte knyttet til den antagelse, at små børn primært ‘leger parallelt’ og ikke 

har meget sammen (Hviid 2009). I projektet udfordredes denne antagelse, idet der blev sat 

fokus på barnet som en aktør, der indgår i et samspil men andre børn og voksne. Med aktør-

begrebet refereres til Kampmanns forståelse af det. Han anvender det til at begrebssætte børn 

“som ‘beings’ og ikke blot ‘becomings’” (Kampmann 2003: 87). Der anlægges altså et bredere 

fokus på relationer, som ud over voksen-barn-relationen medtænker børns indbyrdes 
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relationer og deres fællesskaber. I forhold til et sådant fokus på en relationsorienteret tilgang 

taler Tetler om, at der er sket et perspektivskifte fra en individorienteret tilgang (Tetler 2008). 

Her har udgangspunktet for indeværende projekt dog været, at det ikke er et spørgsmål om 

enten-eller. Det er netop ved at se på individet, at vi får blik for, hvordan det enkelte individ 

skaber og deltager i forskellige relationer af forskellig karakter.  

Ideen er, at de forskellige typer af relationer er gensidigt forbundne og gensidigt udfordrende, 

og at en belysning af dem samlet set kan være med til at tegne et billede af, hvordan vi kan 

forstå børnekultur som en selvstændig og værdifuld kultur og ikke bare en “træning I at blive 

voksen og kompetent” (ibid.). Ideen med at kigge på den måde, børnene skaber relationer, og 

ikke den måde, de voksne skaber relationer, som det ellers ofte har været sædvane, er altså, at 

vi får en forståelse for de særlige forhold, som kendetegner børnekultur og ikke uden videre 

antager, at den er et direkte aftryk af en voksenkultur i mindre målestok. Børnekultur skabes i 

dialog med voksenkultur, er det udgangspunktet (Corsaro, Molinary & Rosier 2002; Hviid 

2009). Børnekultur er hverken et aftryk af voksenliv eller en ubesmittet børneø. Det er liv, der 

leves i med- og modspil med den øvrige kultur i en institution, med de voksne og med andre 

børn. Børns kulturelle ‘manuskripter’ så at sige udvides og konsolideres i 

børnefællesskaberne især igennem børnenes lege.  

Udgangspunktet er videre, at ingen mennesker, heller ikke barnet, indgår i én sammenhæng, 

men tværtimod i mange forskellige. Her er ensartethed – hvad enten der er tale om tætte eller 

perifære relationer – ikke at foretrække. Som Valsiner formulerer det, er variation i 

menneskelivet generelt at foretrække (Valsiner 1997). Tilsvarende viser Johansson & 

Samuelsson (2006 & 2007), hvordan lyst til at deltage og dermed engagement i pædagogiske 

aktiviteter øges, når de har mulighed for indflydelse gennem det at kunne vælge mellem og 

indtage forskellige aktive positioner. Deres studier peger således på vigtigheden af, at børn 

indgår i forskellige typer af samspil, og der argumenteres for en betydning af barnecentrering, 

hvor den voksne åbner sig for barnets måde at forstå verden på. Hvis vi skal blive klogere på 

det enkelte barns situation og udviklingspotentialer er det således et vigtigt element at kigge 

på dets evne til at indgå i og skabe forskellige typer af relationer.  

Indeværende projekt har samlet set haft til formål at bidrage til en forståelse af, hvordan man 

kan skabe et godt børnemiljø i vores daginstitutioner og dermed et rigt børneliv. Her ledes 
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der efter bestemte og typiske måder, hvorpå børn relaterer sig til voksne, andre børn og 

fællesskaber i institutionen. Tanken har været, at man med et godt og nuanceret indblik i 

børns produktive bestræbelser på at dele verden har et godt udgangspunkt for at kunne 

udvikle differentierede fællesskaber, som giver alle børn deltagelsesmuligheder (Madsen 

2009). Således er det vigtigt at forstå børns forskellige relationsdannelser med henblik på at 

lade denne stå frem som betingelse for arbejdet pædagogik i en given kontekst. I arbejdet med 

inklusion i et relationsperspektiv har vi således ikke talt om børn, der er udsatte, men om en 

udsathed, der er opstået i en konkret praksis og i en konkret situation (Kornerup 2009; 

Madsen 2009). Det er, som også Alenkær (2008) peger på, den professionelles ansvar at skabe 

deltagelsesmuligheder for alle institutionens børn, så alle føler sig som en værdifuld deltager i 

fællesskabet (Alenkær 2008). Projektet har gennem sin belysning af børns forskellige 

relationsdannelser givet mulighed for at bidrage til den professionelle pædagogs arbejde med 

inklusion i daginstitutionerne, med at skabe rammebetingelser for inkluderende miljøer, hvor 

vi f.eks. med Honneth har fokus på den anerkendelse, der kommer i stand gennem børns 

deltagelse i deres børne-fællesskaber (med enten voksne eller andre børn), og hvor vi med 

inklusion netop også lægger vægt på fællesskabet og på miljøet omkring barnet (Ritchie & 

