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Abstract 

 

The title of the thesis is “We do incorporate inclusion throughout our pedagogical work – at least 

according to ourselves”, a discussion regarding articulating of the phenomenon inclusion in a 

pedagogical praxis. 

The title is partly a quote taken from an interview with a professional person at the institution of 

study and covers the theme of the thesis, which is, inclusive pedagogical praxis and how 

professional persons discuss this with each other.  

 

The thesis is based on the hypothesis: 

 How is inclusive pedagogy in a pedagogical praxis constructed and articulated? 

In the thesis, the hypothesis is answered by asking the two strategic analytical questions: 

 How is the phenomenon Inclusion exercised in a studied pedagogical praxis? 

 How significant is the inclusion phenomenon according to the professionals in the studied 

praxis? 

The ambition of the thesis is to look at the inclusion phenomenon from a perspective different from 

the ones mainly characterizing this field of study. 

By this, the thesis breaks with the sociological individual – the dialectic inclusion discourse of 

society – and seeks a more philosophical approach to the inclusion phenomenon, so to speak. 

 

This is achieved by looking at philosopher and Professor Lars Henrik Schmidt’s reflections and 

thoughts on the phenomenon and his social analytic perspective. 

 

With regards to scientific theory, I have opted for an approach placed between the constructivism 

and phenomenology’s methodologies and ways of thinking, which naturally characterizes the 

analytic method employed in the thesis. 

 

The constructionist approach is shown in the way the thesis seeks to discuss a different approach to 

the inclusion phenomenon and the significance of this in the pedagogical praxis. The 

phenomenology is shown by listening to the experiences and the articulation of the phenomenon by 

the subjects (in this case the professionals). 
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In the thesis, documents dealing with legislation and reforms are analyzed in order to grasp the 

history of the inclusion phenomenon and its impact on our time. With this chapter, I wish to 

comprehend the concept and grasp the complexity of the inclusion phenomenon, when discussed in 

relation to the way it is articulated and exercised in the pedagogical praxis. 

Additionally, the inclusion phenomenon is included in an analysis as well as in a discussion 

regarding nursery education and the convictions that occurs in a pedagogical context. 

The thesis builds on empirical data collected in a nursery group in a integrated day care of medium 

size in Copenhagen. 

The data collection has been conducted through participatory observation followed by semi-

structured interviews with two professional persons from the day care. 

 

However, the collected data did affect the focus of the thesis, as other aspects of interest appeared 

during the process - Aspects other than those of my initial focus. 

One aspect of interest revealed through the collected data was the fact that the inclusion 

phenomenon wasn’t significantly articulated in the institution of study. 

When I experienced an educated professional person from the group speak about inclusion it was 

while explaining an inappropriate act by a child in a position vulnerable for being excluded from the 

community of the institution. 

 

In short, this means that the focus of the thesis has changed from being on the articulation of 

inclusion in a pedagogical praxis solely to also include the lack of academic professionalism in 

terms of unskilled staff combined with nursery day care overlooked in the overall Danish institution 

picture. 

 

Boiled down, the findings of the hypothesis are that professional persons don’t articulate the 

inclusion phenomenon in their pedagogical work. The articulation occurs, when inappropriate acts 

of individual children need to be explained or communicated. 

 

Maybe a “metal fatigue” has developed in the pedagogical world, when the conversation turns to 

inclusion. 

No doubt that for trained professional persons the perfect ideal would be to include all children in 
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vulnerable positions, but the analysis of this thesis shows that it might be relevant to develop a 

different approach to the inclusion phenomenon, in the sense that we talk about inclusion and 

exclusion in an “as well as” context, meaning that a child can be both included and excluded. 

At the present time, it seems that the phenomenon is discussed in a “either or” context, that a child 

is either included or excluded. This “as well as” and “either or” discussion can further more be used 

in an analysis and discussion of child’s play and learning in a context, where learning plans in the 

pedagogical praxis is brought into play. 

 

With this thesis, it is my intention to show that one doesn’t necessarily rule out the other, when 

conceptual pairs like inclusion/exclusion and child’s play/learning are analyzed and discussed. 
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Forord 

Denne tekst er en specialeafhandling i pædagogisk sociologi skrevet af Christina Lyng i efteråret 

2011 ved Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet. 

Specialet er baseret på kvalitativt empirisk materiale og derfor ønsker jeg i denne forbindelse at 

rette en tak til de personer der velvilligt har stillet sig til rådighed i forbindelse med observationer 

og interviews. 

Endvidere ønsker jeg at takke mine vejledere Kirsten Elisa Petersen og Jonas Lieberkind for et godt 

samarbejde og yderst kompetent og engageret vejledning. 
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1 Præsentation af specialet 

1.1 Indledning 

Alle i den pædagogiske verden har mærket inklusionsbølgen. Inklusion diskursiveres overalt; i 

pressen, i politikker og ikke mindst i reformer og efteruddannelsestilbud.  

Dette speciale er et nedslag i en debat om inklusion af børn i udsatte positioner
1
 i Københavns 

Kommune, og tager derudover udgangspunkt i en aktuel debat om pædagogisk praksis i danske 

daginstitutioner. Specialet tager dermed også udgangspunkt i den pædagogiske praksis, der er at 

finde i bunden af det pædagogiske områdes hierarki, da det er de professionelle i denne position, i 

bunden af hierarkiet, der løbende bliver påtvunget målsætninger, reformer og bestemmelser fra 

instanser højere oppe i hierarkiet (Olsen, 2009). 

I forbindelse med en tidligere undersøgelse, hvor jeg interviewede pædagoger i en integreret 

daginstitution, oplevede jeg, at pædagogerne omtalte inklusion som et policy-begreb
2
 forankret i 

FN- erklæringer og politiske målsætninger. De havde følelsen af at være i et krydspres mellem disse 

målsætninger og en pædagogisk hverdag. Essensen af interviewene var refleksioner om, hvornår der 

skulle tages hensyn til den enkelte, og hvornår der skulle tages hensyn til alle. Pædagogerne havde 

et ønske om at inkludere de børn, der var i en udsat position for at blive ekskluderet, men de 

oplevede, at de desværre ikke altid var i stand til dette.  

Blandt andet udtalte en af pædagogerne følgende ” vi kan ikke inkludere hele tiden, men vi kan 

arbejde på ikke at ekskludere”. 

                                                 

 

1
  Jeg definerer i specialet udsathed ud fra socioøkonomiske forhold. Det vil sige at barnets belastninger er af en sådan 

art, at det forsat har mulighed for at få en normal udvikling, forstået på den måde at belastningerne ikke må være 

betinget af handicap eller skader der kun kan bedres men ikke overvindes (Jespersen 2006). Denne gruppe af børn er en 

uensartet gruppe. Samlet kan det siges at udsatte børn har vanskeligheder ved den sproglige udvikling. De savner ofte et 

nuanceret sprog så de kan indgå i den kommunikation der er mellem børn og voksne. De har svært ved at knække 

koderne i forhold til de implicitte dele af institutionslivet, men samværet med andre børn er også svært. Det socialt 

udsatte barn kan både være barnet der ofte er ked af det eller stille og som har svært ved at tage imod institutionens 

tilbud. Men det kan også være det meget udadvendte barn der udviser stor handlekraft og selvstændighed. (Jensen 

2007). Det vil sige at jeg i dette speciale ser bort fra de børn med lettere mentale handicaps, såsom nogle former for 

autisme og mental retardering, som det også ønskes fra kommunens side at inkludere i de normale tilbud.  

 
2
 Policy – realiseret politik 
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Dette krydspres pædagogerne omtalte, finder jeg aldeles interessant, da inklusion er et emne, der er 

omdrejningspunkt i adskillige rapporter og undersøgelser. 

Eksempelvis publicerede Socialforskningsinstituttet i 2006 en undersøgelse om socialt udsatte børn 

i dagtilbud (Jespersen, 2006), der omhandler, hvordan daginstitutioner har mulighed for at bidrage 

med en særlig indsats overfor børn, der befinder sig i udsatte positioner, og en Ph. d. – afhandling 

undersøger i 2009 pædagogers kompetencer i forbindelse med pædagogisk arbejde med socialt 

udsatte børn i daginstitutioner (Petersen, 2009). Der forefindes flere undersøgelser, der er 

publiceret, og som omhandler inklusion og udsatte børn, hvilket eksemplificeres senere i 

nærværende afhandling.  

Anden dansk forskning peger på, at institutionens pædagogiske processer i sig selv kan virke 

ekskluderende, og der er i den forbindelse tale om eksklusionsmekanismer, der blandt andet findes i 

den anvendte retorik, kultur og interaktionsformer mellem pædagog og barn (Jensen, 2007). 

Til trods for mange undersøgelser omhandlende inklusionstemaet, virker det vanskeligt og 

komplekst at få det implementeret fuldt ud i den pædagogiske praksis, til trods for at inklusion har 

været et fænomen, der er blevet talt om og diskuteret siden 1994. 

Derfor er dette et speciale, der analyserer, hvordan de professionelle i en vuggestue forholder sig til 

fænomenet inklusion, og ikke en fortælling om hvordan de skal praktisere pædagogik, så alle børn i 

udsatte positioner inkluderes. Muligvis er det for svært at ændre disse forhold kun ved hjælp af 

pædagogik. 

I Dansk Clearinghouse for uddannelsesforsknings kortlægning fra 2011 (Larsen et al., 2011), 

skrives det, at forskningsresultaterne viser, at der kan opnås positive effekter ved at gribe 

problematikken vedrørende inklusion af børn i udsatte positioner anderledes an. Selvom dette 

speciales undersøgelse ikke nærer samme gyldighed som undersøgelserne i 

forskningskortlægningerne, understøtter den dog andre studiers og tidligere kortlægningers fund, 

når det omhandler risikoen for, at daginstitutioner bidrager til at forstærke eller fastholde udsatte 

børn i deres udsathed. 

Derfor skriver dette speciale sig ind i en diskussion, om hvor komplekst et fænomen som inklusion 

er, når det skal kontekstualiseres og anvendes i en pædagogisk praksis. På baggrund af dette 

bevæger specialet sig i spændingsfeltet mellem inklusion som ultimativ ideologi og en pædagogisk 
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hverdagspraksis. Det ønskes med specialet at gå i dybden i forhold til dette føromtalte krydspres og 

den kompleksitet, der er forbundet med dette. 

Specialets udgangspunkt er, at alle institutioner i Københavns kommune, siden 2008 i forbindelse 

med lancering af en specialreform, skal skabe inkluderende fællesskaber for alle børn på 

normalområdet. En del børn, der tidligere er blevet viderevisiteret til specielle tilbud, bliver i dag på 

institutionen, og der tilbydes støttepædagog på konsulentbasis. De børn der ikke længere 

viderevisiteres kan have forskellige vanskeligheder, og det er hermed institutionens ansvar, at disse 

børn inkluderes i den almene daginstitutions fællesskab (www.kk.dk/specialreformen).  

Denne inklusionstankegang viser en analytisk transformation, fra at betegne almindelige 

daginstitutioner som værende normalområdet, til at betegne det som et normalområde, der også skal 

være et socialpædagogisk tilbud, der kan inkludere alle børn. Denne transformering har sin rod i 

FN´s Salamanca-erklæring, ligesom det kan siges, at selvsamme erklæring har betydet, at 

dagtilbudsloven i 2007 havde et inklusionsperspektiv, som følgelig har betydning, når en kommune 

udarbejder en reform, som har til hensigt, at inkludere alle børn i deres almene daginstitutioner. 

Denne transformering har betydet, at al pædagogikken på nuværende tidspunkt kan ses som en slags 

halehæng til socialpolitikken (Schmidt, 1998; Madsen, 2009). 

Derfor ønskes jeg i dette speciale med et observationsstudie at undersøge hvorvidt og hvordan, 

denne analytiske transformering giver sig til udtryk i en pædagogisk praksis.  

Genstandsfeltet hvori specialets undersøgelse foregår, er vuggestuen som institutionel ramme og 

dette valg er truffet på den baggrund at, dels går de fleste børn i Danmark i vuggestue
3
, og dels fordi 

vuggestuen er børnenes første møde med institutionslivet og dermed deres første møde med andre 

voksne og jævnaldrende børn. Derudover anses vuggestuen af nogle som det første led i 

uddannelsessystemet, og dermed her socialiseringen til samfundsborger begynder (Madsen, 2009;  

Kornerup, 2009; Broström et al., 2010). 

I den forståelsesramme er det derfor vigtigt i samfundsmæssig forstand at arbejde med inkluderende 

fællesskaber, allerede når børn går i vuggestuen.  

                                                 

 

3
 Ifølge Danmarks Statistik (februar 2011) bliver: 87%  af alle 1-årige og 93% af alle 2-årige passet udenfor hjemmet i 

Danmark. Kilde Statistikbanken.dk, downloadet 5. september 2011. 



12 

 

 

Men hvorfor så endnu et bidrag til al den snak om inklusion. Formålet med dette speciales 

undersøgelse er en pejling af en udvikling. Hvor bevæger pædagogikken sig hen, når der tales så 

meget om inklusion. Hvad skal denne inkluderende pædagogik skabe? Er det noget nyt eller er det 

en genkomst af noget, vi har set før? Er det noget, der kan opnås, eller er det blot idealisme og 

utopi, som Lars Henrik Schmidt skriver i en artikel om, at det inkluderende samfund er en kimære 

(Schmidt, 2011).  

Dette er der dog flere grunde til, at han skriver, og en af disse er blandt andet hans tragisk 

filosofiske indfaldsvinkel til inklusionsdiskursen. For når der spørges til inklusionens idealer, kan 

der også spørges til inklusionens succes og tragik.  

Den teoretiske ramme om specialet er det socialanalytiske perspektiv, og valget af dette som ramme 

om et empirisk speciale, er en satsning i forhold til at have valgt et mere sikkert teorivalg. Men en 

af hensigterne med dette speciale er at anskue inklusionsproblematikken på en anden måde, en der 

traditionelt bliver kigget på det, hvilket også betyder, at jeg har et håb om at specialet dermed også 

bliver mere interessant.   

