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A

rtiklen sætter fokus på de helt små udsatte børn i vuggestuen og professionelle
pædagogers arbejde med netop denne gruppe børn i vuggestuens hverdag. Artiklen
trækker teoretisk og empirisk på to afsluttede forskningsprojekter,1 som på forskellig
vis har udforsket vuggestuens arbejde med
de helt små udsatte børn og deres forældre.
Professionelle pædagoger varetager og
støtter små børns udvikling, herunder også
de små udsatte børn. I denne sammenhæng
indkredses og diskuteres, hvordan pædagogiske indsatser er tilrettelagt i vuggestuen med henblik på at fremme udsatte små
børns læring og udvikling.
Vuggestuens arbejde og betydning for
de helt små udsatte børn er stort set fraværende i dansk dagsinstitutions- og professionsforskning. Vi har for nuværende stort
set ingen forskningsbaseret viden i dansk
sammenhæng knyttet til vuggestuens indsatser og betydning i forhold til små udsatte
børn – og dermed også en meget begrænset
viden om tidlige forebyggende indsatsers
betydning for denne gruppe børns læring og
udvikling fremadrettet i deres barndomsliv.
I artiklen indkredses konturerne af, at det
pædagogiske arbejde med de helt små udsatte børn i vuggestuen i høj grad kalder på
en socialpædagogisk tilgang til vuggestuens
arbejde med denne gruppe børn.

Indledning
Nærværende artikel udforsker helt små udsatte børns læring og udvikling i vuggestuen, som er det lille barns første møde med
både daginstitutionen såvel som med det
samlede danske uddannelsessystem.
Vuggestuen er jo det første sted, små børn
for alvor møder andre børn i hverdagen, og
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det første sted, hvor andre voksne skal tage
vare på børnenes hverdag, læring og udvikling – voksne, som vel og mærke ikke er i
familie med barnet, og som ikke har familiære følelser og interesser for det enkelte
barn. Vuggestuen er således også det første
sted, det lille barn skal være adskilt fra sin
familie - for nogle små børns vedkommende
i mange timer hver dag.
Det kan derfor forekomme ganske paradoksalt, at en stor del af den viden, vi har
om helt små børn, slet ikke inddrager eller
blot medtænker vuggestuen som en betydningsfuld sammenhæng, hvor børns læring
og udvikling finder sted i de allertidligste
barndomsår.
Snarere tværtimod findes der en omfattende mængde viden, der beretter om børns
sociale, emotionelle og læringsmæssige udvikling – ja den viden står vist nærmest i kø
og byder på mange forskellige forståelser
og tilgange til børn, barndom og udvikling.
Men når denne omfattende mængde viden
ikke medtager de sammenhænge, hvor små
børn lever store dele af deres vågne timer, så
har den viden, der præsenteres, en tendens
til at blive løsrevet fra børnenes egentlige levede liv på godt og ondt. Med dette menes,
at det er svært at forstå, hvordan viden om
børn kan udvikles, uden at denne viden netop inddrager og udforsker de steder, hvor
børnene rent faktisk befinder sig – i dette tilfælde i vuggestuen og ikke mindst sammen
med de voksne og børn, som har betydning
for børnene (Petersen, 2011a, 2014 in prepp).
I et historisk perspektiv er vuggestuen en
relativ ny foranstaltning. Oprindeligt blev
både vuggestuen og børnehaven etableret
i begyndelsen af 1900-tallet som et tiltag
overfor fattige familier og enlige mødre – de
såkaldte asyler (Caspersen, 1985; Kolstrup,
1996; Brostrøm & Hansen, 2010). Men mens
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børnehaven langsomt og sideløbende blev
tildelt et både pædagogisk og læringsmæssigt perspektiv, skete dette ikke for vuggestuen. I vuggestuen handlede det om ro, renlighed og regelmæssighed, og de små børns
udvikling var ikke (i hvert fald direkte og
eksplicit) i fokus.
I dag kommer stort set alle børn i enten
vuggestue, dagpleje eller de såkaldte aldersintegrerede institutioner, hvor aldersopdelingen kan variere med en såkaldt spædstue
for de allermindste, en børnegruppe for de
2-3 årige, og derfra videre i forskellige børnegrupper i børnehavealderen - dog med
individuelle institutionelle forskelle fordelt
rundt om i landet.
Antallet af børn i daginstitution i det
moderne Danmark har gennem de seneste
årtier ligget stabilt omkring 97 %. Dette tal
viser hen til de 3-5 årige, der går i børnehave,
mens andelen af 0-2-årige i dagpasning er
steget fra 66 % i 2008 til 67 % i 20102 (Petersen, 2014 in prepp).
I lyset af antallet af små børn, der starter
i daginstitution i den tidlige småbørnsalder,
såvel som daginstitutionens betydning som
en del af det samlede uddannelsesforløb i
den danske velfærdsstat (Jensen et al., 2012),
er det imidlertid ganske paradoksalt, at der
på børneområdet stort set ingen forskning
eksisterer netop knyttet til vuggestuens arbejde og betydning med de små børn i almindelighed, men sandelig også med de
små udsatte børn i særdeleshed (Petersen,
2011a). Ganske få studier har gennem det seneste årti sat fokus på vuggestuens arbejde
med børn i dansk sammenhæng (se f.eks.