Munck 2009). Vi kan således erklære os enige med bl.a. Hviid 2001, Højholt, Larsen & Stanet 

2007, Pedersen 2009, Schwartz 2010 og Kousholt 2011, der alle peger på, at inklusion 

handler om at udvikle den pædagogiske kontekst med fokus på at støtte alle børns – eller 

snarere: det enkelte barns – deltagelsesmuligheder i fællesskaber med andre børn. Projektet 

rummer altså mulighed for at belyse og udvikle en række forskellige, pt. yderst aktuelle, 

aspekter eller dimensioner af pædagogisk teori og praksis.  

 

Tre inklusionskategorier  

I projektet har vi udviklet og udforsket tre analytiske kategorier med udgangspunkt i 

spørgsmål: Hvordan inkluderes og inkluderer barnet sig i forskellige typer af fællesskaber ved 

at skabe, indgå og deltage i forskellige relationer? Det er altså barnets perspektiv, der har 

været i fokus, og rapportens konklusioner retter sig således kun mod det sociale og psykiske 

aspekt af en bredere inklusionsforståelse. Et sådant inklusionsbegreb, hvor man ser barnet 

som aktør, bidrager til et kritisk blik på tidligere inklusionsbegreber, som har været præget af 
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en forståelse af inklusion som integration, hvor barnet ikke er en aktør, men en passiv part. 

De tre analytiske relationskategorier, som projektet har skelnet imellem, er: en voksen-barn-

relation, en barn-barn-relation og en barn-fællesskab/gruppe-relation. Kategorierne er 

analytiske i den forstand, at de kun i teorien er klart adskilte. I praksis har de i høj grad vist sig 

at være overlappende, forbundne og at påvirke hinanden. Således kan det på den ene side i 

praksis være svært at sige, hvornår der er tale om den ene og den anden relation, fordi de 

fletter sig ind i hinanden. På den anden side kan på godt forestille sig, at visse af de 

karakteristika, der kendetegner f.eks. voksen-barn-relationen, også viser sig hos f.eks. barn-

barn-relationen. Opdelingen i analytiske kategorier peger alene på typiske træk. Samtidig skal 

det være klart, at kategorierne ikke er endegyldige. Det er ikke sådan, at de karakteristika, der 

gennem projektet er trådt frem for hver af de tre identificerede analytiske kategorier, alle skal 

være til stede for at tale om en given relation. Hensigten med oplistningen af karakteristika 

har udelukkende været at give nogle pejlemærker for forståelse og intervention, og tanken er 

således, at man kan bruge de tre kategorier og de dertil knyttede karakteristika til at sætte 

ord på de relationer, man iagttager i praksis.  

Afsluttende denne introduktion til de tre kategorier, som projektet har kredset om, skal det 

være klart, at der ikke blandt alle deltagere i projektet har været enighed om, hvordan 

grænsen ift. fokuseringen på barnet og barnets oplevelse skal sættes. Således skriver en 

studerende i sin opsamling fra observationerne, at der er meget stor forskellighed ift., 

hvordan “inklusionsbegrebet bliver fortolket i de forskellige institutioner og hvordan de fik 

det implementeret i hverdagen”, ligesom vi hører fra en gruppeopsamling fra et 

midtvejsseminar, at “Der var en debat på holdet omkring vigtigheden af at have fokus på barn-

barn relationen”.  Denne diskussion er imidlertid en værdimæssig diskussion, og det har ikke 

været projektets mål at tage stilling i denne diskussion. Målet har været at skabe viden om, 

hvordan inklusion forstås og kan forstås, og målet har været at tage udgangspunkt i barnet i 

denne belysning og med et åbent fokus her på at skabe mest mulig viden om, hvordan barnet 

faktisk inkluderes eller inkluderer sig på forskellig vis i den daglige omgang med andre børn 

og voksne i institutionerne.  Det billede, som indeværende rapport tegner, samler op på alle 

de observationer, der er gjort i forskellige institutioner. Rapportens hensigt har været at tegne 

et bredt billede af de forskellige perspektiver og herfra at lade det være op til andre at tage 

stilling og træffe valg ift. hertil.   
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Barn-voksen 

Den ene af de kategorier, vi blev opmærksomme på i vores afdækning af de typiske 

inklusionskategorier, der er i spil i daginstitutioner, dækker over det, som Klaus Majgaard 

(2011) beskriver som ’det pædagogiske møde’. Hermed refererer han til de situationer, hvor 

den professionelle voksne møder barnet. I dette møde skabes bestemte muligheder for at 

deltage og dermed også muligheder for at udvikle sig, lære og trives.  