Det socialanalytiske perspektiv er et filosofisk perspektiv, hvilket betyder, at der i specialet forsøges 

et opgør med en sociologisk forståelse af inklusion og eksklusion, som et begrebspar der henfører til 

en enten-eller dikotomi. I stedet søges der at anskue inklusion og eksklusion som et såvel-som. 

Herved brydes der i specialet en smule med den sociologiske individ – samfunds dialektiske 

inklusionsdiskurs, for i stedet at søge en mere filosofisk trængen ind bag inklusionsfænomenet, så at 

sige.  

At anvende en filosofisk tilgang betyder, at der med filosofi søges ind til tingenes kerne, til sagen 

selv, så at sige. Filosofien er anvendelig, når vi vil forstå de begreber og værdier, der enten undrer 

os, eller har betydning for os. Derudover har filosofien givet afkald på endegyldige svar og 

undersøger i stedet spørgsmål. Filosofien tager ikke noget for givet (Berger & Luckmann, 2003). 

I denne henseende er filosofien anvendelig, da den ikke resignerer, fordi livets regning ikke går op, 

og de kasser vi gerne vil presse ned over livet ikke passer (Knox, 2011). 

”At filosofere er at tænke kritisk, hvilket betyder, at man må komme med gode rationelle 

begrundelser for sine udtalelser, komme med modeeksempler, sætte sine formodninger i tvivl og 
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afsløre skjulte dagsordner. At filosofere refererer også til at tænke kreativt, det vil sige at holde 

sindet åbent og skabende og således tillade nye og anderledes ideer at tage form” (Knox, 2011:19). 

Det er mit håb, at specialet vil afspejle denne tankegang. 

1.2 Problemformulering og analysestrategiske spørgsmål 

Indledningens indskrivning i problemfeltet har ledt frem til følgende problemformulering: 

Hvordan konstrueres og italesættes inklusion i en pædagogisk praksis? 

Problemformuleringen besvares gennem specialet ved hjælp af følgende to analysestrategiske 

spørgsmål: 

Hvordan kommer inklusionsfænomenet til udtryk i en undersøgt pædagogisk praksis? 

Hvilken betydning tillægges inklusionsfænomenet af de professionelle i den undersøgte praksis? 

Ovenstående problemformulering betyder, at jeg videnskabsteoretisk set positioner mig mellem 

konstruktivismens og fænomenologiens metodologier og tankemåder, hvilket følgelig har en vis 

betydning for det analytiske greb, der anvendes i specialet. 

Den konstruktivistiske indgangsvinkel giver sig til kende i måden specialet ønsker at diskutere en 

anden indgangsvinkel til inklusionsfænomenet og betydningen i den pædagogiske praksis, og 

fænomenologien viser sig ved, at der lyttes til subjekternes, i dette tilfælde de professionelles, 

oplevelser og italesættelser af fænomenet. Dette vil blive uddybet yderligere i kapitlet omhandlende 

specialets videnskabsteoretiske grundlag. 

1.3 Specialets indhold og opbygning 

Kapitel 1 – Præsentation af specialet 

Specialets første kapitel er en præsentation af specialets perspektiver når det handler om, at beskrive 

og analysere en pædagogisk praksis, der har til formål at inkludere børn i udsatte positioner. I dette 

kapitel præsenteres derudover specialets problemformulering og analysestrategiske spørgsmål. 
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Kapitel 2 – Forskning på området – hvordan ser det ud 

Dette kapitel giver eksempler på hvordan det forskningsmæssigt set, ser ud på vuggestueområdet. 

Kapitlet er et forsøg på at give et billede af de manglende forskningsresultater der er tilfældet når 

det gælder vuggestueområdet og manglen på en eksplicitering af hvem undersøgelserne omhandler.  

Kapitel 3 – Teoretiske og empiriske perspektiver på inklusion og daginstitution 

I kapitel 3 præsenteres specialets teoretiske og empiriske perspektiver på inklusion og 

daginstitutionsområdet. Inklusionsfænomenet begrebsdefineres i dette kapitel og derudover 

præsenteres dokumenter hvori inklusion har en betydelig rolle. Dette kapitel præsenterer derudover 

et kort historisk rids af daginstitutionen som institutionel ramme for børns opvækstvilkår.  

Kapitel 4 – Specialets videnskabsteoretiske grundlag 

Giver et oprids af de videnskabsteoretiske retninger specialet indskriver sig i. Specialet positionerer 

sig mellem konstruktivismens og fænomenologiens metodologier og tankemåder. Derudover 

kontekstualiseres den konstruktivistiske retning i forhold til valget af det socialanalytiske perspektiv 

som er specialets teoretiske ramme.  

Kapitel 5 – Specialets teoretiske ramme 

Her præsenteres det socialanalytiske perspektiv som specialets teoretiske ramme. Det 

socialanalytiske perspektiv er et teoretisk perspektiv der er udviklet af filosof og idéhistoriker Lars 

Henrik Schmidt. Derudover præsenteres ganske kort Pierre Bourdieus teori om felt, habitus og 

kapital der anvendes som en kritisk refleksion over valg af overordnet teoretisk ramme. I dette 

kapitel præsenteres derudover også en række teoretikere og forskeres indgangsvinkel til 

daginstitutionsområdet, i form af teori og undersøgelsesresultater. 

Kapitel 6 – Specialets forskningsdesign 

I dette kapitel præsenteres det empiriske materiale der spiller en væsentlig rolle i specialet. 

Forskningsdesignet anvender metoder indenfor den kvalitative forskningstradition. Metoderne der 

anvendes i specialet er dokumentanalyse, deltagende observation og kvalitative interviews. 

Kapitel 7 – Analyse af specialets empiriske og teoretiske materiale 

Her behandles specialets empiriske data i samspil med specialets teoretiske ramme.   
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Analysens første afsnit indeholder en analyse af dokumenter vedrørende inklusionsfænomenet, der 

blev præsenteret i kapitel tre. Analysen er dels en dokumentanalyse og dels en analyse, hvor 

dokumenterne forholdes til data fra interviews.  

I det andet analyseafsnit konfliktualiteter i teoriforståelser med udgangspunkt i inklusion og 

eksklusion, præsenteres først det socialanalytiske kort, og den måde det anvendes i nærværende 

analyse. Dernæst knyttes forskellige teoriforståelser til kortet, og til sidst analyseres disse 

teoriforståelser i forhold til inklusion og eksklusion. 

I tredjeanalyseafsnit in - og eksklusionsmekanismer i den pædagogiske praksis, behandles det 

indsamlede data i forhold til få socialanalytiske kategorier, der knytter sig til observationer i 

undersøgelsesinstitutionen. Derudover analyseres pædagogiske tilgange og retninger i forhold til 

data indsamlet ved interviews. 

Det fjerde analyseafsnit den pædagogiske profession, indeholder en analyse af den pædagogiske 

professionsforståelse i henhold til indsamlet data.   

 

Kapitel 8 – Konklusion  

I dette sidste kapitel konkluderes der på specialets analysestrategiske spørgsmål der har fungeret 

som ledetråde gennem hele specialet og derefter svares der på specialets problemformulering. 
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2 Aktuel forskning om daginstitutioner – hvordan ser det ud på området. 

”Denne bog handler om børns leg og læring i vuggestue, børnehave, børnehaveklasse… (Johansson 

& Pramling Samuelsson, 2011:5).  

 Dette citat stammer fra bogen Lærerig leg – børns læring gennem samspil og er fra det danske 

forord skrevet af Stig Broström
4
, men bogen handler ikke særligt meget om vuggestue, men 

derimod om børnehaver, skoler og fritidshjem.  Når bogen gennemlæses handler de fleste 

refleksioner om børnehave- og skolebørn. En simpel optælling af deltagende børn der refereres til i 

observationseksemplerne, viser at der er få eksempler, der knytter sig til børn under tre år, altså 

vuggestuebørn.   

Indledningen til dette kapitel afspejler, hvordan det ser ud på området.  I et forskningsmæssigt 

perspektiv virker 0-3 års området umiddelbart fint belyst, idet det inddrages i præsentationer af 

kortlægninger og også i enkelte undersøgelser.  Men når disse kortlægninger og undersøgelser 

gennemgås mere detaljeret, viser det sig ofte, at det i virkeligheden ikke handler om vuggestue i 

nævneværdig grad.  Dette er blandt andet en af grundene til, at vuggestue er valgt som genstandsfelt 

i dette speciale. Området er forskningsmæssigt set underbelyst og bliver ofte kædet sammen med en 

tanke om, at det er ”mini-børnehavepædagogik”, der udføres i vuggestuer (Broström et al., 2010).  

Ovenstående bog - eksempel bygger på en svensk undersøgelse, der indgår i den første 

forskningskortlægning, der præsenteres i det følgende afsnit, men da undersøgelsen omhandler 

læreplaner, præsenteres den ikke yderligere, da det ikke er et tema, jeg forfølger nærmere. 

I denne præsentation af hvordan det forskningsmæssigt set, ser ud på vuggestueområdet, har jeg 

valgt at anvende Dansk Clearinghouse for uddannelsesforsknings forskningskortlægninger og 

forskervurdering af skandinavisk forskning i institutioner for 0-6 årige, da de følger de 

retningslinjer, der videnskabeligt set er for sådanne kortlægninger.  

Jeg anvender forskningskortlægninger fra forskningsårene 2008 og 2009, hvilke er de nyligst 

publicerede. Efter at have læst og gennemgået disse, finder jeg det diskussionsværdigt, at der stort 

                                                 

 

4
 Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Forskningsenheden Barndom, læring og didaktik. 
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set ikke findes forskningsresultater om 0-3 årige børns liv i vuggestuen, eller forskning om de 

pædagoger der er ansat til at varetage børnenes udvikling der.  

Forskningskortlægningen handler om 0-6 årige børns liv i daginstitutioner, men det er kun få steder 

det ekspliciteres, hvorvidt der tales om vuggestue og/eller børnehave. 

I det følgende præsenteres forskningsresultater, der handler om vuggestue, og der kommes med 

eksempler, der hvor det ekspliceres, at det er 0-3 års området undersøgelserne omhandler. 

Derudover ses der efter om det eventuelt er forskningsresultater, der er brugbare i henhold til dette 

speciales problemformulering.  

2.1.1 Forskningskortlægningen af forskeråret 2008 

I indledningen af kortlægningen gøres det klart, at når der gennem hele rapporten tales om 

daginstitutioner, er det altid institutioner for 0-6 årige børn.  Den almene karakteristik af 

undersøgelserne er, at forfatterne antager, at der er en større efterspørgsel efter forskning om 

børnehaver.  

Denne kortlægning indeholder 52 studier, hvoraf 16 er danske. 24 af undersøgelserne ekspliciterer 

de valgte personer og institutioner.  

I indledningen til de korte beskrivelser af forskningen, nævnes børnehavepædagogik og børnehave, 

men ikke vuggestue eller vuggestue/småbørnspædagogik. Generelt nævnes der ofte ingen alder på 

de undersøgte børn, om hvorvidt det er børnehave- og/eller vuggestuebørn, der har været 

genstandsfelt for undersøgelser. 

Der laves generelt flere undersøgelser om personale i institutioner end der laves om børn, og få af 

studierne fokuserer på leg og omsorg, der traditionelt set anses for kerneopgaver. De fleste studier 

omhandler således forskning omhandlende institutionernes personalegrupper. 

Alt i alt omtales fem temaer, og de temaer der er relevante i forhold til dette speciale, er følgende: 

”udsathed, sociale forskelle, in/eksklusion og daginstitutionen” og ”pædagoger”.   

I forhold til temaet udsathed, sociale forskelle, in/eksklusion og daginstitution, hvor jeg har fokus, 

findes færrest undersøgelser (Nordenbo et al., 2009). 
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En dansk undersøgelse omhandlende udsatte børn set i lyset af eksklusionsprincipper, udført af 

Bundgaard og Gulløv (2008) kunne, hvis der skelnes til undersøgelsens tema, være interessant i 

forbindelse med dette speciale. Undersøgelsen viser at minoritetsbørn hindres i at blive inkluderet i 

børnefællesskabet på grund af en række eksklusionsprocesser, der er på færde i hverdagen. 

Forskningskortlægningen konkluderer: 

”… at det at gå i dagtilbud fra tidligste alder ikke automatisk forbedrer minoritetsbørn til at kunne 

læse og skrive, når de kommer i skole” (Nordenbo et al., 2009:45).  

Når der skrives tidligste alder, associeres dette med alder på et barn der går i vuggestue, men når 

selve undersøgelsen gennemlæses, viser det sig, at selvom dataindsamlingen er foregået i to 

integrerede institutioner, refereres der i undersøgelsen kun til børnehave og børnehavebørn 

(Bundgaard & Gulløv, 2008). 

Forskningskortlægningens forfattere konkluderer på baggrund af kapitlet om udsatte børn, at det er 

problematisk, at der savnes en teori om forandringsprocesser på et område, der i høj grad kalder på 

forandring, både i den pædagogiske praksis, men også i forskningssammenhæng. 

Forskningskortlægningen peger på vigtigheden af tidlig indsats, til trods for at ingen af 

undersøgelserne i afsnittet om udsathed, sociale forskelle, in/eksklusion og daginstitution 

omhandler vuggestue. Et andet fund der er relevant er, at de professionelle på grund af manglende 

viden om udsathed risikerer at bidrage til en forstærkelse eller fastholdelse af børn i deres udsathed.  

Forskningsresultaterne når det omhandler pædagoger viser flere steder, at pædagogerne tilskriver 

sig selv manglende viden når det omhandler børn i udsatte positioner, og derfor ikke får 

identificeret børnenes behov tidligt. 