Didrichsen et al., 1991; Andersen & Kampmann, 1988; Hansen, 2013), mens området
knyttet til forskning om børns liv og læring
i børnehaven til gengæld er vokset eksplosivt i den selv samme tidsperiode og fortsat
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synes at have et stort fokus (Palludan, 2005;
Ellegaard, 2004; Bundgaard & Gulløv, 2008).
Hvorfor det er således, er umiddelbart ganske svært at svare entydigt på, men ikke
desto mindre er det særligt bekymrende, at
netop området inden for forskning om udsatte børn ikke har viden knyttet til de små
udsatte børns første møde med vuggestuen
og dermed også mangler forskningsbaseret viden om de muligheder, der eksisterer
i denne pædagogiske sammenhæng rettet
mod tidlige og forebyggende indsatser, der
kan forbedre udsatte børn livsforhold (Petersen, 2009, 2011a; Jensen et al., 2012; Petersen,
2014 in prepp).
Ovenstående medvirker til at rejse to
centrale og samtidig sammenhængende
problemstillinger, som nærværende artikel
udforsker og diskuterer. Først og fremmest
problemstillingen, der knytter an til, at vi
mangler viden om pædagogiske indsatser
i vuggestuen, og hvordan disse tilrettelægges af de professionelle. Dernæst, at når vi
mangler denne viden, så er det også ganske
vanskeligt at få indsigt i, hvorledes vuggestuens indsatser rent faktisk medvirker til at
fremme de små udsatte børns deltagelse og
læring i vuggestuen.
Netop ovenstående problemstillinger er
således afsættet for denne artikel, som udforsker et område af børneforskningen knyttet til udsatte børn i vuggestuen og belyser
nogle af de indsatser, som netop er særlige
og kun mulige for vuggestuen at tilrettelægge i relation til udsatte små børn og deres
forældre. Når vi skal diskutere vuggestuens
indsatser overfor små udsatte børn, er det
også vigtigt at inddrage både de små udsatte
børn såvel som de professionelle pædagoger, der arbejder med de små børns udvikling, da det er ganske vanskeligt at fastholde
et blik på udsathed som noget, der optræder
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alene og løsrevet fra det lille barns hverdag.
Udsathed er i allerhøjeste grad forbundet til
både barnet, barnets familie, men så sandelig
også til de kontekster, hvor barnet lever sit
barndomsliv, og til de professionelle voksne,
som medvirker til at arrangere små børns
hverdagsliv (Højholt, 2001, 2011; Schwartz,
2007; Petersen, 2009, 2011b, 2012).
I artiklen argumenteres da også, med
afsæt i en række resultater fra forskningsprojekterne, for en særlig vuggestuepsykologi
om udsathed, således som den træder frem i
vuggestuens praksis, udviklet og tilrettelagt
af de professionelles faglige viden og erfaringer (Nygren, 2004), såvel som en udforskning af netop dem, det hele handler om – de
små udsatte børn. At medtage dem, det hele
handler om – de helt små børn – betyder i
denne sammenhæng, at artiklen diskuterer
teoretiske perspektiver på udsathed, men
også at vi rent faktisk møder nogle af de små
udsatte børn i vuggestuen og deres forskellige forsøg på at komme til deltagelse i vuggestuens hverdag.

Deltagelse og udsathed – hvad betyder det
for de små udsatte børns udvikling?
Det teoretiske afsæt for at udforske små
udsatte børn i vuggestuen er i denne sammenhæng placeret inden for den såkaldt
kontekstuelle udviklingspsykologi, hvor
fokus er på at udforske børn som aktive
deltagere i deres eget barndomsliv og på
samme tid som medskabere af deres eget liv
(Hedegaard, 2003; Højholt, 2001, 2005, 2011;
Kousholt, 2006; Petersen, 2009, 2011b, 2012)
– vel og mærke også når der er tale om helt
små børn. At børn er deltagere i deres eget
barndomsliv, forekommer umiddelbart indlysende, men har imidlertid historisk set og
er fortsat ganske svært for udviklingspsyko-
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logien at medtænke både empirisk og analytisk (Bowlby, 1988; Ainsworth, 1978; Stern,
1994, 2001). Således ser vi, hvorledes megen
af den udviklingspsykologiske viden, der
trækkes på i forhold til at forstå helt små
børns udvikling, er fuldstændig løsrevet fra
de forskellige sammenhænge, hvor de små
børn lever deres liv. Teorien vedbliver at
præsentere begreber om tilknytning, selvets
udvikling og sågar også udviklingspsykologiske vanskeligheder, uden at de steder,
sammenhænge og sociale fællesskaber, hvor
små børn lever, medtages i analyserne (Petersen, 2012, 2014 in press).
På samme tid er det som om, at stort set
alle begreber og fænomener inden for den
klassiske udviklingspsykologiske tradition
knyttet til små børns udvikling, det være
sig på det sociale, det emotionelle og det
kognitive område, plæderer for en universel,
forudsigende og samtidig bekymrende udviklingsforståelse. Det universelle aspekt ses
især i forståelsen af, at alle børn har brug for
tilknytning på bestemte måder og med en
særlig varighed (Bowlby, 1988; Ainsworth,
1978; Ziegenhain, 2004; Cassidy & Shaver,
2008). De forudsigende og bekymrende
aspekter viser i høj grad hen til, at små børns
udvikling skal foregå på en række på hinanden følgende stadier, således som det især
illustreres hos Sterns (2001) perspektiver på
det lille barns udvikling af selvfornemmelse.