Barn-voksen-relationens karakteristika ser ud som følger: 

 du-jeg-forhold (den voksne er ‘definerende’ for individ-individ-forholdet) 

 autoritativ relation 

 magtforskydning 

 den voksne inkluderer barnet  

  ‘relation, der gives/tilbydes’ (barnet er passiv i relationsdannelsen) 

 tilegnelse af ‘kultur’ 

 læring 

 

Selvom vi ift. alle perspektiver anskuer med fokus på barnets møde at skabe og/eller indgå i 

relationer, er det karakteristisk for barn-voksen-relationen, at der er tale om en relation, hvor 

den voksne er definerende for relationen. Ikke i den forstand, at den voksne aktivt arbejder 

for at skabe den, men i den forstand, at det ofte er på den voksnes præmisser.  Det kan sagtens 

være barnet, der opsøger relationen, men der er en magtforskydning, som gør, at det er den 

voksne og den voksnes særtegn, der er definerende for relationen. Således har vi også ud fra 

barnets perspektiv defineret relationen som værende karakteriseret ved ’tilegnelse af kultur’ 

og læring, fordi barnet ofte tilegner sig eller udvikler nye perspektiver.  

Som eksempel på en barn-voksen relation hører vi fra de studerendes observationer om en 

situation, hvor en dreng og en pædagog skaber en relation, og hvor pædagogen udfordrer 

drengen på tarzanbanen: 

”Pædagogen sidder med en dreng der tøver med at prøve at hænge i tovene på 

tarzanbanen. Hun spørger ”vil du prøve?” hvortil drengen svarer: ”nej jeg falder 

bare ned” ”jeg skal nok holde dig”. Her bliver pæd. afbrudt af et grædende barn og 
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må gå. Hun vender tilbage og samler tråden op og nu vil han gerne prøve. Hun 

guider ham gennem turen og siger ”jeg skal nok holde dig hele vejen” Han siger 

glædesstrålende ved enden af turen ”jeg gjorde det!” og pæd. svarer ” ja det 

lykkedes for dig!” 

Den studerende beskriver her, hvordan en pædagog gennem en anerkendende tilgang formår 

at skabe gode rammer for en barn-voksen-relation, som får det pågældende barn til at føle sig 

inkluderet. Den studerende siger om situationen: ”Hun anerkender ham, da hun siger det 

lykkedes for dig – hun roser ikke og bedømmer ikke”. 

I et andet eksempel hører vi om en situation, hvor  

”Pædagogen finder en skarnbasse og fortæller børnene om den. Han har den på 

hånden og spørger om børnene også vil prøve at holde den. ”Den kilder” fortæller 

han og børnene prøver den efterhånden. Pædagogen taber den og siger ”du tager 

den” til et af børnene og de svarer ”nej, du tager den” og dette fortsætter på en 

sjov måde.” 

Med denne situation viser de studerende, hvordan det er små ting, der kan være med til, at 

børnene inkluderes. I eksemplet sker det i en spontant opstået situation, hvor pædagogen 

med små udtryk som ’du tager den’, opfordrer, udfordrer og skubber de børn, som ikke 

naturligt føler sig som del af et fællesskab, til at deltage. 

De studerende fortæller bredt, hvordan det, når man arbejder med alle relationerne, men 

specielt ift. barn-voksen-relationen, er kendetegnende, at man ikke kan arbejde med inklusion 

uden samtidig at arbejde med eksklusion. Det skyldes, at inklusion handler om at sætte 

grænser på en positiv måde ved at vejlede og guide – og derigennem lære barnet 

hensigtsmæssige handlemuligheder. Det ligger altså i inklusionsbegrebet, at der er visse 

inklusionsmekanismer og visse måder at indgå i fællesskaber, der er bedre end andre. Vendt 

mere positivt kan man sige, at inklusion handler om at sikre, at barnet kan honorere de krav, 

det stilles overfor, ligesom det handler om at have fokus på, at rammerne er optimale for 

deltagelse, så inklusion kan sikres, men også at sætte rammer, som udvider børns deltagelse. 

Dette bliver flere opmærksomme på under deres observationer og efterfølgende analyser. En 
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påpeger således vigtigheden af, ”At pædagogerne følger barnets spor og initiativer, 

anerkender deres interesser”. 

Vi hører fra flere, at det kan være svært som voksen at skabe rammerne for sådanne 

relationsdannelser. Således fortæller en studerende f.eks. om  

”en hockey kamp ude i regnen hvor de fleste børn forholdt sig passive (kiggede 

efter frøer eller talte sammen i parvis). Nogle enkelte deltog i kampen og der blev 

givet jublede highfive til de par stykker der scorede mål. Der forsøges på at skabe 

en fælleskab men hvor kun enkelte greb og forblev i ”kulturen””. 