Sammenfattende gør det sig gældende, i nordisk sammenhæng, at daginstitutioner udvikler sig til at 

have fokus på børns læring, i stedet for at have fokus på børnenes pædagogiske udvikling og deres 

leg. Daginstitutionen er blevet en del af uddannelsessystemet og læreplaner, læse og 

talefærdigheder er kommet i centrum, hvilket også ses i det forskning der bedrives på området. 

Dette ses også i forhold til at den forskning, der rettes mod den pædagogiske profession, er knyttet 

til de udfordringer, der er i forbindelse med læringsperspektivet. 
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I hele dokumentet er det ikke ekspliciteret noget sted, at der eventuelt tales om vuggestuebørn eller 

vuggestuepædagogik, end ikke småbørn eller småbørnspædagogik er ekspliciteret (Nordenbo et al., 

2009). 

2.1.2 Forskningskortlægningen fra forskeråret 2009 

I forskningskortlægningen fra året efter 2009 er det i hovedtræk det samme, der gør sig gældende 

som i kortlægningen fra året før. 

Et enkelt dansk studie af Winther-Lindkqvist undersøger udvikling af social identitet i overgange 

hos børn. I studiet diskuteres 0-6 åriges leg i relation til regler i forskellige sammenhænge. Til trods 

for diskussionen af børns regellege når de er mellem 0-6 år, tages der i undersøgelsen udgangspunkt 

i 5-åriges fodboldspil. 

Dog er der i dette forskningsår flere undersøgelser, der omhandler vuggestue og dermed de helt små 

børn. Følgende undersøgelser kan fremhæves som værende undersøgelser, der omhandler 

vuggestue. 

Et norsk pilotstudie (Moser, Jansson og Naerde) har haft til formål at identificere indikatorer som 

kan forklare små børns (1-4 år) forskelle i social udvikling. Resultatet viste, at over halvdelen af 

personalet ikke havde en formel uddannelse som indbefattede småbørnspædagogik. 

En svensk forskningsoversigt (Holmgren) handler om en sammenligning af ophold i hjemmet og 

ophold i daginstitutionen for børn i alderen 12-40 måneder. Resultatet af dette viste, at dagtilbud har 

en positiv indvirkning på børns kognitive og sproglige udvikling, men ikke når det gælder deres 

socioemotionelle evner.  

En dansk forskningsoversigt (Albaek – Nielsen og Nygård Christoffersen) viser hvordan dagtilbud 

af forskellig kvalitet har indvirkning på børns kognitive, emotionelle og sociale udvikling og om 

hvilken rolle det spiller, om børnene er i daginstitution eller ej. Her skrives ingen alder vedrørende 

de involverede børn (Larsen et al., 2011).  

Hvis vi kigger på kategorien: Udsathed, sociale forskelle, in/eksklusion og daginstitution, som vi 

gjorde det i den foregående forskningsoversigt, er antallet af studier det samme som de foregående 

år, og der er her først og fremmest tale om danske studier. 
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Forskningen omkring udsatte børn viser, at hvis der samfundsmæssigt skal ændres ved 

problematikken omkring udsatte børn, kan eller skal det ske ved tidlig indsats (Larsen et al., 2011). 

Kortlægningerne beskriver at der mangles viden om sammenhængen mellem mikro- og makro-

niveau. Lektor Bente Jensen, der har været med til at udarbejde kortlægningerne, udtaler i en artikel 

i BUPL´s blad Forskning at: 

”Vi ved alt for lidt om, hvordan de rammebetingelser, som velfærdsstaten stiller til rådighed, 

indvirker på det konkrete pædagogiske arbejde – for eksempel med at skabe bedre kvalitet i 

dagtilbud, der fremmer indsatsen for socialt udsatte børn” (Holm-Pedersen, 2010). 

Flere af undersøgelserne peger på at sociale forskelle reproduceres i danske daginstitutioner, da det 

er middelklassens værdier, der præger omgangsformerne i institutionskulturen, hvilket betyder at 

selvom pædagogerne forsøger at inkludere alle, kan selve kulturen virke ekskluderende for de børn 

og familier, der falder udenfor denne norm (ibid). 

Derudover kan det siges at forskningen tydeligvis er grebet af mantraet om læring, da der ud af 52 

undersøgelser kun er tre, der primært beskæftiger sig med leg. Ifølge Dansk Clearinghouse trænger 

kravet om læring sig på, og småbørnspædagogikken bliver i stigende grad anset som en forlængelse 

af uddannelsessystemet, hvor legen ikke længere får lov at foregå på legens egne præmisser, men i 

stedet som et middel til læring (Larsen et al., 2011). 

2.1.3 Opsamling 

Sammenholdes de to forskningskortlægninger kan det konkluderes, at det at forske i vuggestuen 

som institutionel ramme og små børn i vuggestuealderen virker overset, både af forskere, men i 

særdeleshed også af dem der beskriver forskningen. Der gøres i kortlægningerne ikke i 

nævneværdig grad noget ud af at eksplicitere, at det meste af den forskning der bedrives i 

Skandinavien omhandler institutioner for 3-6 årige. Når forskning der omhandler integrerede 

institutioner beskrives, er det i de fleste tilfælde børnehavebørnene eller personalet i børnehaven, 

der er forskningsobjekter.  

Der kan være adskillige grunde til at vuggestueområdet er overset i forskningsøjemed. En af dem 

kan være at vuggestuepædagogik anses for at være en slags minibørnehavepædagogik (Broström et 

al., 2010).  
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3 Teoretiske og empiriske perspektiver på inklusion og daginstitution 

Dette kapitel præsenter først et forsøg på en begrebsdefinition af inklusionsfænomenet. Dernæst 

præsenteres de dokumenter der har særligt betydning i forhold til inklusion og dette fænomens 

indvirkning på udarbejdelse af love og reformer i Danmark. Det sidste element i dette kapitel er en 

beskrivelse af daginstitutionens udvikling og forandring gennem tiden. 

3.1 Inklusionsfænomenets historik og betydning i samtiden 

Denne del af specialet skal læses som en introduktion til fænomenet inklusion, og hvilken 

betydning fænomenet har for de institutionelle rammer i vor samtid. Afsnittet er beskrivende og 

dele af det vil senere blive anvendt i dels en dokumentanalyse, og dels i en analyse af hvordan 

pædagoger konstruerer og italesætter fænomenet.   

Nærværende beskrivelse tager sin begyndelse med en præsentation af de overordnede globale 

politiske hensigtserklæringer,der har betydning for implementering af inklusion nationalt og lokalt, 

og ender der hvor de professionelle, der er knyttet til den pædagogiske praksis, kommer til orde i 

forbindelse med den virksomhedsplan undersøgelsesinstitutionen har udarbejdet. 

Inklusionsfænomenet kan som udgangspunkt anskues ud fra tre niveauer. Inklusion er en politisk 

vision på verdensplan, som har betydning for den pædagogiske dagsorden for almen- og 

specialpædagogikken, og det hele ender som en opgave i hverdagslivet, som pædagogerne skal 

håndtere (Kornerup 2009). 

Jeg har valgt at omtale inklusion som et fænomen, da det på den måde indfanger det diskursive 

element, der er forbundet med det. Det vil sige, at inklusionsfænomenet både kan være stort og lille 

i forskellige henseender eller på forskellige tidspunkter. Fænomenet kan når det knyttes til inklusion 

bestemmes som ”noget”, der har forskellige egenskaber eller participerer i forskellige ideer.  

3.1.1 Begrebsafklaring af inklusion 

Inden en præsentation og gennemgang af de udvalgte dokumenter der knytter sig til 

inklusionsfænomenet, opridses dette speciales bud på en begrebsdefinition af inklusion. Jeg har dels 
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søgt inspiration hos de engelske skolepsykologer Peter Farrell
5
 og Alan Dyson

6
, som synes at 

medinddrage det diskursive element, der er kendetegnende for et fænomen som inklusion, og dels 

Baltzer og Tetler, der med deres oversættelse af ”Inkluderingshåndbogen” binder 

inklusionsfænomenet til forhold i danske daginstitutioner. 

Peter Farrell definerer inklusion på følgende måde: 

”The term inclusion has come to mean different things in different contexts, so it is worth trying to 

establish a definition. One starting point is to distinguish inclusion from integration. Both terms are 

to do with the provision for pupils with Special Educational Needs in mainstream schools. 

Integration assumes that the mainstream school system remains the same but that extra 

arrangements are made to provide for pupils with Special Educational Needs. Inclusion aims at 

encourage schools to reconsider their structure, teaching approaches, pupil grouping and use of 

support so that the school responds to the need of all pupils” (Tetler & Egelund, 2009:274). 

Med denne definition fjernes ansvaret fra det enkelte barn, og der fokuseres i stedet på betingelser 

og muligheder i det pædagogiske miljø. Selvom Farrells definition er målrettet skolen, mener jeg, at 

den er anvendelig i forhold til den pædagogiske praksis i en vuggestue. 

Tilgangen er relationel i stedet for individuel, forstået i den forstand at det er miljøet der er omkring 

det enkelte barn i en udsat position, der giver barnet mulighed for at deltage i fællesskabet, i stedet 

for at det er barnet, der skal tilpasse sig det givne pædagogiske miljø.  

Udover Farrells definition af inklusion inddrages Alan Dysons måde at håndtere 

inklusionsfænomenet. Han skriver blandt andet, at der er utallige uklarheder forbundet med 

fænomenet, da de definitioner der er, grunder i fundamentalt forskellige diskurser. Derfor vil en 

definition ifølge ham altid afhænge af hvilken diskurs eller teoretiske begreber, der ligger til grund 

for den måde begrebet konstrueres (Dyson, 1999).  

                                                 

 

5
 Peter Farrell er professor på Manchester Universitet i ”Special Needs and EducationalPsycology” og tidligere formand 

for den internationale forening for skolepsykologer. 
6
 Alan Dyson er professor på Manchester Universitet i ”Education”. Han er tidligere professor i ”Special Needs 

Education” og har ledet ”Special Needs Research Center” på Universitet i Newcastle. 
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Dyson har ved en analyse af Salamanca-erklæringen fundet, at der forekommer fire forskellige 

opfattelser af inklusion, som ifølge ham er en sammenskrivning af fire forskellige opfattelser eller 

diskurser, om man vil. Disse fire opfattelser definerer ifølge ham tilsammen inklusionsfænomenet. 

De fire opfattelser eller diskurser kan karakteriseres som etiske, økonomiske, politiske eller 

pragmatiske opfattelser (Ibid.).  

Når inklusion relateres til en etisk opfattelse er der fokus på, at alle børn skal have lige mulighed og 

adgang til uddannelse og indflydelse på eget liv. Hvis fænomenet anskues ud fra en økonomisk 

opfattelse, er inklusion lig med effektivisering og rationalisering. Bringes den politiske opfattelse 

frem, handler det i høj grad om, at den inkluderende institution er den vigtigste aktør i en indsats 

mod øget marginalisering og udstødelse i samfundet. Den pragmatiske opfattelse grunder i at 

inkluderende pædagogik, anskues som den mest effektive fremgangsmåde når det handler om, at 

alle børn skal have mulighed for at få en uddannelse. Den pragmatiske og økonomiske diskurs 

relaterer sig til et niveau, hvor individet er i centrum, hvorimod den etiske og politiske diskurs 

bevæger sig på et samfundsrelateret plan (Hedegaard Hansen, 2008; Dyson, 1999). 

I Danmark findes en Inkluderingshåndbog, der fra forfatternes side er tænkt som et hjælpemiddel til 

personalet i dagtilbud for børn. Det ekspliciteres i indledningen, at den kan anvendes i forhold til 

børn mellem 0 og 6 år. Håndbogens formål er at skabe øget deltagelse i udviklings- og 

læringsaktiviteter for alle børn og voksne, det vil sige ikke kun for de børn, der er i en udsat 

position. Bogens forfattere deler holdningen om, at der i stedet for kun at være fokus på at inkludere 

de børn med særlige behov, skal være fokus på at inkludere alle (Baltzer & Tetler, 2004).  

Bogen anviser ikke nye aktiviteter, der skal sættes i gang i forbindelse med at arbejde mere 

inkluderende, i stedet har den fokus på at anvise metoder til, hvordan pædagoger kan gøre det de 

gør i forvejen, blot på et inkluderende værdigrundlag. I indledningen skrives blandt andet at: 

”Opbygningen af fællesskaber med et fælles værdigrundlag og omhyggelig opmærksomhed på 

betingelserne for udvikling og læring er afgørende for at skabe en bæredygtig udvikling. Da leg 

vurderes som vigtig for udvikling på alle alderstrin, skal håndbogens vægtning af leg derfor ses 

som en bestræbelse på at afbalancere den forøgede tendens til målsætning og evaluering i 

dagtilbud” (Baltzer & Tetler 2004:4). 
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I bogen defineres inklusion således: 

”Inkludering i dagtilbud indebærer, at alle deltager i processerne (medarbejdere, forældre og børn 

i alle aldre). Det handler om deltagelse i leg, læring og samarbejde med andre samt at kunne vælge 

og have indflydelse på, hvad vi foretager os. Med andre ord handler det om at blive set, accepteret 

og værdsat, som de unikke personer vi er. Inkluderende miljøer bestræber sig på at reducere alle 

former for ekskludering. I håndbogen forstås ekskludering bredt, herunder også følelsen af ikke at 

være anerkendt. Inkludering indebærer refleksioner over de holdninger og værdier, vi baserer vores 

pædagogiske arbejde på med henblik på at relatere dem til inkluderende værdier. Sådanne værdier 

har at gøre med lighed og retfærdighed, mulighed for deltagelse, etablering af fællesskaber og ret 

til gode lokale ordninger, medfølelse, respekt for forskellighed samt en forpligtethed på at skabe en 

bæredygtig fremtid for børn. At skabe overensstemmelse mellem værdier og praktisk handling er et 

afgørende skridt i udviklingen af vores læringsmiljøer” (Ibid:5). 

Denne definition er ligeledes relationel. Definitionen præsenterer begrebet i henhold til et 

individorienteret niveau, når der tales om inkluderende miljøer og etablering af fællesskaber. 