Flere bud på en kontekstuel udviklingspsykologi er imidlertid trådt frem gennem
de senere år både internationalt (Lerner,
2003, 2005, 2006) og i dansk sammenhæng
og byder ind med forståelser af børns liv på
tværs af forskellige sammenhænge, f.eks.
familien og daginstitutionen, således som
Kousholt (2006) har udforsket, men også
børns liv og bevægelser fra daginstitution til
skole, som Højholt (2001) har belyst, og hvor
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netop børns fællesskaber med hinanden og
muligheder for at komme til deltagelse i disse fællesskaber analyseres som betydningsfulde for børns læring og udvikling.
Det er imidlertid fortsat behæftet med en
del vanskeligheder at bringe udviklingspsykologiske perspektiver i spil i relation til forståelsen af begrebet udsathed. Forskningsfeltet herhjemme er i høj grad domineret af
et såkaldt risikoteoretisk perspektiv (Rutter,
1985, 2000), hvor omfanget af de såkaldte
risikofaktorer under opvæksten kan medvirke til at betegne børn som udsatte i deres
barndomsliv. En lang række risikofaktorer
er indkredset, som f.eks. en opvækst med
psykisk syge forældre eller forældre med
misbrug, såvel som forældres manglende
uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet (Christoffersen, 1999; Egelund et al.,
2004 ). Hertil kommer risikofaktorer knyttet
til barnets kognitive formåen, f.eks. lav intelligens, vanskeligheder med at styre temperament og mistanke om diagnoser (Hestbæk
et al., 2002). Empiriske studier med dette
risikoteoretiske perspektiv anvender ofte
en stor gruppe børn, f.eks. alle børn født et
bestemt år, og har derfor mulighed for at
udføre store kvantitative undersøgelser. Til
gengæld har netop denne type forskning
vanskeligt ved at komme tæt på det enkelte
barn og udforske, hvordan og på hvilke måder udsathed træder frem i netop dette barns
liv, og hvilke betingelser udsatheden skaber
for barnet i de mange forskellige sammenhænge, som udgør moderne børns hverdagsliv. Den samme problemstilling genfindes i meget af den internationale forskning
knyttet til udsatte børn (Barnett, 1995; Farber
& Egeland, 1987; Conroy & Brown, 2004;
Block et al., 2005; Laucht, 2003), hvor udsathed enten forbindes med forældrenes (ofte
lave) socioøkonomiske status og/eller til
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barnets vanskeligheder socialt, emotionelt
og læringsmæssigt, vel og mærke igen uden
at inddrage barnets eget perspektiv, tanker,
handlinger og følelser.
Et begreb om udsathed, der både er dynamisk og i højere grad kan rumme flere
slags børneliv, men også samtidig analytisk
kan komme tættere på det enkelte barn, er
begrebet børn i sociale nødsituationer (Mathiesen, 1999). Med anvendelse af dette begreb
åbnes der for en forståelse af børns problemer som knyttet til deres aktuelle konkrete
deltagelse i deres liv og søger således derigennem at overskride determinerende og
statiske forståelser af såvel tyngden som omfanget af socialt udsatte børns livs- og udviklingsbetingelser. Mathiesen (1999) anvender
i den sammenhæng begrebet pædagogiske
nødsituationer, der henviser til, at barnets
livssituation er karakteriseret ved et fravær
af udviklingsbetingelser. I denne forståelse
fokuseres der på barnets omsorgsrelationer
som en basal udviklingsbetingelse, og det
stiller krav til, at der på samme tid fokuseres
på barnets mulighedsbetingelser for at udvikle
omsorgsrelationer frem for at se på barnets
sociale udsathed som en statisk og vedblivende tilstand.
At børns problemer anskues som knyttet til deres aktuelle og konkrete deltagelse
i deres liv, bevirker flere samtidige vigtige
forhold, som lige skal præciseres nærmere.
Først og fremmest at vi ikke taler om eller
udpeger børn, som ser ud på en bestemt
måde, kommer fra bestemte opvækstforhold eller har forældre, som opfører sig på
en bestemt måde. Dernæst og absolut meget vigtigt, at de vanskeligheder, som børn
måtte have for en kortere eller længere periode i deres barndomsliv, ikke anskues som
noget, børnene skal slås med resten af deres
liv, og som aldrig kan hjælpes til det bedre.
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Og sidst men måske i virkeligheden først,
at hvis vi skal forstå udsathed hos børn, så
er det børnenes deltagelse i deres eget barndomsliv, som er i centrum.
Deltagelsesbegrebet er således centralt
her, idet netop deltagelse i forskellige sociale fællesskaber (Lave, 2002; Lave & Wenger, 2004) i barndommen er grundlaget for,
at børn udvikler sig. Et socialt fællesskab er
i nærværende sammenhæng vuggestuen.
Hvordan vi kan forstå og indfange begreber
knyttet til udsathed i relation til små børns
udvikling i vuggestuen, stiller således netop
krav om at udforske små børns deltagelse i
de sociale fællesskaber, de indgår i. Deltagelsesbegrebet er derfor vigtigt i denne sammenhæng, idet ingen børn (eller voksne for
den sags skyld) udvikler sig alene i verden,3
men netop gennem deres deltagelse sammen med andre i flere både adskilte og sammenhængende fællesskaber, f.eks. hjemme i
familien, i daginstitutionen og senere også i
skolen.