Det svære ligger ofte i det, hører vi, at mulighederne kan være svære at få øje på, og at det kan 

være svært at sætte grænsen mellem ikke-børneskabte og børneskabte fællesskaber. En 

anden studerende gengiver en iagttagelse, hvor:  

”En pige leger med to drenge, har gang i en leg, hvor der skal indsamles 

forskellige ting til noget legemad. Pigen går hen til en blomsterkumme og plukker 

nogle blomster. En pædagog kommer farende og trækker hende væk, samtidig 

med at hun får fortalt ”Jeg vil ikke have, at du plukker blomsterne. Pædagogen går 

herefter fra pigen uden nogen form for opfølgning” 

Som den studerende følger op på situationen, har pædagogen i situationen ikke blik for, 

hvordan børnene i den leg, de er i gang med, har skabt en værdifuld barn-fællesskabs-relation. 

Den studerende foreslår således, at ”Pædagogen kunne have anerkendt legen, og have vejledt 

pigen til at finde alternativer”. 

 

Barn-fællesskab/gruppe 

I de to relationstyper, barn-fællesskab/gruppe og barn-barn-relationerne, som ikke i selve 

relationen har involveret en voksen, har der været fokus på, hvordan børn sammen etablerer 

og bevæger fælles aktiviteter og dermed også deres relationer til hinanden.  Vi har på den 

måde fået indblik i børns indbyrdes sociale samspil og i de sociale dynamikker, der tegner sig 

i børne-etablerede og/eller -opretholdte relationer. I litteraturen har vi set, hvordan en 

pædagogisk fokusering på arbejdet med børns indbyrdes samvær i daginstitutionen, er blevet 
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knyttet sammen med behovet for at udvikle børns sociale kompetencer (Ellegaard 2004), som 

kræver, at de mestrer forskellige typer af mere eller mindre jævnbyrdige relationer (Frønes 

1994). Dette samvær har særlige potentialer, hører vi, fordi udviklingen af dem ofte bunder i 

et personligt engagement hos børnene (Hviid 2001). De oplever at ’være med’, hvilket er en 

central drivkraft i børnenes liv (Strandell 1999). Vi har i projektet i høj grad fået blik for dette 

personlige engagement og en særlig grad af aktiv involverethed i de to forskellige typer af 

børnerelationer, som vi har skelnet imellem. Opdelingen mellem barn-fællesskab/gruppe og 

barn-barn kan der dog i høj grad argumenteres for ud fra netop det forhold, at 

jævnbyrdigheden ses at tage forskellige former imellem to kategoriseringer. 

Med fokus på barn-fællesskabsperspektivet er de studerende gennem deres observationer 

blevet opmærksomme på, hvordan børnene på forskellig vis ”forhandler sig ind i forskellige 

lege”. Børnene kan have forskellige præmisser i spil i forskellige lege: visse børn har ret til at 

indtage visse positioner. Således kan man sige, at denne relationstype til tider ses at være 

præget af en vis konkurrence, selvom den grundlæggende set er karakteriseret ved solidaritet. 

Forskellige børn er mere eller mindre med, og de skaber således også noget forskelligt i og af 

relationen. Dermed kan man sige, at børnenes fælles organisering, trods den nødvendige 

fælleshed og det, at der er en række fælles vilkår og betingelser for deltagelse i fællesheden, 

alligevel til tider får ret forskellige personlige betydninger for forskellige børn. 

De studerende ”har erfaret at jo mindre børn vi iagttog jo sværere var det at få øje på 

perspektivet barn fællesskab. Idet at større børn naturligt søger samspillet”. Vi hører fra dette 

projektets observationer eksempler på, at det sker fra 3-års-alderende, hvor en studerende 

beretter om, at der i  

”børnenes egen leg inde i en tippi forhandles der om dyreroller og om deres 

fantasi indretning af deres i legen hus. Børnene positionerer sig selv men også 

hinanden på skift.” 

De studerende er imidlertid af den opfattelse, at det sker langt tidligere i børnenes opvækst, 

og de foreslår som fremtidig indgangsvinkel kunne være video-optagelser for at opsamle det 

nonverbale. Disse antagelser om meget tidlige barn-fællesskab-relationsdannelser bekræftes 

af Greves studie fra 2007, der på baggrund af en undersøgelse af småbørns 
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venskabsrelationer konkluderer, at små børn har venskabsrelationer, der rækker ud over 

bare det ’at være sammen’ (Greve 2007).  