Både Farrells, Baltzer og Tetlers definitioner kan placeres i en pragmatisk diskursiv ramme, da en 

inkluderende pædagogisk praksis beskrives som en effektiv fremgangsmåde i forhold til at skabe 

lige muligheder for alle børn. 

Ifølge Bent Madsen
7
 er inklusion i sin oprindelse et typisk Policy-begreb

8
, der har rødder i 

eksempelvis Salamanca-erklæringen, der præsenteres i næste afsnit. Med dette mener han, at 

fænomenet henter sin betydning i et samspil mellem politiske intentioner og en pædagogisk 

faglighed. Hvilket til hver en tid vil betyde, at der er en kamp mellem en politisk diskurs og en 

faglig diskurs om at indholdsfylde begrebets indhold og betydningen i forhold til pædagogisk 

praksis (Madsen, 2009). 

På politisk niveau er inklusion et dannelsesideal, der skal være med til at realisere et 

medborgerskab, hvor alle har ret til at deltage og på et pædagogisk niveau er det et mål at skabe 

udviklingsmiljøer, der inkluderer alle børn. (Ibid.) 

                                                 

 

7
 Bent Madsen er centerleder for UCC´s NVIE – Center for Inklusion og Diversitet 

8
 Policy – realiseret politik 



25 

 

 

3.1.2 Opsamling 

Denne præsentation af måder at begrebsdefinere inklusion, viser med al tydelighed hvor komplekst 

et begreb, det er at definere. Samlet for definitionerne er, at det er definitioner, der tager 

udgangspunkt i at det enkelte barn skal have mulighed for at blive en inkluderet del af en 

sammenhæng eller et fællesskab. Det er rammerne og strukturerne, der er omkring barnet, der skal 

ændres og tilpasses, så barnet har mulighed for at indgå deri. 

3.2 Præsentation af udvalgte dokumenter der rummer et inkluderende aspekt 

Dokumenterne jeg har udvalgt præsenteres i kronologisk rækkefølge: FN´s Salamanca-erklæring, 

Loven om læreplaner, Dagtilbudsloven, Perspektivplanen og Specialreformen i Københavns 

Kommune. Derudover inddrages dokumenter, der er udarbejdet lokalt, her 

undersøgelsesinstitutionens årsplan. Som en aktuel kommentar har jeg valgt at inddrage det 

dokument, der er udarbejdet i forbindelse med den daværende regerings nedsatte task force om 

fremtidens dagtilbud. 

3.2.1 Salamancaerklæringen 

Der findes to betydningsfulde dokumenter i forhold til en global og national dagsorden vedrørende 

inklusion. Disse er FN´s standardregler omhandlende lige muligheder for handicappede, der blev 

ratificeret i Danmark i 1993 samt Salamanca-erklæringen
9
 fra 1994, der vedrører principper, politik 

og praksis i forbindelse med specialundervisning, herunder daginstitutionsområdet. Med 

Salamanca-erklæringen anvendes inklusion for første gang i en politisk sammenhæng (Hedegaard 

Hansen, 2008). 

Det vil sige, at fænomenet kan anses som et nyt udgangspunkt,der repræsenterer et brud med 

tidligere tiders klassifikation, segregering, kompensation og omsorg til fordel for en satsning på 

individuel tilpasning, inkludering og læring (Kjær, 2007; Hedegaard Hansen, 2008). 

 

                                                 

 

9
Salamanca-erklæringen blev udarbejdet på en UNESCO verdenskonference om specialundervisning i Spanien i 1994. 
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Med dette nye begreb der introduceres med Salamanca-erklæringen, sker der på mange måder et 

skift eller en nyfortolkning af den pædagogiske praksis, der er forbundet med det anderledes 

samfundssyn og menneskesyn, der også følger med erklæringen (Kornerup, 2009).  

Når der tales om et anderledes samfunds- og menneskesyn kan Dysons analyse af erklæringen 

synliggøre at disse to syn, synes uforenelige, og knyttet til nyfortolkningen af den pædagogiske 

praksis kan det siges, at der sker en transformering af integrationsbegrebet, som bliver til inklusion, 

da inklusionsparadigmet grunder i en kritik af en integrerende og normaliserende pædagogisk 

praksis (Hedegaard Hansen, 2008). 

Salamanca-erklæringen kan siges at være en udspringer af UNESCO´s engagement i henhold til 

specialundervisning. Det vil dermed sige at inklusionstankegangen om, at alle skal inkluderes som 

udgangspunkt, er vokset ud af et arbejde med specialpædagogik og specialundervisning (Kjær 

2007).  

Senere er tankegangen søgt overført til 0-6 års området ved blandt andet danske love, reformer, 

handlingsplaner og oversættelsen af Inkluderingshåndbogen. 

Når erklæringen anvendes i relation til daginstitutionsområdet findes følgende citat, som beskriver 

vigtigheden af en tidlig indsats i barnets liv: 

”For at den inklusive skole skal lykkes, er det nødvendigt med tidlig identificering, vurdering, og 

stimulering af det meget lille barn med særlige uddannelsesmæssige behov. Pasningsordninger og 

uddannelsesprogrammer for børn op til 6-års alderen skal udvikles og/eller reorienteres, så de 

understøtter fysisk, intellektuel og social udvikling og skolemodenhed. Disse programmer har stor 

økonomisk betydning for individet, familien og samfundet, idet de kan forhindre en forværring af et 

eksisterende handicap. Programmer på dette niveau skal anerkende inklusionsprincippet og 

udvikles i samarbejde, hvor førskoleaktiviteter kombineres med den tidlige barndoms 

sundhedspleje” (Salamanca-erklæringen på www.uvm.dk:19). 

Her beskrives det lille barn med særlige uddannelsesmæssige behov, det vil sige et barn med et 

eksisterende handicap. Selvom disse børn ikke er målgruppen i nærværende speciale, er citatet 

inddraget da ord som skolemodenhed og førskoleaktiviteter, har en vis betydning i forhold til love 

og reformer udarbejdet i Danmark og hele synet på det lille barn og daginstitutionsområdet, hvilket 

vil blive uddybet senere i specialet.  



27 

 

 

 

Når Salamanca-erklæringen anskues som en politisk vision, er inklusionen et middel til at skabe 

mere solidaritet blandt børn, og på den måde kan inklusion også være med til at skabe og opnå 

større ansvarlighed blandt børn i den globale verden (Kornerup, 2009). 

3.2.2 Danske love og reformer i kølvandet på Salamanca-erklæringen 

Hvis Salamanca-erklæringen anses som moderdokumentet optræder følgende dokumenter med 

reference til erklæringen: 

I 2003 lanceres for eksempel den nationale rapport ”En god start til alle børn”
10

, hvor den enkeltes 

ret til at deltage i fællesskaber tydeliggøres. Det ekspliciteres hermed fra statens side, at 

dagtilbuddene skal gøre større nytte i forhold til at bryde negativ social arv. For første gang 

præciseres det, at der er et samfundsmæssigt behov for, at alle er deltagende så indsatsen har en 

uddannelsesmæssig nytteværdi (Kornerup, 2009).  

Denne tilgang set fra Kornerups side, betyder at inklusion i denne rapports optik kan knyttes 

sammen med en økonomisk diskurs som omhandler effektivisering og rationalisering.  

Tiltaget i forhold til denne rapport er vedtagelsen af de Pædagogiske læreplaner i 2004
11

, hvor det 

fastslås, at alle institutioner skal beskrive deres tilrettelæggelse af det pædagogiske i forhold til børn 

med særlige behov. Med Loven om pædagogiske læreplaner ses det første eksempel på, at politiske 

intentioner vedrørende inklusion skal omsættes til pædagogiske mål (Kornerup, 2009). 

Efter Loven om læreplaner udarbejder den daværende regering i 2006 en ”Handlingsplan om social 

beskyttelse og inklusion”
12

.  Heri præciseres det at:  

”Det er en mærkesag for regeringen at kvaliteten i pasningsordningerne er høj, og at der er 

pasningsgaranti, fra barnet er seks måneder gammelt. Pasningsfaciliteter af høj kvalitet også til de 

                                                 

 

10
 Rapporten ”En god start for alle børn”, er udarbejdet af Ministerudvalget for negativ social arv og social mobilitet. 

Juni 2003 
11

 Vedtagelsen af de Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn er en del af en ændring af loven om social service. 

Hovedindholdet er at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan. 
12

 Handlingsplanen er udarbejdet af Socialministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, gældende for 2006-2008. 

Planen er udarbejdet på baggrund af en EU-aftale om at medlemslandene skal øge gennemskueligheden på det sociale – 

og sundhedsmæssige område. 
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helt små børn er vigtige af flere grunde. De giver forældrene tryghed i dagligdagen, og de er en 

forudsætning for ligestilling på arbejdsmarkedet. Hertil kommer, at de har en uvurderlig 

pædagogisk funktion i forhold til børnene, idet de kan bibringe selv små børn relevante sociale 

kompetencer, der er specielt vigtige for de børn der kommer fra socialt belastede familier og 

boligområder. Dermed bidrager pasningsfaciliteterne også til at bryde den negative sociale arv. 

Helt centralt i den danske strategi er således, at der gøres en markant indsats overfor børn, som 

vokser op under vilkår, som må antages at føre til social udstødelse. Al erfaring viser også, at 

målrettede foranstaltninger virker. Der vil derfor i de kommende år blive iværksat adskillige 

yderligere foranstaltninger med henblik på at sikre alle børn lige muligheder, uanset deres sociale 

baggrund.” (Socialministeriet, Indenrigs – og Sundhedsministeriet, 2006) 

Denne handlingsplan ekspliciterer, at daginstitutionsområdet er dels en arbejdsmarkedspolitisk 

foranstaltning, jævnfør for eksempel ligestilling som gælder for alle, og at blandt andet 

daginstitutionerne derudover skal anses som stedet, hvor målrettede strategier om, at børn skal 

sikres lige muligheder, udmøntes. 

De to ovenstående politiske visioner om uddannelsesmæssig nytteværdi og deltagelse for alle, er to 

strømninger der viser enighed om målet, men ikke om formålet. Det betyder, at der her viser sig en 

værdimæssig forskel i den forstand om det er individets interesser eller fællesskabets interesser, der 

er i fokus. Det er i dette spændingsfelt, pædagoger skal udføre deres arbejde (Kornerup, 2009). 

Ifølge Kjær har Loven om læreplaner det sigte og ambition, at dagtilbuddene skal medvirke til at 

løse samfundsmæssige opgaver og problemer som segregering og udstødelse: 

”Loven om pædagogiske læreplaner har så at sige slået fast, at mainstreaming af 

socialpædagogiske opgaver skal være normen i den almindelige pædagogiske praksis. Loven siger 

klart, at den pædagogiske læreplan skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og at 

den skal beskrive hvordan udsatte børns læring understøttes. Det betyder at arbejdsopgaver og 

arbejdsområder som historisk enten har været varetaget af asylerne (socialt belastede børn) og 

deres efterfølgere eller af særforsorgen (børn med funktionsnedsættelser) og deres arvtagere, nu 

forsøges etableret som en del af, eller med en stærkere tilknytning til, hvad man kan kalde 

normalpædagogikken” (Kjær, 2007: 157). 
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Med indførelsen af læreplaner i dagtilbud bliver vuggestuen anskuet som det første led i et samlet 

uddannelsesforløb, med læring som det centrale tema. Derudover præciseres det, at social inklusion 

ikke er en foranstaltning rettet mod det enkelte barn, men mod hele børnefællesskabet (Madsen, 

2005). 

Læreplanerne kan derudover anses for at være en statslig og kommunal interesse i forhold til at 

definere, hvad institutionslivet skal indeholde. Læreplanerne begrundes blandt andet med, at de skal 

være et led i barnets livslange kompetenceudvikling, og derved placerer læreplanerne sig i en 

forlængelse af en international tendens, hvor pædagogik kobles sammen med økonomiske 

betragtninger og hvor statens konkurrenceevne, herunder kvalificering af den fremtidige 

arbejdskraft, er omdrejningspunktet (Gregersen, 2007; Lind, 2007). 

I 2007 træder Dagtilbudsloven i kraft og læringsområderne fra de pædagogiske læreplaner 

indskrives i denne lov (Lind, 2007).  

Med denne lov er landets kommuner nu forpligtet til at medinddrage inklusionsfænomenet, i 

relation til FN erklæringen (Madsen, 2009).  

Her optræder for første gang en direkte forbindelse fra Salamanca-erklæringen til en lov udformet i 

Danmark, i form af de politiske intentioner er blevet omsat til pædagogiske mål. Målene er både 

rettet imod en indsats i forhold til børn og unge med særlige behov, men også som et alment 

pædagogisk mål der vedrører alle børn (Madsen, 2009). 

Formålet med loven er at børns trivsel, udvikling og læring skal fremmes via dagtilbud. Loven skal, 

som det var tilfældet med Lov om læreplaner, også være med til at forebygge negativ social arv, i 

den forstand, at de pædagogiske tilbud skal optræde som en integreret del af både kommunens 

samlede generelle tilbud til børn, og af den forebyggende og støttende indsats overfor børn der har 

behov for en særlig indsats.  

I loven præciseres det yderligere, at formålet med dagtilbud blandt andet er at give børn 

medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Som et led knyttet til ovenstående skal 

børn lære at indgå i forpligtende fællesskaber og opleve samhørighed med det danske samfund og 

ydermere integreres deri.  
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Derudover præciseres det i Dagtilbudsloven, at det i institutionernes læreplaner skal fremgå, hvilken 

indsats institutionen iværksætter overfor børn med særlige behov. 

Disse to love, Lov om læreplaner og Dagtilbudsloven, der er beskrevet i det ovenstående, 

præsenterer den politiske diskurs i forhold til, at en inkluderende pædagogisk praksis i en 

daginstitution, anses som en af de vigtigste aktører i en indsats mod øget marginalisering. 