Flere forskere inden for børneområdet
har argumenteret for netop begrebet deltagelse som et afgørende begreb knyttet til
analyser af børns udvikling og læring (Højholt, 1996, 2001; Kousholt, 2006; Petersen,
2009, 2011). Højholt (2005) peger f.eks. på, at
vi alle udvikler os gennem vores deltagelse
blandt andre i mange forskellige former for
fællesskaber, og hvor både fællesskaberne,
de andre samt de strukturer, traditioner og
former, der skabes sammen i disse fællesskaber, bliver betingelser og muligheder for
vores udvikling (se Højholt, 2005, s. 49).
Når små udsatte børn netop betegnes
som udsatte, kan det meget vel handle om,
at netop deres måder at forsøge at komme til
deltagelse på træder anderledes frem end de
andre børns deltagelsesmåder i vuggestuen
(Petersen, 2009, 2011a, 2012). De små børn,
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som indkredses som udsatte, argumenteres
jo netop for at være udsatte gennem deres
adfærd, deres handlinger, deres måder at
gå til fællesskabet med de andre børn og
med de voksne. Men det kan sandelig også
handle om, at netop disse børns betingelser
og muligheder for at komme til deltagelse
er anderledes. Hvordan og på hvilke måder
små udsatte børns betingelser og muligheder for at deltage i sociale praksisfællesskaber træder frem, skal nærmere udforskes i
det følgende.

Det stille barn og det larmende barn – to
former for udsathed
Hvornår et barn træder frem som udsat i
vuggestuen, er ikke entydigt, men der er alligevel meget, der peger på, at der overordnet
kan inddeles to former for udsathed netop hos
børn i vuggestuealderen, og især med afsæt
i de professionelles vurderinger af udsathed
hos børn i den specifikke aldersperiode (Petersen, 2011a).4
Den ene form for udsathed træder frem
hos det stille og lidt indadvendte barn, som
ofte også udviser en uro og ængstelighed og
tilsyneladende har det bedst på skødet af en
af pædagogerne. Netop denne form for udsathed – den stille – handler også om, at de
professionelle gør sig bekymringer om barnets hjemmeforhold, forældrenes adfærd,
når de møder dem i vuggestuen, såvel som
barnets generelle fysiske og psykiske udvikling. Her træder beskrivelser frem af små
børn, som ofte er forkølede, med grønne ellevetaller ud af næsen, småsløje, hvor tøjet er
beskidt, og hvor børnene ikke kommer i bad
derhjemme.
Fra observationsforløb i vuggestue nr. 15
følger jeg en af pædagogerne i hendes arbejde gennem dagen, og hun fortæller mig om
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eksempler på den stille udsathed, mens hun
ordner praktiske gøremål. En lille dreng,
som altid er så beskidt, at hans ”undertøj
kan stå af sig selv”, som hun udtrykker det.
”Det er jo netop sådan en dreng, der har brug
for masser af knus ikk? Og hvor man virkelig skal
huske sig selv på, at det er vigtigt, selvom han har
brune render af skidt på halsen” (Fra interview,
institution nr. 1, Petersen, 2011a).
Det er nu ikke kun de brune render af
skidt på halsen, der kalder på de professionelles bekymringer. Der skal mere til i det
samlede billede. Den lille dreng opleves som
meget nervøs, og hans alder til trods (1 ½ år)
er han endnu ikke begyndt at tale i vuggestuen og leger slet ikke med de andre børn.
Viser ingen nysgerrighed efter legetøj eller
aktiviteter, der bliver igangsat, men befinder
sig bedst på skødet af en af de voksne dagen
igennem. Forældrene virker ikke interesserede i drengens hverdag i vuggestuen, og
det skaber vist også lidt bekymring hos de
professionelle, at de ikke rigtigt kan få greb
om, hvordan hverdagen ser ud hjemme i familien – uden at pædagogen dog helt ved,
hvad de skal bekymre sig om.
Den anden form for udsathed viser sig
hos de små børn, der larmer meget, som ofte
slår de andre børn, skubber for at få sin vilje
og ødelægger lege og aktiviteter, selvom de
voksne forsøger at støtte og korrigere, hvordan aktiviteterne foregår. Denne udsathed –
den larmende – fylder meget på en lille stue
med 12 små børn, hvoraf nogle af børnene
kun lige er knapt et år gamle. Gennem observationsforløb i den ene af vuggestuerne (nr.
2) følger jeg pædagogen på stuen og observerer hende sammen med en lille pige, som
hele tiden tager legetøjet fra de andre børn,
ofte voldsomt og uden interesse i, om det er
hendes tur til at lege med legetøjet. Pædagogen bruger meget af formiddagen på at
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forklare, at hun ikke må tage legetøjet fra
de andre børn, ikke må køre sin cykel ind i
fødderne på andre, at hun ikke må være så
voldsom, at hun vælter de små børn, og prøver flere gange at tilbyde en aktivitet til pigen, som måske kan interessere hende. Hun
får lov at hjælpe pædagogen med flere af
dagens opgaver, noget som pigen tydeligvis
synes er rart: at få lov at køre vognen med
frugt ind på stuen og ud igen, at gå med i
køkkenet og se til frokosten og komme tilbage og fortælle, hvad alle skal have at spise.