Følgende karakteristika kan sættes på barn-fællesskab/gruppe-relationen: 

 vi-forhold (der er tale om deltagelse) 

 deltagende relation 

 positionering (positioner handler om, hvor man står og stilles ift. andre i et eller andet 

fællesskab (Davies & Harré 1990; Harré & Langenhove 1991) – de giver på forskellig 

vis afhængigt af positionen adgang til det, der foregår.  

 barnet er inkluderet 

 fællesskabelse (passiv/aktiv) 

 forhandling om ‘kultur’ 

 læring + udvikling 

 

Flere af de studerende er i deres observationer blevet grebet af, hvordan pædagogen til tider 

tager rollen ”som facilitator og skabende for fælleskabet omkring børnene”. I disse situationer 

er der til tider stor forskel på, hvor passive henholdsvis aktive børnene er. Her skriver de 

studerende, at der er tale om ”organisering og skabelse af et miljø hvor alle får mulighed for at 

deltage”. Den pågældende studerende forsætter på den måde, at ”Nogle børn gik nærmest i en 

slags trance og nynnede med…”. Det bliver ved læsning af observationsbeskrivelserne klart, at 

trance ikke her skal forstås i negativ forstand. Der er tale om indgåelse af et fællesskab, hvor 

børnene kan være med, uden at skulle bruge meget energi og mange kræfter på det. Alligevel 

er de ikke fuldstændigt passive, men skal aktivt bekræfte et givent fællesskab, hvilket en 

studerende på baggrund af en tegne-situation beskriver på den måde, at ”Børnene bekræfter 

fællesskabet ved at holde deres tegninger op i en nærmest domino effekt”. 

 

Barn-barn 

I forbindelse med barn-fællesskab/gruppe-relationen ovenfor beskrev vi, hvordan der syntes 

at tegne sig forskellige former for jævnbyrdighed imellem de to relationer, der i relationen 
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ikke involverer en voksen. Således kan man med reference til Gulløv (1999) fremhæve, at 

barn-barn-relationen i høj grad synes præget af, at børnene er sammen med ’bestemte børn’. I 

denne relation ser vi især Frønes (1994) begreb om lighed. I dette tomands-samvær er 

børnene lige på deltagelsesplan, selvom de kan være ulige ift. ’indholdet’ af en aktivitet, 

hvilket ikke altid var gældende for barn-fællesskab-perspektivet, hvor vi snarere oplevede en 

samtidig af konkurrence og solidaritet. Således beskrives barn-barn-perspektivet på den 

måde, at ”I børnenes tilgang til hinanden er min oplevelse at de er i en komplementær relation, 

på trods af at den ene hele indimellem mestre noget bedre end den anden”. Netop sådanne 

relationer, venskabsrelationer som Greve (2007) taler om, hvor børn betyder noget særligt 

for hinanden, rummer et særligt udviklings- og læringspotentialer i relation til etik, 

samhandling og kommunikation samt venskab og intersubjektivitet, viser Greve i sin 

undersøgelse af småbørns venskabsrelationer, og således synes det i høj grad relevant at 

skille dem ud fra barn-fællesskab-relationerne.  

De studerende peger videre på, at det ift. barn-barn-relationerne ikke er voksne, der er 

primære aktører, men derimod børnene selv. Det gør, at ”Børnene er meget innovative og 

udfordrende og gennem deres søgen efter den gode leg med de andre børn oplever de at legen 

bliver god, fordi at de selv opsøger det og arrangere”. Alligevel er det vigtigt at påpege, at 

pædagogerne har en vigtig opgave med hensyn til at skabe rammer for, respektere og støtte 

de venskabsrelationer, børnene opbygger i børnehaven, hvilket Greve (2007) også påpeger.  

Der kan sættes følgende karakteristika på barn-barn-relationen: 

 jeg-du-forhold (barnet er ‘definerende’ for individ-individ-forholdet) 

 kærlighedsrelation 

 ligeværdighed 

 barnet inkluderer sig  

 ‘relation, der skabes/afbrydes’ (barnet er aktiv i relationsdannelsen) 

 skabelse af ‘kultur’ 

 udvikling 
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Fra de studerendes observationer kan vi fremtrække følgende eksempler på barn-barn-

relationer: 

”jeg kan høre den ene spørge den anden om ikke de skal vippe og den anden siger 

ja. De sætter sig op på vippen i hver sin ende og den ene spørger, synes du jeg er 

god at vippe med? Den anden svare ja! Den ene siger, jeg synes også du er god at 

vippe med. Nu vipper de i 5 minutter mens de griner og ind imellem fortæller 

hinanden små historier.” 

og 

”Et barn er ved at gå på en bakke som er ca. 80 cm høj. Barnet går på midten og 

balancere indimellem glider det lidt ned af bakken men går straks op igen. Et 

andet barn kommer nu til og begynder på samme tur hen over toppen. Dette barn 

er lidt hurtigere til at gå henover så efter noget tid når han hen til den anden 

dreng og han står stille bagved og venter uden at sige så meget. Indimellem 

vender den forreste dreng sig om og kigger på ham bag sig. Han spørger om han 

er langsom og den anden dreng siger at det ikke gør noget. Så forslår den første 

dreng at han kan overhale og det gør den bagerste dreng så han nu er forrest. De 

fortsætter nu deres gang på bakken og de smiler begge to.” 