I dette forår nedsatte den daværende socialminister en Task Force, der skulle indhente viden og 

præsentere input til udformningen af fremtidens dagtilbud. En beskrivelse af denne Task force og 

det arbejde de skal udføre er inddraget, da det har en vis betydning for de diskurser der aktuelt 

hersker, når der tales om daginstitutioner og inkluderende pædagogisk praksis. 

Baggrunden for Task Forcen er den daværende regerings 2020 plan om viden, vækst, velstand og 

velfærd.  

Da Danmark skal være blandt de ti rigeste lande i verden og have et kendetegn som innovativt, høj 

uddannelsesgrad og god konkurrenceevne, er det væsentligt at børn i Danmark, hvis ambitionerne 

skal indfries, har selvværd og er socialt og fagligt kompetente. 

Derfor skal der være fokus på at udvikle dagtilbudsområdet så målene kan nås, og at ressourcerne 

på dagtilbudsområdet anvendes bedst muligt (www.socialministeriet.dk/fremtidensdagtilbud).  

Denne diskurs er politisk og har et klart sigte i forhold til, på hvilken måde daginstitutioner i 

Danmark skal udvikles. 

Niels Egelund citeres i Holm-Pedersens artikel omhandlende PISA-test i børnehaven: 

”Vi har haft pædagogiske læreplaner siden 2004, og nu er det blevet tid til, at vi bevæger os videre 

til version 2.0. Vi skal have formuleret konkrete og operationelle mål for, hvad vi forventer børn 

lærer i dagtilbuddene med særligt henblik på at styrke deres skoleparathed – og en løbende 

national vurdering, af hvilke mål, vil da være fint” (Holm-Pedersen, 2011). 

Regeringens Task force har særligt fokus på temaerne læring, inklusion og forebyggelse af 

udsathed. Når inklusion og forebyggelse skal undersøges er det med fokus på, hvordan det kan 

sikres, at børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser kan inkluderes i almindelige 

dagtilbud, og hvordan det sikres, at socialt udsatte børn bliver opdaget og får det rette pædagogiske 
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tilbud. I den forbindelse skal det også undersøges, hvordan dagtilbuddene arbejder med struktureret 

pædagogik (www.socialministeriet.dk/fremtidensdagtilbud). 

3.2.3 Reformer og planer i kommunalt regi 

I det følgende præsenteres de reformer og planer, der er udarbejdet i Københavns Kommune, i 

henhold til de internationale og nationale erklæringer og love. 

Københavns Kommune udarbejdede i 2008 en Specialreform, der har til hensigt at reformere 

special– og almenområdet i kommunens dagtilbudsregi. Det er denne reform, som har været 

omdrejningspunkt for valget af specialets genstand - og undersøgelsesfelt.  

Kommunens Børne – og Unge Forvaltning har udarbejdet en inklusionspolitik i samarbejde med 

forvaltningens centrale og decentrale enheder. I sammenhæng med udarbejdelsen af reformen har 

forvaltningen udarbejdet en inklusionsguide til de pædagogiske institutioner, de har ansat 

inklusionskoordinatorer i alle byens distrikter, der er oprettet kompetencecentre i distrikterne og 

pædagoger og lærere er blevet tilbudt inklusionsuddannelser. 

Det overordnede mål med inklusionspolitikken, i form af specialreformen, er at alle børn og unge i 

kommunen oplever, at de trives og udvikles i de fællesskaber, som de dagligt er en del af.  

Kommunen definerer inklusion på følgende måde:  

”Inklusion er en vedvarende proces, der handler om at skabe åbne og udviklingsorienterede miljøer 

hvor alle børn og unge oplever sig som aktive deltagere i fællesskabet. Målet er at alle børn og 

unge skal ses, anerkendes og værdsættes som de unikke personer de er, og dermed sikres faglig, 

personlig og social udvikling” (Inklusionsguiden 2008:2). 

Hensigten med reformen er, at udsatte børn kan blive i de almene institutioner, så længe det er til 

gavn for det udsatte barn og dets familie. Og sidst men ikke mindst at kommunen får mest muligt 

for pengene i form af en kontraktfornyelse og indførelse af nye budgetmodeller og ensartede 

procedurer, når der visiteres.  

Specialreformens dokumenter kan anses for at være kommunens policy-dokument i forhold til, 

hvordan det ønskes, at deres politik om inklusion omsættes til praksis. 
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Denne reform blander flere diskurser, men overordnet er diskursen politisk og økonomisk. 

Reformen ekspliciterer for eksempel, at inklusion i kommunen også omhandler rationalisering og 

effektivisering, når der for eksempel skrives, at kommunerne skal have mest muligt ud af deres 

penge. 

I 2009 lancerer Københavns Kommune en revurdering af deres Pædagogiske Perspektivplan fra 

2003, som dengang blev udarbejdet på baggrund af Lov om Social Service.  

Ud fra denne perspektivplan blev udarbejdet et fælles værdigrundlag for arbejdet i kommunen og en 

plan om, at alle institutioner skulle udarbejde årsplaner med deres egne målsætninger. Det vil sige, 

at Perspektivplanen er en direkte udløber af Lov om læreplaner. 

Efter Dagtilbudsloven i 2007, blev planen revideret i 2009, hvor de områder, der er fokus på i 

Dagtilbudsloven, blev indskrevet i perspektivplanen. 

Planen er en politisk plan, der er udarbejdet på baggrund af dialog og vidensindsamling. Det er et 

politisk dokument, der tager udgangspunkt i den eksisterende praksis, og Perspektivplanen skal 

anses som en ramme, som den enkelte institution kan afspejle deres praksis i.  

I perspektivplanen er et særskilt afsnit omhandlende børn med særlige behov. I dette afsnit står 

blandt andet, at institutionerne skal udforme pædagogikken således, at børn med forskellige 

vanskeligheder har mulighed for at blive inkluderet i det pædagogiske fællesskab. Det er 

institutionernes opgave at sikre, at børnene får mulighed for at deltage aktivt i de forskellige 

fællesskaber, som de er en del af. Derudover skal der skabes grundlag for, at det enkelte barn føler 

sig anerkendt, værdsat og får udnyttet og udviklet deres ressourcer og kompetencer.  

Daginstitutionerne skal i form af en særlig pædagogisk læreplan, og særligt tilrettelagt pædagogisk 

praksis for disse børn, sikre dem vilkår der er befordrende for deres udvikling og læring. 

Et af målene, blandt andre, i den nye perspektivplan fra 2009 er:  

”Inklusion – udvikling og dialog så dagtilbud inkluderer alle børn, også dem i særligt udsatte 

positioner” (www.kk.dk/perspektivplan 2009:54) 

Derudover skal der i alle daginstitutioner implementeres pædagogiske metoder, der støtter 

udviklingen af social inklusion. 
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Denne Perspektivplan i Københavns Kommune samler på en gang alle nationale love vedrørende 

daginstitutioner. Planen er en direkte udløber og er kontekstualiseret i forhold til hvilke planer, der 

er udarbejdet lokalt i kommunen. 

Specialreform 2.0 i Københavns Kommune er blevet besluttet sidst i juni dette år, og har kun været 

et forslag i den tid, jeg har indhentet datamateriale til specialet. Reformen skal ses som en 

opfølgning på kommunens tidligere reform, og et oprids af denne version 2.0 er inddraget, da et 

centralt element i reformen er tidlig indsats i forhold til små børn i daginstitutioner. Med tidlig 

indsats menes blandt andet, at børn med vanskeligheder opdages tidligt, og dette gøres ved, at 

kommunen fordobler antallet af småbørnspsykologer ansat i kommunen. 

En tolkning af denne reform kan være, at der ønskes et yderligere stærkere fokus på børn i 

vuggestuealderen, når der tales om tidlig indsats. Selvom antallet af småbørnspsykologer fordobles, 

er det stadig de professionelle i den pædagogiske praksis, der skal have fokus på de børn, der 

befinder sig i udsatte positioner og bringe deres tanker vedrørende børnene videre. 

Undersøgelsesinstitutionen har udarbejdet en årsplan, hvor de har implementeret de krav, der er i 

forhold til Dagtilbudsloven og den Pædagogiske Perspektivplan. 

I institutionen anses læreplaner som et arbejdsredskab til udvikling og fastholdelse af kvalitet i 

institutionen. Handleplanerne bliver dels anvendt til planlægning og dels til en form for egenkontrol 

i forhold til kvaliteten af den pædagogiske praksis. 

Udover en gennemgang af institutionens tiltag i forhold til at arbejde med læreplaner, findes også et 

afsnit om ”børn med særlig behov”. I undersøgelsesinstitutionen har de følgende tilgang:  

”Alle børn har særlige behov”, deres tilgang til dette er, at ikke alle børn har behov for samme 

metode til at få deres behov opfyldt.  

Denne tilgang ligger i tråd med Baltzer og Tetlers definition af inklusion om, at den inkluderende 

pædagogiske praksis skal målrettes alle børn i institutionen og ikke blot de særligt udsatte. 

Årsplanen i institutionen refererer dog ikke til Inkluderingshåndbogen. 

De arbejder ud fra en ressourcetænkning, der omhandler, at de tager udgangspunkt i det enkelte 

barns stærke sider, for på den måde at få fat i de mindre stærke sider.  
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Institutionen beskriver derudover i deres årsplan, at der kan være forskellige grunde til, at et barn i 

en periode har behov for mere opmærksomhed. Disse perioder kan enten være korte eller af mere 

vedvarende karakter. 

Institutionen anvender ikke inklusionsbegrebet eksplicit i deres årsplan, forstået i den forstand at de 

ikke eksemplificerer, hvorledes de arbejder med inklusion i deres pædagogiske praksis, eller 

hvordan de definerer begrebet.  

Årsplanen kan anses som en konkret lovgivning i forholdet mellem kommune og institution. 

Formålet med at indføre planerne var at få udarbejdet planer, hvor mål og formål skulle virke 

styrende for arbejdet i institutionerne (Nørregaard-Nielsen, 2006). 

3.2.4 Opsamling 

Præsentationen i dette afsnit har bevæget sig fra et internationalt niveau i form af en beskrivelse af 

Salamanca-erklæringen til et nationalt niveau i forhold til love, handlingsplaner, rapporter og den 

nye Task force om fremtidens dagtilbud. Videre til dels et kommunalt niveau vedrørende de 

reformer, der er udarbejdet i Københavns Kommune og dels et institutionelt niveau, hvor der 

udarbejdes planer i den enkelte daginstitution. 

Begrebsafklaringer af inklusion, og dokumenterne der er præsenteret i dette afsnit, vil i specialets 

analyse være genstand for en analyse af dokumenternes betydning i den pædagogiske praksis. 

3.3 Daginstitutionens udvikling og forandring 

Gennem tiden har de funktioner daginstitutionen har varetaget, ændret sig. I dag er 

daginstitutionsområdet placeret som en central og selvfølgelig del af velfærdsstatens tilbud til 

borgerne (Lind, 2011). 

Hvis vi ser tilbage, har der været asyler
13

 for børn siden 1870-erne. Historisk set kan det siges, at 

der er tale om to rødder, hvilke er asylet og børnehaven. Asylet var tænkt som et filantropisk 

projekt, som var borgerskabets forsøg på at holde arbejderbørn væk fra belastede miljøer, væk fra 

gaden så at sige, mens deres forældre var på arbejde.  

                                                 

 

13
 Asyl betyder på latinsk et fristed. 
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”Asylet var tænkt som et såvel socialt som pædagogisk sted. Et sted der skulle tilbyde opdragelse og 

pasning. Reelt løb asylerne – der kunne rumme flere hundrede børn – dog ind i, at disse mange 

børn skulle passes af for få og for dårligt uddannede voksne, hvorfor det tit var så som så med 

opdragelsen” (Nørregaard-Nielsen, 2006). 

Omkring 1900-tallet blev disse asyler afløst af børnehaver. Disse var folkebørnehaver, der først og 

fremmest skulle ses som en socialpolitisk foranstaltning til børn fra ”mindrebemidlede” familier. 

Samtidig med disse folkebørnehaver kom også halvdagsbørnehaverne, der rettede sig mod børn fra 

mellemlagsfamilier. Disse halvdagsbørnehaver var ikke kun en pasningsmulighed, men var i høj 

grad også et sted, hvor børnene blev stimuleret og udviklet (Ellegaard, 2000). 

I 1950-erne trådte de første statslige bekendtgørelser om blandt andet vuggestue i kraft. Det var dog 

først ved velfærdsstatens fremvækst, og kvindernes indtog på arbejdsmarkedet i 1960-erne, at 

daginstitutionens almene funktion slog igennem (Larsen Nielsen, 2010).  

Det betød en ekspansion i institutionsantal og i den forbindelse blev institutionerne et sted for især 

mellemlagets børn, der i høj grad voksede i disse år (Ellegaard, 2000).  

Det var også i disse år, at institutionerne tilblivelse blev begrundet med, at alle børn kunne have et 

behov for at blive socialiseret udenfor familien (Madsen, 2005). 

Derudover kan det siges, at man med asylerne havde en socialpædagogisk opgave. Denne 

socialpædagogik træder dog i baggrunden i 1950-erne, hvor pædagogikken rettede sig mod alle 

børns sociale udvikling, da institutionerne nu var en arbejdsmarkedsforanstaltning. Der var på 

daværende tidspunkt en begyndende holdning om, at børn skulle beskyttes fra den begrænsede 

sociale udvikling en moderne familie kunne præstere. På den måde blev daginstitutionen en: 

”Nødvendig socialiserende arena i alle børns opvækst, der kan sikre deres fremtidige deltagelse 

som kompetente samfundsborgere” (Madsen, 2005:50). 

I starten af 1960-erne kommer en ny lov om børne- og ungdomsforsorg. Dette betyder, at 

institutioner går fra at blive anset som forebyggende børneforsorg til at være daginstitutioner for 

alle børn.  