109

Men alt foregår højlydt, og ingen andre må
røre ved frugtvognen, så bliver der råbt højt
eller skubbet.
Netop dette lille barn er det yngste derhjemme, på kun to år, med mange ældre søskende og en mor, der er alene med alle børnene. Det er ofte nogle af de store søskende,
der henter og bringer pigen i vuggestuen,
også selvom pædagogerne flere gange har
sagt til moren, at de synes hun selv skal hente og bringe, især så pædagogerne får mulighed for at snakke med moren om, hvordan
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dagen er gået og måske få talt med mor om
nogle af de problemer, som pædagogerne
synes der er i hverdagen. Men det glemmer
moren vist, og de ser hende derfor ikke så
ofte i vuggestuen.

Små udsatte børns forskellige måder at
deltage på
Med de to ovenstående eksempler på udsathed hos små børn i vuggestuen, der træder
frem som en typeinddeling, henholdsvis den
stille udsathed og den larmende udsathed,
viser der sig også gennem denne inddeling,
at der er stor forskel på børnenes måder at
deltage i vuggestuens hverdag. Mens det
stille barn deltager i vuggestuen med stor
forsigtighed, tilsyneladende uden interesse
for legetøj, aktiviteter og andre børn, deltager det larmende barn med stor energi, vil
gerne have al legetøjet og være med i alle aktiviteter, dog vel og mærke uden at de andre
børn rigtig kan få lov at være med.
Fælles for begge former for udsathed er
dog de små børns deltagelse i fællesskabet
med de professionelle pædagoger. Begge
former for udsathed viser, at børnenes måder at deltage sammen med de voksne er en
måde, der hele tiden vil have de voksne tæt
på, enten til at sidde på skødet af eller til at
sætte leg i gang.
Begge former for deltagelse stiller store
krav til de professionelle, enten at skulle
have det samme barn på skødet det meste af
dagen eller at skulle bevæge sig ved siden af
det andet barn og hele tiden forsøge at sætte
aktiviteter i gang, som både kan fange interesse, men også forhindre, at andre børn bliver skubbet eller får taget deres legetøj.
Men netop i de små udsatte børns forskellige måder at deltage på ligger også afgørende muligheder for udvikling, som kan
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kobles til de professionelles pædagogiske
indsatser. At det lille stille barns deltagelse
tilsyneladende helst foregår tæt forbundet til
en voksen hele dagen, er ikke nødvendigvis,
som det ellers ville være nærliggende at tro,
et udtryk for barnets manglende deltagelse i
vuggestuens hverdag, men i højere grad, at
hvert barn deltager forskelligt fra forskellige
ståsteder og positioner og med forskellige
muligheder og betingelser. Særligt Højholt
(2011) har diskuteret, hvorledes netop forståelserne af børns vanskeligheder ofte er
knyttet til barnet selv og ikke bredes ud til at
inddrage de sociale fællesskaber, som børn
deltager i, herunder også de voksne og børn,
som er en del af disse fællesskaber. I forhold
til det lille stille barn, hvor den fortrukne
plads er på skødet af en voksen, bliver vi således også nødt til at inddrage de voksnes
handlinger og forståelser i forhold til barnet.
At et lille barns adfærd vækker bekymring
og medfører bestemte handlinger, f.eks. at
have barnet på skødet det meste af dagen,
er også en væsentlig del af barnets samlede
udsathed. Når pædagogerne om morgnen
tager det lille barn på skødet og formiddagen igennem sidder med barnet, forsøger at
igangsætte en leg og fortæller de andre børn,
at de skal være lidt forsigtige, så er disse
forhold eksempler på netop dette lille barns
betingelser og muligheder for at komme til
deltagelse i vuggestuen.
Hvad der imidlertid er centralt, er at forstå barnets betingelser og muligheder for at
deltage i vuggestuens hverdagsliv – snarere
end at forstå barnets vanskeligheder, som
noget der er forbundet alene til barnet og/
eller til barnets familieforhold.
Dette er en stor udfordring for de professionelle pædagoger, som på mange måder
deler en faglig forståelse af udsathed med
andre af velfærdsstatens professioner (Bran-
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te, 1988, 1997, 2005; Nygren, 2004), hvor udsathed har tendens til at handle om faktorer
ved barnet og barnets familieforhold (Petersen, 2014 in prepp), mens barnets deltagelse
i de forskellige institutionelle sammenhænge forbliver steder, hvor udsatheden kan
træde frem og iagttages, men ikke er forbundet dertil og slet ikke gøres til genstand for
analyse af barnets samlede livsforhold.
Pædagogerne i vuggestuerne fortæller
f.eks. helt automatisk, når de nævner et udsat barn, hvordan barnet træder frem i alder,
fysisk og psykisk fremtræden, såvel som
barnets kognitive formåen, og stort set på
samme tid beskrives barnets familieforhold.