En studerende fremhæver fra sine observationer i en daginstitution, hvordan disse relationer, 

ligesom vi hørte det med barn-fællesskabsrelationen, kan være svære at identificere, når man 

sidder i en given situation, og således også er sårbare ift. at blive brudt. Hun konkluderer 

dette på baggrund af følgende scene, der udspiller sig omkring to piger:  

”De sidder og snakker sammen og prikker lidt til hinanden. Indimellem fniser de. 

De røre meget ved hinandens tøj og hår og pludselig siger den ene nej og bliver 

ked af det. Den voksne flytter barnet over på en anden plads og siger at hvis ikke 

de kan sidde stille, må de sidde hver for sig. Nu sidder de stille og kigger på 

hinanden hen over bordet. De sidder længe i stilhed og deltager ikke i de sange 

der bliver sunget. Først da det bliver deres tur til at vælge sang er de igen med 

hver især.” 
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En studerende konkluderer på baggrund af sine observationer, at netop barn-barn-relationen 

opleves som meget central for det psykiske aspekt af inklusionsbegrebet. Hun beretter 

således, at børns oplevelse af at være anerkendt i høj grad virker som afhængig af, om de føler 

sig anerkendt af hinanden. Det er, siger hun, når man kan se, at de opbygger et fælles tredje, at 

de store smil viser sig på deres ansigter. Således skriver hun, at børnene i høj grad ”reagerer 

positivt på relationerne de har til hinanden”. 

Samlet set ser vi en altså en række forskellige børne-relationer, hvor barnet på forskellig vis 

positionerer sig. Vi har skelnet mellem tre relationstyper. Barn-voksen-relationer, barn-

fællesskabs-relationer og barn-barn-fællesskaber. Vi ser på tværs af kategorierne, hvordan 

der er forskel på, hvor aktivt barnet skal være for at skabe eller indgå i og opretholde  

relationen. Vi kan som yderpole tale om voksenorganiserede over for selvorganiserede 

fællesskaber.  

Konklusion: 

I projektet har vi ud fra et barneperspektiv skabt blik for, hvordan barnet skaber relationer og 

derigennem på forskellig vis indgår som en aktør, dvs. inkluderer sig, i forskellige typer af 

fællesskaber.  Samspil kan både tage form af parløb og af samarbejde i større grupper – og 

børnene kan i forhold til begge relationsformer på forskellige tidspunkter tage rolle af enten 

medspillere eller deltagere. Dette er inklusion ud fra et barneperspektiv. Projektet har 

samtidig givet indblik i, at og hvordan den pædagogiske organisering kan få stor betydning, 

når det ses fra børnenes position. Forskellige aktiviteter åbner for forskellige 

deltagelsesmuligheder og forskellige bidrag fra forskellige børn. Ud fra et professionelt 

pædagogisk perspektiv handler inklusion således om at tilrettelægge rammebetingelser, så de 

befordrer barnets mulighed for og arbejde med inkluderende fællesskaber.  I forhold til dette 

skal det nævnes, at der aldrig i en given praksissituation findes rigtige og forkerte måder at 

inkludere på. Der findes bedre eller værre. Ethvert valg af pædagogik vil uundgåeligt have 

både inkluderende og ekskluderende virkninger. Derfor opleves det netop som vigtigt, som 

indeværende projekt har sat fokus på, at arbejde med en åbenhed over for forskellige måder 

at være og opleve sig som inkluderet på. For den pædagogisk professionelle er det vigtigt for 

inklusion at skabe differentierede miljøer, som tilbyder mange forskellige 

deltagelsesmuligheder. Hvis miljøerne tilrettelægges ensidigt, ekskluderes for mange. 
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Projektets interesse har været analytisk, forstående, men kategorierne kan altså fremtidigt 

anvendes intervenerende. Tanken har samlet set været, at man må se på, hvordan børn indgår 

i relationer for at vide, hvordan man kan hjælpe børn til at blive inkluderet. Det er blevet klart 

gennem projektets analyser, at måden, som man som pædagog er på over for børnene 

(reaktioner, kommunikationsform mm.) har betydning for, hvordan de relationerer sig over 

for en og i forskellige fællesskaber, og det er derfor blevet klart, at der er behov for mere 

forskning på området, hvor relationerne belyses systematisk over længere tid. 