Dette skift var første gang i institutionernes historie, at det offentlige og kommunale ansvar herfor 

blev formuleret. Alle institutioner opnåede hermed offentligt tilskud, uanset hvilke børn der gik i 
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institutionen. Der ses altså allerede i 1960-erne en officiel anerkendelse af at institutionerne har et 

pædagogisk sigte (Lyng Rasmussen, 2006).  

Frem til 70-erne var vuggestuen præget af ro, regelmæssighed og renlighed. Personalet var 

uddannet barneplejersker, og der var fokus på hygiejne og pasning (Broström et al., 2010). 

I 70-erne var daginstitutionerne præget af struktureret pædagogik. Stig Broström talte for eksempel 

om en pædagogisk praksis, der så direkte på forholdet mellem det enkelte barn og gruppen. Det 

enkelte barn skulle tilpasse sig under kollektivet. Børnene blev anset som en del af en 

samfundsgruppe, der var undertrykt af kapitalismen, og som kun kunne bryde med denne 

undertrykkelse, hvis de handlede kollektivt og i samlet flok (Jerlang, 1991). 

80-erne var præget af en vedholdende institutionskritik, og der var fokus på det enkelte barn og dets 

relation til pædagogen. 

I 90-erne var selvforvaltning og børneperspektiv de vigtigste nøgleord. Idealet er i dette årti et 

demokratisk børnekollektiv, men med fokus på det individuelle barns udvikling og 

selvbestemmelse. 

I 80-erne og 90-erne handlede den pædagogiske praksis om omsorg og udvikling. I disse årtier var 

nøgleordet udvikling, og pædagogikken hentede sine beskrivelser i udviklingspsykologien. 

Udviklingspsykologien blev anvendt som målestok i forhold til at se, om barnet udviklede sig 

korrekt i forhold til den udviklingspsykologiske beskrivelse af, hvad der blev anset som en normal 

udvikling.  

00-erne havde det kompetente barn i fokus, og det er også i dette årti læreplaner og tests indføres 

som en slags reguleringsredskab i forhold til barnets udvikling. Samtidigt med at barnet hyldes som 

individ, skal det også kunne håndtere fælles normer og institutionelle krav om, hvordan det skal 

opføre sig i fællesskabet. På den ene side er der et øget krav og pres for at det enkelte barns 

individuelle og kreative udvikling skal fremmes, og på den anden side finder en standardisering af 

barnet sted i form af test, dokumentation og læreplaner (Larsen Nielsen 2010, Madsen 2005, Jerlang 

1991, Broström 2010). 

Ifølge Ellegaard ses en nuværende bevægelse, hvor der vendes tilbage til en mere struktureret 

pædagogik og en øget fokus på gruppen end på det enkelte barn (Fugl, 2008).  



37 

 

 

Daginstitutionerne har så at sige ændret sig historisk, fra at være socialpolitiske foranstaltninger, 

arbejdsmarkedsforanstaltning til nu at skulle fungere som fleksible dagtilbud, hvor der forventes 

service og kvalitet (Larsen Nielsen 2010).  

I dag kan daginstitutionsområdet karakteriseres som et område, der er tæt knyttet til velfærdsstaten, 

hvilket har betydet, at det er et område, der blandt andet er genstand for lovgivning, inddragelse i 

politiske tiltag og strategier, øgede krav om dokumentation i form af planer og vurderinger af børns 

læring sprog og miljø og nye indsatser i forhold til børn som har behov for en særlig indsats. De 

forandringer der er knyttet til velfærdsstaten, er dermed også knyttet til daginstitutionsområdet 

(Lind et al., 2011). 

3.3.1 Daginstitutionspædagogikkens analytiske transformering 

Det hævdes at den socialpædagogiske opgave, der trådte i baggrunden i 1950-erne, er vendt tilbage 

når for eksempel Schmidt taler om, at al pædagogik kan anses som en slags halehæng til 

socialpolitik, og når Madsen taler om en analytisk transformering, hvor almenpædagogik er blevet 

til socialpædagogik (Schmidt, 1998; Madsen, 2005). 

Det almenpædagogiske område styres i høj grad af socialpolitikken, som kan anses som den måde 

staten er med til at regulere børnenes adgang til samfundsmæssige socialiseringsarenaer udenfor 

familien (Madsen, 2005). 

Dette kan for eksempel ses i den forhenværende Socialministers nedsættelse af Task forcen 

vedrørende Fremtidens Dagtilbud. 

Bjørg Kjær skriver om daginstitutionerne i nutiden, at de:  

”… udfylder en væsentlig samfundsmæssig funktion ved at passe børn, så forældrene kan være 

aktive på arbejdsmarkedet. Denne arbejdsmæssige funktion er tæt forbundet med en anden opgave, 

nemlig den der handler om at være et sted, hvor børn leger, udvikler sig, trives og lærer, så de 

gennem institutionslivets dannelsesprocesser dels har et godt liv her og nu og dels forberedes til 

selv at tage ansvar for et godt voksenliv i et demokratisk samfund. Denne dobbelthed ligger 

indbygget i selve dagtilbuddet som samfundsmæssig og kulturel institution” (Kjær, 2007a:147). 

Det almenpædagogiske arbejde fokuserer på leg, læring og udvikling i et generelt samfundsmæssigt 

perspektiv, hvorimod det socialpædagogiske arbejde har sit fokus en pædagogik, der er særligt 
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tilrettelagt for børn med særlige behov (Jensen, 2006).  

Pædagoger skal i dag arbejde ud fra begge perspektiver, jævnfør statslige love og kommunale 

reformer. 

3.3.2 Opsamling  

Gennem de afsnit som dette kapitel har præsenteret, ses for det første den kompleksitet som 

inklusionsfænomenet rummer, når der forsøges en begrebsafklaring. Kompleksiteten kommer til 

udtryk i de diskursive elementer, som Dyson beskriver i sin analyse af inklusionsfænomenet. Denne 

kompleksitet er relevant at have for øje, når fænomenet anvendes i en analyse af en pædagogisk 

praksis, hvor det undersøges, hvordan de professionelle taler om inklusion i forhold til, hvilke 

diskursive elementer deres italesættelser kan begrundes med. 

Præsentationen af dokumenter viser hvordan inklusionsfænomenet, både implicit og eksplicit, 

kommer til udtryk i erklæringer og love, der er målrettet den pædagogiske praksis. 
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4 Specialets videnskabsteoretiske grundlag 

I dette kapitel præsenteres et oprids af de videnskabsteoretiske retninger specialet indskriver sig i.  

Dette flertalsmoment giver sig udslag i, at specialet videnskabsteoretisk set positionerer sig mellem 

konstruktivismens og fænomenologiens metodologier og tankemåder, hvilket følgelig har en vis 

betydning for det analytiske greb, der anvendes i specialet.  Derfor præsenteres både 

konstruktivisme og fænomenologi som specialets videnskabsteoretiske grundlag. Efter præsentation 

kontekstualiseres den konstruktivistiske retning i forbindelse med valget af det socialanalytiske 

perspektiv, som specialets teoretiske forankring.   

Specialets videnskabsteoretiske standpunkt er i udgangspunktet konstruktivistisk, da det teoretiske 

perspektiv er funderet i en konstruktivistisk videnskabstradition. Standpunktet optræder dog også 

vægelsindet, da der i forhold til dataindsamlingsmetoder optræder valg, der grunder i en 

fænomenologisk videnskabstradition.  Ifølge Justesen og Mik-Meyer kan det anses som en 

umulighed at adskille den socialkonstruktivistiske variant af konstruktivismen med 

fænomenologien, da begge tilgange: 

”Interesserer sig for det intersubjektive, for konteksten og for, hvordan betydning bliver skabt. Men 

eftersom konstruktivismen ser alt som konstruktioner, vil dens analysegenstand pr. definition være 

flydende, ustabil, flertydig og foranderlig, hvorfor konstruktivismen ikke opererer med 

fænomenologiens ideal om at leve sig ind i de undersøgte individers mere eller mindre stabile 

livsverden” (Justesen & Mik-Meyer 2010:30ff). 

Specialets empiriske grundlag tager dels udgangspunkt i en fænomenologisk tradition, på grund af 

interessen for at undersøge subjektive handlinger og analysere, hvilken mening de subjektive 

aktører tillægger forskellige handlinger. Og dels en konstruktivistisk tradition, der tager afsæt i et 

konstruktivistisk perspektiv om, at vi antager, at vores virkelighed kontinuerligt konstrueres i 

sociale processer.  

Vanskeligheden ved at anvende en fænomenologisk tilgang er, at jeg på forhånd inden 

dataindsamlingen, havde valgt at anvende det socialanalytiske perspektiv som teoretisk ramme om 

specialets analyse. 

I det følgende præsenteres ganske kort de to videnskabsteoretiske retninger og deres ophav. 
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4.1 Fænomenologi 

Den fænomenologiske tilgang har sit udspring som en særlig retning indenfor filosofien, og blev 

udviklet af den tyske filosof Edmund Husserl
14

.  Senere er fænomenologien videreudviklet i 

filosofisk retning af, men senere er elementer blevet tilpasset til blandt andet en mere sociologisk 

tilgang af Alfred Schutz
15

.  

Et af nøglebegreberne i fænomenologien er ”livsverden”, der refererer direkte til den konkrete 

verden, vi alle sammen befinder os i, i vores daglige hverdagsliv og som vi er tilbøjelige til at tage 

for givet. Fænomenologien tager udgangspunkt i, at livsverden altid er en fælles verden (Justesen & 

Mik-Meyer, 2010).  

Når deltagende observation anvendes som dataindsamlingsmetode, er det især dette livsverden 

perspektiv, der søges undersøgt. 

Inklusion som fænomen kan være genstand for en analyse, hvor inklusion anskues som en objektiv 

genstand med ganske bestemte egenskaber så som, at det eksempelvis af nogle kan anskues som et 

policy-begreb forankret i erklæringer og love (Madsen 2005).  

I en fænomenologisk analytisk tilgang vil ovenstående grundlæggende være interessant, i den 

forstand, at det er uinteressant, hvad inklusion i virkeligheden er for en størrelse eller for et 

fænomen. I stedet er det interessant at analysere, og spørge til hvordan fænomenet opleves og 

erfares af de professionelle i den pædagogiske praksis. Hvordan det erfares og hvordan det at 

arbejde med inkluderende fællesskaber er en del af deres (arbejds-) livsverden. Her sættes der så at 

sige parentes om, hvorvidt de professionelle arbejder inkluderende eller ej, men i stedet fattes 

interesse for, hvordan inklusion opleves af individuelle eller grupper af medarbejdere i en 

pædagogisk praksis. Derved bliver inklusion ikke anskuet som et objektivt fænomen, der forefindes 

uafhængigt af subjekternes oplevelse af det. Det relevante i analysen når denne tilgang anvendes, 

bliver at inklusion, som fænomen, kan være diskursiveret forskelligt, fordi det optræder forskelligt 

for forskellige personer.  

                                                 

 

14
 Fænomenologien blev udviklet i begyndelsen af det 20. Århundrede og Husserl satte bevidst parentes om spørgsmålet 

om hvordan tingene i virkeligheden ser ud, i stedet blev interessen rettet mod den konkrete menneskelige erfaring af 

tingenes tilsynekomst, altså at samme genstand kan fremtræde på mange forskellige måder.  
15

 Det hævdes at det var Schutz der for alvor introducerede det fænomenologiske perspektiv i samfundsvidenskaben.  
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I dette speciale ønskes jeg at undersøge, hvordan det optræder for de forskellige informanter, der 

befinder sig i to forskellige institutionelle sammenhænge, altså pædagogerne i en institutionel 

kontekst og inklusionskoordinatoren i en mere politisk orienteret kontekst. 

Ved en fænomenologisk tilgang er der visse metodiske konsekvenser i forbindelse med 

dataindsamling og den efterfølgende analyse. I forbindelse med denne tilgang er de metodiske 

konsekvenser følgende; Idealet er at forskeren er i stand til, at indleve sig i andres situation og 

livsverden. Den dygtige forsker karakteriseres ved den denne tilgang, som en der er empatisk. 

Selvom karakteristikken af den dygtige forsker er empati og indlevelse, skal der stadig være en 

form for forskerneutralitet, da den fænomenologiske tilgang indeholder en fordomsfri tilgang til det 

område, forskeren gør til genstand for undersøgelsen (Justesen & Mik-Meyer, 2010).  

Min forskerneutralitet ligger i, at jeg ikke overfor informanterne udtrykker min faglige mening og 

tilgang til for eksempel inklusionsfænomenet. 

4.2 Konstruktivisme 

Konstruktivismen bygger på en antagelse om, at vores erkendelse af verden på en eller anden vis, 

bygger på konstruktioner af virkeligheden (Justesen & Mik-Meyer, 2010).  

Konstruktivismen hævder generelt, at det, vi er tilbøjelige til at tage for givet – det, der tager sig ud 

som selvfølgeligt, naturligt eller nødvendigt – er konstruktioner, der altid kunne have set anderledes 

ud. Fænomener er med andre ord kontingente; de er historisk eller socialt betingede” (Justesen & 

Mik-Meyer 2010:28). 

Det vil sige en forståelse af, at virkeligheden er derude, men at den blot ikke er uafhængig af vores 

måde at forstå den på.  

Konstruktivister understreger, at verden skal ses som noget, der er kollektivt konstrueret. Som for 

eksempel diskurser eller objektiverede institutionelle strukturer der er betydningsbærende, og som 

er med til at udgøre den kontekst, som individer refererer til (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

De metodiske overvejelser ved en konstruktivistisk tilgang betyder, at et interview ikke kan anses 

som en tekst med iboende betydning, der må også involveres kontekst og processen vedrørende 
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interviewet. Ligeledes med det dokumentmateriale der anvendes. Her skal også inddrages, hvilken 

betydning dokumenterne har, og i hvilken kontekst de er udarbejdet (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

4.3 Videnskabsteoretisk placering af det socialanalytiske perspektiv. 

Den teoretiske ramme om dette speciales analyse er det socialanalytiske perspektiv. På baggrund af 

dette valg forsøges der i dette afsnit rede for, hvor det socialanalytiske perspektiv siges at kunne 

placere sig videnskabsteoretisk set.  