Derimod opleves daginstitutionen ikke som
et sted i barnets liv, der kan være årsag eller
medvirkende faktor til barnets udsathed. Barnets
udsathed vurderes i højere grad at træde
frem som en direkte følge af barnets sociale
og emotionelle familieforhold, som barnet
så at sige bærer med sig ind i vuggestuen,
simpelthen fordi barnet tilbringer sine vågne dagtimer i institutionen, mens strukturer
og betingelser i vuggestuen slet ikke nævnes
som medvirkende årsagsforhold til barnets
udsathed. Når institutionelle betingelser og
strukturer nævnes af det pædagogiske personale, er det i relation til personalets vurdering af travlhed i arbejdet, men ikke hvordan
og på hvilke måder selve vuggestuen har betydning for barnets udsathed – og ej heller
hvordan de voksnes travlhed f.eks. kan have
betydning for de små udsatte børn.
Helt overordnet set er netop dette forhold ganske problematisk, al den stund at
barnets hverdag i vuggestuen således ser
ud til at forblive en (fastforankret) institutionel ramme omkring barnet snarere end
en grundlæggende del af de sociale praksisfællesskaber, hvor børn udvikler sig gennem deltagelse sammen med andre børn og
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voksne.
På samme tid er det også vigtigt at have
for øje, at de to små børn mødes forskelligt af
både de andre børn og voksne. Det lille stille
barn møder roligt samvær, trøst og fysisk
omsorg (at sidde på skødet en hel formiddag, tæt op ad en voksen), forsigtige forsøg
på at indbydes til at læse en bog, kigge på en
plasticbil eller en træko, mens det larmende
barn mødes af voksne, som hele tiden forsøger at finde nye aktiviteter, som barnet kan
deltage i både med de voksne og de andre
børn. Her er der fart over feltet, masser af
energi (frugtvognen skal køres hurtigt, tallerkner bæres rundt om hele bordet, der skal
snakkes meget, fortælles om store og små
begivenheder). Disse beskrivelser af forskellige måder at møde forskellige børn viser,
at det også udover vuggestuens rammer og
struktur er væsentligt at medinddrage både
de andre børn og de voksne i de små udsatte
børns lærings- og udviklingsforløb i vuggestuen. Ej heller de voksne er statiske figurer, der deltager enslydende og ud fra faste
skemaer, men på hver deres måde. Dette
bevirker naturligvis også, at børnene mødes
forskelligt:
En af pædagogerne går på legepladsen med
det larmende barn og hjælper hende i gang med
at lege med nogle af de større piger fra børneha‐
ven, som vuggestuen deler legeplads med. Så gri‐
nes der meget, mens pædagogen hjælper pigerne
med at køre rundt med trækvognen. Måske der
også skal bringes mad ud på trækvognen, og der
hentes sand i sandkassen, som nu udgør forskel‐
lige interessante madprodukter. Den lille pige
skovler med al sin energi sand i en spand og hol‐
der godt fast på den, mens vognen igen trækkes
rundt af de store piger (Fra observationsforløb
i vuggestuen nr. 2).
Fra ovenstående lille observationsbeskrivelse ser vi, hvordan pædagogen og det lille
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barn rent fysisk flytter sig fra stuen og fra
vuggestuens legeplads og begynder at lege
med nogle af de større piger. Pædagogen
er hele tiden med i legen, og de store piger
synes tilsyneladende, at det er ganske sjovt.
Bemærkelsesværdigt er det, at også den lille larmende pige formår at deltage i en leg
uden at slå nogle af de andre eller at ville
bestemme. Da det er frokosttid, går pædagogen og den lille pige ind sammen, og formiddagen har været helt uden konflikter.
Det kan forekomme ganske banalt, men
ikke desto mindre udgør denne lille beskrivelse af pigens formiddag en afgørende anden måde for hende at komme til deltagelse
på i vuggestuens hverdag end de andre formiddage, hvor jeg har foretaget observationer i vuggestuen, og hvor den lille pige har
larmet meget og taget legetøj fra de andre
børn.

Tættere på de professionelle pædagogers
arbejde med de små udsatte børn – socialpædagogisk arbejde i vuggestuen
Det ser også ud til, at vi kan tale om en egentlig vuggestuepsykologi om udsathed6 (Petersen,
2009, 2011b). En vuggestuepsykologi om udsathed viser i al sin enkelhed hen til, at netop
fordi børn i en bestemt alder er i vuggestue,
så har de professionelle pædagoger en viden og en erfaring om, hvad små børn skal
kunne både socialt, emotionelt og kognitivt i
netop denne aldersperiode. Når et barn ikke
synes at kunne dette eller på andre måder
træder frem i vuggestuen med en adfærd,
der vækker bekymring, så bringes begrebet
udsathed i spil (Petersen, 2011a; Jensen et
al., 2012). Denne udsathed kan selvfølgelig
variere fra vuggestue til vuggestue, og forståelserne af udsathed ser også ud til at have
forskellig tyngde og omfang, afhængigt af
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om de professionelle pædagoger har mange
års erfaring i deres arbejde eller er relativt
nyuddannede (Petersen, 2009, 2011a; Jensen
et al., 2012). Jo ældre de professionelle pædagoger er, og jo mere erfaring de har med deres arbejde, jo mere roligt ser det ud til, at de
betragter udsatte børn. Ikke forstået således,
at de ikke bekymrer sig om det enkelte barns
vanskeligheder – langt fra – men erfaringen
hjælper tilsyneladende med til at håndtere
ofte vanskelige situationer med barnet og
især også med barnets forældre, mens mindre erfaring hos de relativt nyuddannede
omvendt medvirker til større bekymringer
og vanskeligheder med at lægge disse fra
sig, når man går hjem fra arbejde (Kofod &
Petersen, 2011; Jensen et al., 2012).