Tanken er, som vi har peget på undervejs, at projektets resultater kan danne grundlag for 

løbende refleksion og ændring af mange forskellige praksisser, hvis arbejde for alles 

vedkommende er karakteriseret ved at være relateret til børn, og hvor det er tilstræbt i dette 

arbejde at være opmærksom på det enkelte barns ressourcer og barnet som en del af 

forskellige fællesskaber. Dette fokus på relationer og fællesskaber bunder i den forestilling, at 

barnets udvikling foregår i samspil med andre, herunder både voksne og andre børn.  Således 

vil det kunne danne grobund for inspiration, udvikling og fornyelse i dagtilbuddene og i den 

uddannelsesmæssige praksis på UC’erne, men det kan også både direkte og gennem 

inspirationen på de andre niveauer inspirere politikere, forvaltninger, ledere, pædagoger og 

andre, der har interesse eller del i dagtilbudsområdet, til nye tanker og ideer for, hvordan de 

kvalificerer dagtilbudsområdet endnu mere, end det er i dag. Man kan således sige, at 

projektet kan fungere som et indspark til de kvalitets- drøftelser og prioriteringer af konkrete 

initiativer, der pågår i praksis, på uddannelsesinstitutioner, men også på politisk niveau såvel 

kommunalt som nationalt.   

I rapporten tales der for den tilgang, at inklusion er en proces, og at der hele tiden er nye 

skridt, der skal tages, fordi arbejde udvikler sig og kan udvikles på mange planer og i mange 

retninger. Inklusion, som det pædagogiske arbejde i det hele taget, handler om at tage valg og 

prioritere. Inklusion handler også om at se i øjnene, at børn er meget forskellige, og at deres 

behov er derefter. Således vil inklusion altid være kontekstafhængig, og arbejdet dermed kan 

derfor ikke standardiseres eller foregå på et normativt grundlag, men må basere sig på et 

refleksivt grundlag. Det kræver løbende optagethed af udvikling. En udvikling, der skal findes 

sted i den enkelte praksis. Således giver rapporten ingen svar, men den tilbyder viden, som 

den pædagogiske praksis kan udvikles på grundlag af. For det dynamiske aspekt af 

inklusionsarbejdet betyder ikke, at der ikke skal koncepter og kategorier til.  Der skal 
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ressourcer til lærere og pædagoger i form af viden og metoder baseret på systematisk 

analytisk arbejde. Sådan viden og sådanne metoder giver ingen svar og løsninger på 

pædagogiske problemstillinger, men de giver et fundament, som man kan reflektere op imod, 

når man i praksis løber ind i problemstillinger, som pædagogen ikke oplever sig i stand til at 

løse med udgangspunkt i hans/hendes praktiske erfaring alene. Det pædagogiske arbejde 

med inklusion er en dynamisk proces, som realiseres gennem kontinuerlig analyse og 

refleksion over egen praksis og eget arbejde.  Sådanne koncepter og kategorier fører ikke, hvis 

de fremstilles netop som refleksionskategorier, ikke den risiko med sig, at praktikeren 

fastlåses i en standardiseret forståelse af og løsning på de oplevede udfordringer, som der er 

udtrykt bekymring for (jf. f.eks. Holst 2010). Empiriske studier har vist, at praktikere i høj 

grad er i stand til at forholde sig refleksivt til den slags tiltag (Dahler-Larsen 2006; Qvortrup & 

Rüsselbæk Hansen 2013). 

Når dette er fremhævet, skal det samtidig fremhæves, at vi kun med indeværende projekt har 

tegnet nogle silhuetter af forskellige, men langt fra alle situationer i og af pædagogisk praksis. 

Men vi har vist, at inklusions kan lykkes, og at der tegner sig forskellige veje til målet. 

Samtidig har vores undersøgelser vist, at der tegner sig et potentiale i at undersøge 

pædagogisk praksis med den kombination af teori og empiri, som vi har skitseret i 

indeværende projekt. Der er behov for konkret udforskning af komplekse sammenhænge i 

børns hverdagsliv (jf. også Rasmussen 2001). Dette hverdagsliv er på ingen måde entydigt. 

Dette illustreres f.eks. af et eksempel, som Schwartz trækker frem i sin artikel “Støtte til børns 

fællesskaber” fra 2010. Her peger hun på, hvordan et udråb som “Du må ikke være med” ikke 

alene kan forstås som eksklusion af det barn, der nægtes adgang, men også som et forsøg på at 

beskytte gode og sjove lege, som en børnegruppe allerede har gang i. Som vi har foreslået det, 

kan tilgangen med fordel være på en gang teoridrevet og empiriorienteret. Der er brug for 

empiri, for det er jo pædagogisk praksis, vi ønsker at beskrive og skabe viden om. Men der er 

også brug for teori, for teoretiske briller at anskue empirien med, da vi ønsker at beskrive den 

pædagogiske praksis imod sædvanebetingede selvfølgeligheder.  