Da Schmidt kun kortfattet forklarer, hvor hans socialanalytiske perspektiv placerer sig 

videnskabeligt set, vælger jeg at anvende Hammershøjs
16

 mening om perspektivets 

videnskabsteoretiske standpunkt. 

I bogen ”Det socialanalytiske perspektiv” fra 2000 pointerer Schmidt, at socialanalytikken som 

teori kan karakteriseres som en fænomenalisme. Fænomenalisme opererer ikke som fænomenologi 

med en eidetisk reduktion, altså en skelnen mellem væsentlige egenskaber og tilfældige egenskaber, 

men derimod opererer perspektivet med fortolkninger. 

”En fænomenalisme fatter de sociale træf gennem en interpretation, der undersøger, hvad et 

bestemt perspektiv kan overkomme” (Schmidt 2000.43:23).  

Da ovenstående komplicerer placeringen af perspektivet, og på grund af at Schmidt ikke i sit 

forfatterskab i særligt høj grad ekspliciterer og forklarer hvor perspektivet hører hjemme 

videnskabsteoretisk set, vælger jeg at anvende en sekundær kilde til at hjælpe med at søge en 

videnskabsteoretisk placering af det socialanalytiske perspektiv, velvidende at Schmidt selv 

eventuelt ikke ville være enig med placeringen.  

Hammershøj karakteriserer socialanalytik som radikal socialkonstruktivisme. Når det 

socialanalytiske perspektiv anskues som en filosofisk reflekteret sociologisk videnspraksis, er det i 

                                                 

 

16
 Lars Geer Hammershøj har i sin Ph.d. afhandling anvendt det socialanalytiske perspektiv og derfor refereres der til 

hans mening om socialanalytikkens placering i det videnskabsteoretiske landskab. Hammershøj er Lektor i pædagogisk 

filosofi ved DPU, Aarhus Universitet. Hammershøj har været med til at opbygge og udvikle Forskningsprogrammet 

Socialanalytisk Samtidsdiagnose. 

 



43 

 

 

familie med socialkonstruktivismen, som er en samlet betegnelse for utallige positioner og 

videnskabsteoretiske retninger indenfor især sociologien.  

Ifølge Hammershøj kan socialanalytikken og Berger & Luckmanns videnssociologi, ”Den sociale 

konstruktion af virkeligheden”, som socialkonstruktivisme siges at ligne hinanden i deres fælles 

forståelse af det sociale. 

Socialanalytikken og Berger & Luckmann forstår tilsammen det sociale som noget, der er 

uartikuleret, altså som en selvfølgelig social virkelighed, der ligger til grund for al artikulation. 

Når socialanalytikken af Hammershøj bestemmes som en radikal socialkonstruktivisme er det fordi 

socialanalytikken ikke kun mener, at det er dele af virkeligheden, der er social, men derimod hele 

virkeligheden (Hammershøj, 2003).  

Når Schmidt omtaler det sociale, understreger han i perspektivet, at det hverken er subjekterne eller 

objekterne, der konstruerer virkeligheden, men at vi i stedet er overladt til forskellige sociale 

betydningsudkast i betydningshelet (Karoff, 2010). 

Schmidt gør så at sige op med individ – samfunds dialektikken, og en yderligere præsentation af 

dette tema er at finde i præsentationen af det socialanalytiske perspektiv som specialets teoretiske 

ramme. 

4.4 Opsamling 

Den metodiske konsekvens af at placere sig mellem konstruktivismens og fænomenologiens 

metodologier, og med det socialanalytiske perspektiv som af Hammershøj beskrives som radikal 

socialkonstruktivisme, har visse konsekvenser og en vis betydning for det analytiske greb, der 

anvendes i specialet.  

Den konstruktivistiske indgangsvinkel giver sig til kende i måden, hvorpå specialet ønsker at 

diskutere en anden indgangsvinkel til og et andet syn på inklusionsfænomenet, og hvilken 

betydning dette har for den pædagogiske praksis. Fænomenologien viser sig ved, at der lyttes til 

subjekternes, i dette tilfælde de professionelles oplevelser og italesættelser af inklusionsfænomenet. 

Og som tredje parameter en radikal socialkonstruktivisme, der opløser skellet mellem individ og 
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samfund og som pointerer, at det hverken er subjekterne eller objekterne, der konstruerer 

virkeligheden, men derimod det sociale.  
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5 Specialets teoretiske ramme  

I dette kapitel præsenteres det teoretiske perspektiv, der anvendes i nærværende afhandling. Ud 

over det socialanalytiske perspektiv inddrages Pierre Bourdieus teori om felt, habitus og kapital og 

hans tanker om social mobilitet. Bourdieu anvendes som en kritisk refleksion over valg af teori, idet 

han præsenterer en sociologisk indfaldsvinkel til specialets problemformulering, der er noget andet 

end Schmidts tilgang. Yderligere præsentation, begrundelser for valg og anvendelse af teorierne 

begrundes løbende i forbindelse med præsentationen. 

5.1 Præsentation af det socialanalytiske perspektiv 

Den teoretiske ramme om afhandlingen er det socialanalytiske perspektiv, der er et teoretisk 

perspektiv udviklet af idéhistoriker og filosof Lars Henrik Schmidt igennem de seneste 30 år.  

Det er blevet sagt mangt og meget om det socialanalytiske perspektiv. For eksempel har Jens Erik 

Kristensen
17

 udtalt at:  

”Det er komplekst at tilegne sig til trods for at det er så såre simpelt” (Kristensen, 2009)
18

.  

En anden af Schmidts fortolkere skriver: 

”Det komplekse ved perspektivet er nemlig dets mangel på klare definitioner, simple begreber og 

lineær forståelser” (Schunck, 2011:12).  

Og da det af Lars Geer Hammershøj er blevet betegnet som ”det hemmelige perspektiv” 

(Hammershøj 2003), vil jeg forholde mig ydmygt til Lars Henrik Schmidts omfangsrige 

forfatterskab og vælger derfor at dykke ned i få udvalgte kategorier i perspektivet.  

Jeg anvender både primære og sekundære kilder i læsningen af det socialanalytiske perspektiv. 

Følgende primære værker er udvalgt; Artiklen Socialpædagogikkens genkomst (1998), bøgerne 

Magten og den sociale diskurs (2000.41), Det socialanalytiske perspektiv (2000.43), Om respekten 

(2005) og Diagnosis I (1999.49), Diagnosis II (1999.50) og Diagnosis III (2006). 

                                                 

 

17
 Jens Erik Kristensen er lektor Lic. Phil. ved Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet 

18
 mms://stream.dpu.dk/public/gnosis/gnosis090604-02sq.wmv 
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Men da Schmidts egen præsentation af socialanalytikken kan virke kompleks og privat, i forhold til 

det anderledes vokabular der anvendes, har jeg i specialet valgt også at anvende sekundære 

litteraturreferencer, der er skrevet af følgende forfattere; Hammershøj (2003), Lieberkind (2005), 

Karoff (2010), Pildal Hansen (2011) og Schunck (2011).  

Til trods for at fortolkere af Schmidt også finder det problematisk at levere en klar fremstilling af 

det socialanalytiske perspektiv, har det været en måde at søge forståelse for dels perspektivets 

kategorier og vokabular og dels anvendelsen af perspektivet i en pædagogisk kontekst.  

I en præsentation af perspektivet er det en udfordring, ikke at ende med at forklare den ene 

komplekse kategori med den anden, da kategorierne er interpendente og på den måde hele tiden 

henviser til hinanden. En anden grund er at perspektivets vokabular, er så opslugende at fortolkeren 

ofte kommer til at skrive i samme form, netop fordi formen er afgørende for perspektivets tilblivelse 

(Schunck, 2011).  

På baggrund af dette forhold forsøger jeg gennem præsentationen at konkretisere og 

kontekstualisere perspektivet og kategorierne i forhold til specialets genstandsfelt. Det er også med 

dette i baghovedet, at jeg har valgt at placere noget af den teoretiske præsentation i analysen, lige 

før det anvendes som analyseredskab, i håb om, at det for læsere vil gøre perspektivet mere 

interessant.  

Schmidt skriver, at det socialanalytiske perspektiv ikke er et centralt perspektiv, forstået på den 

måde, at der kan stiges ind i perspektivet mangfoldige steder, og at det kan antastes forskelligt 

(Schmidt, 2008). 

Jeg ”stiger” i denne afhandling ind i perspektivet, der hvor jeg først og fremmest søger en forståelse 

for Schmidts vokabular, og dernæst et forsøg på at forstå og anvende hans ærkekort og få af 

perspektivets grundantagelser og grundkategorier. Derudover anvender jeg perspektivet som en 

kommentator i forhold til en problematisering af den pædagogiske profession, når der i dette 

speciale tales om inkluderende pædagogisk praksis. 

Når det socialanalytiske perspektiv er et socialfilosofisk perspektiv, som har det sociale som 

anledning, og fordi:  
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”pædagogikken er en bestemt artikulation af det sociale – nemlig en diskurs om selve det at blive 

socialiseret” (Schunck, 2011:10), kan det sociale i mit speciale, forstås som et omdrejningspunkt til 

at undersøge pædagogiske problemstillinger i en observeret pædagogisk praksis. I Schmidts optik 

handler pædagogik om at blive socialiseret. Det vil sige, inklusion handler om socialisering, da det 

er socialiseringen, der er den pædagogiske diskurs.  

5.1.1 Tragisk filosofi 

Schmidt omtaler selv perspektivet som en tragisk filosofi, i den betydning at umiddelbarheden og 

oprindelsen og dermed en udsigt til forsoning er gået tabt. Det tragiske element hentes fra Nietzsche 

og Rousseau, da ”de bryder med ideen om sandheden” (Schunck, 2011:17).  

Således betyder det også, at hjemløsheden i perspektivet opfattes som principiel, forstået på den 

måde, at der ikke findes noget udenfor, noget historisk oprindeligt, eller at der findes en mere 

substantiel mere virkelig virkelighed.  

Hjemløsheden kan derudover anses som en refleksion over, at vi ikke er alt, det vil sige, at vi alle i 

en eller forstand lider afsavn, og at hjemløsheden er et vilkår for det moderne menneske, der kan 

beskrives som værende tilstedeværende uden at være nærværende. (Schmidt, 1999.49). 

Hjemløsheden kan derudover forklares ved, at tabet af de store fortællinger har medført, at individet 

er efterladt til sig selv som sidste og eneste referent (Lieberkind, 2005a). 

Denne føromtalte hjemløshed kommer i dette speciales analyse til udtryk i, at der ikke findes en 

sand lige vej i forhold til en egentlig inklusion. Trods fænomenets uklare konnotationer spiller 

inklusion helt eksplicit en rolle i vores samtid (Lieberkind, 2005a).   

Dette faktum vil jeg forsøge at give udtryk for ved i analysen at illustrere, hvor komplekst et 

fænomen inklusionsfænomenet er, når utallige interessenter byder ind med definitioner, diskurser 

og måder at løse en pædagogisk opgave.  

Ifølge Schmidt står hjemløsheden i modsætning til idealet og drømmen om et inkluderende 

samfund. Idealet om inklusion er utopisk og derfor kan opgøret sammenkædes med det tragiske 

element i filosofien. Vi er nødt til at forlige os med, at idealet om en inkluderende pædagogik eller 

et inkluderende samfund, hvor alle er en del af fællesskabet, ikke er muligt. 
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Ifølge Schmidt er hele omtalen vedrørende den inkluderende pædagogik en måde at besnakke det 

tragiske element i det at være menneske. Det besnakkes i den pædagogiske metier med 

forestillingen om rummelighed, at hvis vi bare alle er rummelige nok, kan intet gå skævt.  

”Er institutionskulturen tilstrækkelig rummelig og respekterende, så er der jo ingen der kan eller 

skal føle sig udenfor, ingen er sat uden for døren, der er egentlig ikke nogen der er udsatte, og vi 

behøver ikke henvise til specialforanstaltninger … … Hokuspokus marginaliseringen er borte, hvis 

de skæve inkluderes. Hvis der ikke er nogen der skal integreres, hvis der ikke er nogen, der er 

ekskluderede, så er der vel heller ikke nogen, der er marginaliserede? Stigmatiserede javel, men det 

er vel nærmest et æstetisk anliggende efterhånden, ikke sandt?” (Schmidt, 2010:12). 

Her taler Schmidt om inklusion i en rummelighedskontekst, i den forstand, hvis det anskues i en 

daginstitutionsoptik, at alle er rummet i den pædagogiske praksis, det vil sige ingen er ekskluderede 

eller marginaliserede. Men dem der er udsatte er derimod stigmatiserede, i en forståelse af at være 

stemplet som de udsatte. Det vil sige, er til stede på et tålt ophold så at sige.  Hvis dette 

sammenholdes med afsnittet med begrebsdefinitionen af inklusion, skelnes der i disse definitioner 

klart mellem inklusion og rummelighed.  

Ovenstående citat er i tråd med Madsen (2005), når han taler om at være erkendt, i stedet for 

anerkendt i et fællesskab, men det er ikke i tråd med Madsen, når Schmidt sidestiller begreberne 

rummelighed og inklusion, som er tilfældet i ovenstående citat. Og dette antyder endnu engang den 

kompleksitet, der er forbundet med inklusionsfænomenet. 

5.1.2 Opgøret med individ samfundsdialektikken 

Det socialanalytiske perspektiv er et opgør med individ samfunds dialektikken. Perspektivet er 

blandt andet opstået som et brud og et opgør med det socialpsykologiske paradigme, som var 

grundet i en tankegang om et dialektisk forhold mellem individet og samfundet, en tankegang som 

er indgroet i os. (Kristensen, 2009
19

)  

Det er et opgør med den interaktion, der er mellem individet og den socialitet, der er forbundet med 

at være en del af samfundet. 