Fra de to afsluttede forskningsprojekter
(ibid.), som netop har udforsket vuggestuens
arbejde med de små udsatte børn (Petersen,
2011; Jensen et al., 2012), viser en række af
de empiriske fund samtidig hen til, at vuggestuen har en særlig betydning og særlige
muligheder knyttet til arbejdet med de små
udsatte børn og deres forældre.
Den helt særlige betydning er først og
fremmest vuggestuens organisering som en
del af det samlede dagtilbud for alle børn i
Danmark, hvor vuggestuen udgør det første
led i det lille barns møde med andre børn og
voksne i en tilrettelagt pædagogisk sammenhæng. Denne tilrettelagte pædagogiske sammenhæng er for det meste også forbundet til
børnehaven, således at det lille barn ofte forbliver i den samme institution, når alderen
fordrer, at der skal foregå et skifte fra vuggestue til børnehave. Netop dette bevirker, at
små børn ofte er i den samme institution i ca.
fem år inden skolestart, og medvirker til, at
der kan tilrettelægges pædagogiske indsatser i et længere tidsspænd. Dette tidsspænd
fremhæves af de professionelle pædagoger
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som helt afgørende i forhold til de små udsatte børn, idet vuggestuen således kan være
det sted, hvor de små børns vanskeligheder
iagttages, forældrekontakten etableres og de
indsatser, der iværksættes, kan gives videre
til barnets overgang til børnehaven og de
professionelle pædagoger, som arbejder der.
Tættere på fortæller flere af de professionelle pædagoger, at netop denne tidsperiode er vigtig, fordi det drejer sig om helt
små børn. Som en af de professionelle pædagoger fortæller, er de netop altid meget
forsigtige med at pege et barn ud, som tilsyneladende har det svært, netop på grund af
barnets alder. Meget kan barnet jo vokse sig
fra netop gennem deltagelse i vuggestuens
hverdag, f.eks. vanskeligheder med at være
sammen med andre børn, at have svært ved
at spise eller sove til middag. Denne forsigtighed kan være god, netop fordi barnet
formodentligt skal være i institutionen igennem 5 år, og vuggestuen er den platform,
hvorfra det hele starter så at sige.
På flere måder kan de indsatser som pædagogerne tilrettelægger i hverdagen for de
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små børn, indkredses som særlige socialpædagogiske indsatser direkte forbundet til
vuggestuens hverdag og pædagogik. Socialpædagogik tænkes traditionelt at omfatte
arbejde med udsatte børn, unge og voksne,
f.eks inden for anbringelsesområdet (Petersen, 2009, 2011), men i vuggestuens hverdag og med pædagogernes særlige viden og
særlige indsatser, ses socialpædagogikken,
som en metode, der særligt er fokuseret på
at hjælpe de små udsatte børn til deltagelse
i hverdagens praksis, sammen med andre
børn og voksne.
Pædagogerne fra de to forskningsprojekter, som har inddraget vuggestuens arbejde
med udsatte børn (ibid.), er gennem både interview og spørgeskemaundersøgelse blevet
bedt om at indkredse, hvordan de forstår begrebet udsathed, og hvordan denne udsathed træder frem i vuggestuen.
De udsatte børn beskrives i brede vendinger som børn, der på forskellig måde har det
svært rent følelsesmæssigt, samt en række
overordnede beskrivelser, der især knytter
an til barnets adfærd og handlemåder i vug-
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gestuen eller til barnets forældres adfærd og
handlemåder.
Knyttet til barnets adfærd er det især barnets fysiske fremtræden, såsom hygiejne,
tøj, der passer til årstiden såvel som barnets
måde at være sammen med de andre børn,
der træder frem. Hvis barnet virker ”nusset i tøjet” over en længere periode eller har
svært ved at være sammen med de andre
børn, uden at der kommer konflikter, kan
dette være nogle af faktorerne, der kalder på
det pædagogiske personales vurderinger af
udsathed.
Men også forskellige beskrivelser af børn,
som ikke er i trivsel, f.eks. altid er kede af
det, ikke glade for at være i vuggestuen eller
på anden måde ser ud til ikke at være glade,
er børn, som personalet lægger mærke til.
Det samme gælder for børn, som personalet ikke rigtig synes er kommet i udvikling,
f.eks. sprogligt, kognitivt eller socialt.
Udsatheden træder også frem hos børnenes forældre. Den måde, forældrene varetager omsorg og hverdagsliv for deres barn, er
vigtig for det pædagogiske personale i deres
vurderinger af forældrene. Det samme gælder samspillet mellem forældre og barn. Måden, hvorpå forældre agerer overfor deres
barn og håndterer indkøring af barnet i vuggestuen, er i fokus. Sidst men absolut ikke
mindst handler det også om, hvordan forældrene samarbejder med det pædagogiske
personale. Kan forældre overholde aftaler
om at komme og hente deres børn, eller er
det større søskende, der kommer, kan være
et eksempel, der vækker opmærksomhed
hos det pædagogiske personale.