De studerende har lært meget af projektet, står det på baggrund af de studerendes skriftlige 

opsamlinger på projektet klart.  “Vigtigheden af at have barneperspektivet for øje må være en 

af de vigtigste pointer for mig”, siger en studerende, og en anden formulerer sig på den måde, 

at: 
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”Det giver stor mening for mig, at tænke arbejdet med relationer i 3 forskellige 

perspektiver. […] De 3 perspektiver er gode redskaber ifht. Inklusion, og ved at 

skifte imellem perspektiverne kan jeg få et mere nuanceret billede af 

barneperspektivet/brugerperspektivet. Indimellem oplever jeg en 

overinvolvering fra pædagogens side, - og derfor tænker jeg, at det er en god 

øvelse af se ud fra barn-barn perspektivet og være oprigtig nysgerrig på, hvordan 

samværet, samtalen, stemningen er, og hvad de er sammen om uden at blande 

mig. Men stille mig til rådighed i periferien. Det at vælge et perspektiv som ikke 

lægger lige til højrebenet, skærper min opmærksomhed og nuancerer min 

refleksion.” 

Vi hører noget lignende fra flere studerende, som har deltaget i projektet: ”Jeg vil som 

pædagog huske vigtigheden af at medtænke vigtigheden af flere perspektiver (af de 3 

perspektiver) og at se tingene fra børneperspektiv, men også at tænke inklusion når man 

tænker relationer og gerne så ofte som muligt”. Flere peger på vigtigheden af at se 

barnet/borgeren ud fra alle tre perspektiver, altså barn-barn, barn-voksen/pædagog og barn-

fællesskab, i deres fremtidige virke som pædagog. En er blevet så overbevist, at han nu siger, 

at ”Det er man efter min mening nødt til, for at kunne kortlægge et menneskes relationer.” 

 

Det, de studerende oplever som særligt givtigt, er, at de har fået redskaber, som de kan bruge 

et pædagogisk professionelle arbejde: ”Projektet har været med til at give mig indblik hvor 

vigtigt det er at være opmærksom på sin egen rolle som pædagog, men også at have fokus på 

at tænke inkluderende samtidig med at man tænker relationer. Jeg er også blevet opmærksom 

på hvordan inklusion indgår i alle tre perspektiver og hvordan man kan være med til at 

hjælpe barnet til at blive inkluderet”. En siger i forhold hertil ligefrem, at ”For mig har 

projektet gjort at jeg tænker inklusion som værende en pædagogisk tilgang frem for et 

paradigme”. Vi hører desuden mere konkret, at ”Jeg er blevet bekræftet i og blevet stadig 

mere bevidst om, at det til stadighed er uhyre vigtigt, man som pædagog og i øvrigt som 

voksen, der har med andre mennesker at gøre, gør sig klart hvordan man positionerer sig i en 

given situation – hvordan man indtager et rum”, mens en anden har fået nysgerrighed efter at 

opsøge mere viden om emnet: ”Jeg er også blevet optaget af pædagogens rolle, som 
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børnesupervisor/facilitator og nysgerrig efter at finde ud af/gøre erfaringer med at skabe 

inklusion i praksis”. Det er i meget høj grad, de analytiske kategorier, som bliver fremhævet ift. 

projektets anvendelighed, og en studerende siger i forhold hertil, at ”Jeg er også blevet 

opmærksom på hvordan inklusion indgår i alle tre perspektiver og hvordan man kan være 

med til at hjælpe barnet til at blive inkluderet”, mens en anden siger, at ”Som kommende 

pædagog vil jeg, bruge iagttagelser som redskab, til at arbejde med min og børnenes 

udvikling”. Fra en anden studerende hører vi, at ”Jeg er blevet mere bevidst om hvor mange 

vinkler der på det at have en relation. Derudover har jeg også fået et bredere syn på 

anerkendelses perspektivet og ikke mindst, ser jeg nu flere muligheder for inklusion i de 

forskellige målgrupper og perspektiver.”, mens en helt tredje siger, at ”Projektet har givet mig 

en fantastisk mulighed, for at lære mere om inklusionspædagogikken”. 

Der er altså ingen tvivl om, at de studerende oplever, at der har været et meget stort 

læringsudbytte af at deltage i projektet. Det har, siger en deltager, været med til at “prikke lidt 

til mine egne logikker”. Hermed bevæger vi os altså videre til ideer til uddannelsesniveauet, 

hvor projektet måske kan inspirere til, hvordan man i andre sammenhænge kan arbejde på 

pædagoguddannelsen. En studerende efterspørger det direkte, idet hun peger på, at ”Det 

efterfølgende analysearbejde var meget givende - mere af det i praksis ”. Udbyttet synes 

bredt: ”Jeg vil sige at dette projekt har givet mig mere fokus på relations og inklusionsarbejde. 

Samtidig har jeg fået udvidet min teoretiske viden og syntes jeg har fået godt styr på hvad det 

rent faktisk handler om.” 

Lad os således slutte konklusionen med følgende citat. Det er formuleret af en studerende, 

men jeg er sikker på, at det gælder for mange deltagere i projektet, herunder i hvert fald 

undertegnede selv:  

”Tak for en […], fantastisk dejlig øjenåbner” 
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