De professionelle er klar på, hvordan udsathed træder frem i vuggestuen og gør sig
mange overvejelser og bekymringer vedrørende et barns udsathed. Udsatheden træder frem i vuggestuen, primært i relation til
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barnets adfærd, f.eks. at have problemer i
forhold til at være sammen med andre børn,
problemer med at lege med andre børn og
være med i lege, som andre børn har fundet
på. Ligeledes børn, som har svært ved at udtrykke, hvad de ønsker og føler, samt behov
for opmærksomhed og omsorg. I denne forståelse af udsathed inddrages også beskrivelser af børnenes forældres problemer. Forældrenes problemer angives her i forhold til
f.eks. moderens unge alder, en families etnicitet og deraf problemer med integration og
sprog (Petersen, 2011a, s. 46).
Men mest specifikt fremtræder beskrivelser af børns udsathed, således som den viser
sig for medarbejderne i hverdagens vuggestuemiljø, når de er sammen med børnene:
”Usikker, utryg, bange. Dårlig hygiejne.
Mangler struktur i hverdagen. Mangler stimule‐
ring. Mangler sprog” (Svar, spørgeskemaundersøgelse, sp. B, Petersen, 2011a, s. 47).
De konkrete pædagogiske indsatser
tilrettelagt af de professionelle spænder i
praksis fra observationer af et lille barn til
kontakt og møde med forældre og videre
til kontakt og samarbejde med forvaltning
vedr. et barn og barnets familie. Med afsæt
i de professionelles overvejelser vedrørende
et lille barns vanskeligheder tilrettelægges
også en hverdag for det lille barn i vuggestuen. Nogle små udsatte børn skal f.eks. være i
vuggestue hver dag i et bestemt antal timer
for at sikre barnets udvikling. Her kan der
bruges meget tid på at ringe til forældrene
og minde dem om, at de skal huske at komme med deres barn inden kl. 09.00, men også
at ringe og orientere forvaltning om, at forældrene ikke er mødt op i vuggestuen. Ligeledes kan det pædagogiske arbejde bestå i at
foretage flere og systematiske observationer
af barnets hverdag i vuggestuen. De professionelle fortæller, at her er de særligt opta-
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gede af, hvordan barnet ser ud til at trives
i vuggestuen både sammen med de andre
børn og de voksne, men er også optagede
af faktorer som mad, søvn, renlighed, motorik og sprog. Hertil kommer også et blik
på, hvad barnet for nuværende mestre om
barnet udviser nysgerrighed og interesse,
om legetøjet kan bringes i spil sammen med
barnet, og hvordan barnet generelt har det i
hverdagen.
Gennemgående er det imidlertid også
således, at de professionelle i deres pædagogiske praksis fortsat ser ud til at mangle faglige begreber, der kan flytte den herskende
individorienterede forståelse af udsathed
som noget, der hører til hos barnet og barnets familie, hen imod en faglig forståelse,
der i højere grad åbner for at have opmærksomhed på, at børn udvikles i samspil med
andre – både børn og voksne – og at udvikling foregår gennem deltagelse i en mangfoldighed af sociale sammenhænge – her også
vuggestuen.

Afsluttende kommentarer
Denne artikel har haft fokus på små udsatte
børn i vuggestuen og de professionelle pædagogers arbejde med denne gruppe børn,
herunder de pædagogiske indsatser, der
tilrettelægges, for at udsatte små børn kan
komme til deltagelse i deres hverdagsliv i
vuggestuen. Afsættet for artiklen, på baggrund af to afsluttede forskningsprojekter
knyttet til vuggestuens arbejde, har været at
sætte fokus på små udsatte børns deltagelse
i sociale praksisfællesskaber som grundlag
for læring og udvikling, og ligeledes hvordan de små udsatte børns deltagelse træder
frem i vuggestuen. Hvad der imidlertid også
er vigtigt at bemærke er, at vuggestuen også
indeholder en særlig psykologi om udsat-
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hed, og at denne særlige psykologi kan indkredse børn, som har det særlig svært med at
komme til deltagelse i vuggestuen. Men den
tvinger os også til at se, at udsathed ikke er
en objektiv størrelse nærmest iboende barnet eller barnets familie, og at der fortsat er
en udfordring i at analysere udsathed som
også værende en del af barnets deltagelse i
vuggestuen sammen med de andre voksne
og børn.
En helt central pointe er, at netop små
udsatte børns deltagelse i vuggestuen ikke
kan analyseres uden at medtage de professionelle voksne såvel som de andre børn og
måder, hvorpå udviklingsarrangementer
bliver tilrettelagt i en professionel sammenhæng. Når de professionelle er opmærksomme på, hvordan barnet kan deltage på
forskellige måder, så åbnes der også for nye
læringsmuligheder for det lille barn i hverdagen og viser på samme tid i høj grad hen
til, at de professionelle pædagogers indsatser overfor udsatte børn må fokusere på barnets deltagelse i vuggestuen sammen med
de andre børn og sammen med de voksne
som grundlag for læring og udvikling. På
samme tid åbnes der også for at brede vuggestuens almenpædagogiske arbejde ud,
således at almenpædagogikken også kan
arbejde sideløbende med socialpædagogikken, hvor fokus er på betydningen af tidlige
og forebyggende indsatser over for små udsatte børn.
Kirsten Elisa Petersen, ph.d., adjunkt, Institut for
Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
kepe@dpu.dk
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