                                                 

 

19
 mms://stream.dpu.dk/public/gnosis/gnosis090604-02sq.wmv 
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Det er her, det tragiske i Schmidts perspektiv kommer til udtryk. Grundvilkåret i det tragiske er 

fraværet af substans, der er ikke noget udenfor og derfor heller ikke nogen forsoning. Der er ikke 

noget inkluderende samfund, der rummer alle, der er ikke nogen individ–gruppe relation, der sørger 

for, at individet i en udsat position inkluderes i eller socialiseres ind i den store gruppes fællesskab. 

Men hvad er der så: der er i stedet tesen om, at man som menneske kan være inkluderet såvel som 

ekskluderet. Det der i socialanalytikken blandt andet opteres for i pædagogiske sammenhænge er, at 

vi skal intervenere i hinandens selvforhold, det vil sige, at det pædagogiske handler om, at 

interventionen hele tiden er en intervention i det sociale forhold og en intervention i forhold til den 

andens forhold til sig selv (Lieberkind, 2005).  

Når socialanalytikken gør op med en dialektisk forståelse af individet og samfundet, er det fordi 

Schmidt anser denne forståelse for romantisk og metafysisk. Han forkaster ideen om 

overensstemmelse mellem analyse og omverden. Som skrevet i forrige afsnit anvendes der i 

socialanalytikken ikke begreber som for eksempel individ og fællesskab, men i stedet præsenteres 

forhold og mellemværender, som centrale begreber i perspektivet (Schunck, 2011).  

Grundet dette er det vigtigt, når det socialanalytiske perspektiv anvendes i en sammenhæng, hvor 

det anvendes som analyseredskab i et speciale, at der ikke udarbejdes en analyse af omverdenens 

betydning i forhold til inklusion af børn i udsatte positioner, men derimod en analyse af forhold og 

mellemværender.   

På baggrund i ovenstående kan perspektivet anskues som: ”en principiel insisteren på at tænke 

anderledes” og et forsøg på ”at tænke noget nyt” (Schmidt, 2000.43:32). Dette anderledes blik på 

det sociale er, at socialanalytikken ser pædagogiske forhold som en specifik form for sociale 

forhold og det blandt andet disse forhold, der er i fokus i specialets analyse.  

5.1.3 Socialanalytiske grundantagelser og grundkategorier 

Jeg vil i det følgende præsentere Schmidts grundantagelser og grundkategorier, som jeg har udvalgt, 

blandt andre. Jeg har fokus på Schmidts grundantagelse om det sociale og kategorierne socialt træf 

og gemenhed.  

Denne præsentation er ganske kort, da jeg har valgt, at de resterende præsentationer placeres i 

specialets analyse i håb om, at præsentationen bliver mere nærværende idet teorien anvendes 

umiddelbart efter den præsenteres. 
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Det socialanalytiske perspektiv er en måde at forstå det sociale, som mere end at tænke det gennem 

det sociale dialektiske spørgsmål, som Schmidt mener, overvurderer det samfundsmæssige 

perspektiv og menneskets sociale kompetencer. Det sociale er ifølge Schmidt, en slagmark som 

problematiseres i de diskurser, der er i et felt.  

Det sociale er det mærkelige felt, som vi erfarer, er udspændt mellem samtlige og enhver, nemlig 

alle. Det er også det felt, der er en henvisning til samtlige eller enhver.  

”Dette alle-fænomen mellem samtlige og enhver, som vi i socialanalytikken kalder for gemenhed, er 

netop hverken almenhed eller fælleshed, men det er såvel partikulært som universelt – alt efter 

perspektivet og artikulationen. Dette indebærer at vi kan definere det moderne sociale som såvel 

den gemene konfliktualitet som den konfliktuelle gemenhed” (Schmidt, 1998:21). 

En vej til at søge at forstå gemenhedskategorien, der af flere socialanalytikere ses som 

socialanalytikkens fundamentale kategori, er at kigge på Schmidts grafiske udlægning af hans måde 

at tænke forhold på. Figurationen kalder Schmidt for det sociales ABC og omtales derudover som 

den ”socialanalytiske trekant”.  

”Formålet med ABC trekanten er at konstruere de mangfoldige forhold, der gør sig gældende. 

Enhver analyse kræver deraf en artikulation af de mange gemene forhold. Situationen ændres fra at 

være kommunikationer mellem subjekter i et fællesskabs- eller almenhedsperpektiv til at være en 

social situation, som anskues som et socialt træf. Det sociale træf er det socialanalytiske begreb for 

et felt af forhold – artikulerede som uartikulerede. Det er derfor ikke nødvendigt at indskrive 

intention, formål eller substans i situationen. Man kan nøjes med at se den som sociale forhold” 

(Schunck, 2011:90).  

Den væsentligste logik i forhold til figurationen er, at den kan anskues som en nedbrydning af det 

sociale til forhold (Schunck, 2011), i den forstand at:  

”Mennesket forholder sig til sig selv. Det forholder sig også til andre mennesker, som selv 

forholder sig til dem selv og til andre. Dermed forholder man sig altid til andre forhold. Man kan 

altså ikke forholde sig til en genstand: Vi forholder os ikke til mennesker som substanser eller som 

ting. Desuden består et forhold ikke i et enkelt forhold mellem to parter: Et forhold til nogen er en 

inddragelse i et socialt forhold, fordi mennesker besidder selvforhold. Mennesker, der forholder sig 
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til andre mennesker, forholder derfor deres selvforhold til andre selvforhold. Ideen er, at der altid 

er et gement forhold på spil udover de artikulerede forhold” (Schunck, 2011:77ff). 

Denne figuration præsenteres yderligere i kapitel 7, hvor den anvendes som analyseredskab i 

forbindelse med en analyse af en observation fra undersøgelsesinstitutionen.  

Når det sociale fattes som en gemenhed, som er en anden grundkategori i det socialanalytiske 

perspektiv, skal det forstås som: 

 ”en gemenhed der hele tiden bliver taget for noget mere og noget andet” (Schmidt, 2000.43:63).  

Gemenheden kommer til sin ret som en del i det sociale træf, da det sociale skal tænkes som 

uartikulerede forhold, altså gemenhed (Schunck, 2011).  

Det er en kategori om det selvfølgelige betydningsfællesskab, altså det fællesskab der tages for 

givet, og som kan karakteriseres som en endnu ikke erfaret uenighed (Schmidt, 2000.43). 

5.1.4 Refleksion over valg af teori 

Med et kritisk metarefleksivt blik vil jeg i det følgende kortfattet præsentere en teoretiker, der 

præsenterer en sociologisk indgangsvinkel i henhold til specialets problemformulering. Valget om 

at præsentere en anden teoretisk indfaldsvinkler i forhold til problemstillingen er, at det for det 

første ville have faldet naturligt at anvende, når der tales om udsathed, inklusion og pædagogers 

måde at italesætte et bestemt fænomen. I hvert fald er det denne teoretiker, jeg gentagne gange er 

stødt på, når jeg har læst litteratur om in- og eksklusion i daginstitutionen og pædagogers 

muligheder for at være medvirkende til at bryde social arv.   I og med at valget af teori tager sig 

anderledes ud i en mere filosofisk spekulativ retning, ønsker jeg med denne præsentation og i 

specialets konklusion at vise, hvilke analytiske fund og eventuelle svar på problemformuleringen 

anvendelsen af denne teori eventuelt kunne have frembragt.   

Det følgende er en ganske korte præsentation af Pierre Bourdieu, og der er i præsentationen fokus 

på de elementer, der har relevans for nærværende problemformulering. 
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5.1.5 Pierre Bourdieu 

Centrale begreber i Bourdieus teori er felt, habitus og kapital, som anvendes analytisk gennem hele 

Boudieus forfatterskab. Begreberne symbolsk vold og doxa anvendes i de forbindelser, hvor magt 

og styring for eksempel analyseres. 

Bourdieus sociologiske teori handler om blandt andet reproduktion af social ulighed, i den kontekst 

at det er statens rolle som magtudøver, der producerer denne ulighed.  Det vil sige, at det også er 

statens institutioner, der er en del af denne produktion.   

I Bourdieus sociologi udgør staten magten over alle personer i samfundet. Både det sociale system 

og uddannelsesmæssige system hører ind under staten, og derfor er det også gennem diverse 

lovgivninger og bekendtgørelser, at de forskellige ministerier sætter rammerne for, hvad der skal 

foregå i daginstitutioner for eksempel.  På den måde har staten direkte indflydelse på hvilken social 

orden, der praktiseres som værende den naturlige sociale orden i en given kontekst. Da alle er 

socialiseret ind i dette system i forbindelse med deres opvækst, er der ingen, der sætter 

spørgsmålstegn ved dette selvfølgelige grundlæggende forhold.  

I forhold til Bourdieus teori er det relevant, i henhold til undersøgelserne i dette speciale, at 

inddrage hans analyser af social mobilitet og de professionelles habitus´ betydning, for den 

pædagogik de udfører. 

Habitus er begrebet, der hjælper med at forstå aktørers handlinger. Habitus er de indlejrede 

erfaringer, alle aktører bærer med sig i livet. De er inkorporerede i den forstand, at indlejringen ikke 

foregår på et bevidst plan, men snarere som noget automatisk, det indskrives i aktørens krop.  

Habitus er udtrykket for aktørens samlede socialisering. Det er et begreb, der forbinder struktur og 

aktør perspektivet i den forstand, at det rummer både objektive strukturer og aktørens egne aktive 

handlinger.  På denne måde står dette begreb i modsætning til teorier om mekanisk ageren og 

teorier om et frit vælgende subjekt (Palludan, 2005; Mik-Meyer & Villadsen 2007; Kastrup Jensen 

2011). 

5.2 Præsentation af teori og forskning der knytter sig til daginstitutionsområdet 

Indledningsvis kan det siges, at forståelser af børn i daginstitutioner er domineret af mange og 

samtidige diskurser og forståelser. Disse vil træde frem i dette kapitel og blandt andet vise, at der 
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når der tales og skrives om børn, ikke optræder nogen sand eller objektiv viden, hvilket i sig selv 

gør pædagogiske arbejde til et komplekst mellemværende mellem teori og praksis.  

Dette afsnit er en præsentation af en række forskere og forfattere, der er udvalgt blandt andre. Disse 

forfattere og forskere siger noget om vuggestuens og daginstitutionens betydning i samfundsmæssig 

forstand og betydningen for de små børn, der hver dag indtager deres plads i institutionen.  

Derudover fortæller de noget om hvilke teoretiske overbevisninger, der gør sig gældende i forhold 

til små børn. 

”På institutionens scene fortælles en historie om frihed, lighed, demokrati, udvikling, osv. Men 

institutionens teater er organiseret i faste hierarkiske strukturer som grundlæggende er de samme, 

som dengang man mente, at børns kaotiske barnlighed skulle afrettes og bringes til orden. 

Institutionen er altså et udtryk for noget eventyrligt utopisk og udgør samtidig en konkret 

magtstruktur, som er forbavsende stabile alle ændringer i pædagogisk tænkemåde til trods” (Kjær 

2007b:51). 

Ovenstående citater er indledningsvist inddraget for at illustrere kompleksiteten i de bud, der fra 

forskellige sider er om daginstitutioner og de tanker, refleksioner og den praksis, der er knyttet 

dertil.  

Afsnittet tilbyder et overblik over hvilke pædagogiske, sociologiske og psykologiske teorier der 

dominerer på vuggestueområdet. 

Afsnittet er bygget således op, at der præsenteres en række forfattere i kronologisk rækkefølge efter 

udgivelsesår for deres undersøgelser eller bogudgivelser. Jeg præsenterer de tidlige udgivelser først, 

så afsnittet sluttes med de nyeste kommentarer i forhold til vuggestuen som institutionel ramme og 

som udviklingssted for små børns i vores samtid.  

5.2.1 Vuggestuen hverdag og utopi 

Ovenstående er titlen på Peter Andersen og Jan Kampmann (1988) bog om et forsøgs – og 

udviklingsarbejde, de i slutningen af 1980-erne udførte i en københavnsk vuggestue.  

Andersen og Kampmann lavede deres forsøgs- og udviklingsarbejde med den begrundelse, at der 

ifølge dem på daværende tidspunkt manglede beskrivelser af vuggestueområdet. Dette til trods for, 
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at det er i vuggestuen, de fleste børn gør deres første og grundlæggende erfaringer med 

professionelle opdragere, altså pædagoger og hele institutionskulturen.   

De var utilfredse med, at området var domineret af en psykologisk og pædagogisk tilgang der 

fastholdt et syn på barnet:  

”som et menneske der ensidigt skulle forberedes på voksenlivet” (Andersen & Kampmann, 1988:9).  

Dette betød, at børnenes egne kompetencer ikke fik lov frit at udfolde sig, og at det i stedet var 

pædagoger, der beherskede udviklingsmulighederne.  

Deres arbejde diskuterer, hvad små børn formår i forhold til selvregulerede læreprocesser, hvis 

omstændighederne er til stede. Derudover finder de, at vuggestuen både åbent og skjult var påvirket 

af en kulturkamp, og at pædagogerne dels støttede dannelsen af en børnekultur og dels kultiverede 

børnene på voksenlivets præmisser (Andersen & Kampmann, 1988). 

5.2.2 Dobbeltsocialisering 

En anden kommentator i forhold til institutioners betydning for børns udvikling er Lars Dencik
20

. 

Han taler om dobbeltsocialisering, forstået på den måde, at da de fleste børn i førskolealderen 

tilbringer en stor del af deres hverdag i for eksempel vuggestuen, er vi nødt til at forholde os til 

betydningen af dette faktum.  

Han omtaler daginstitutionerne som udenomsfamiliære omsorgsinstitutioner for børn, og har 

undersøgt hvilken betydning det har for det liv børnene lever i familien, at de lever en del af deres 

liv udenfor familiens rammer.  

Dencik har sammen med andre nordiske forskere konstrueret begrebet dobbeltsocialisering, som er 

udarbejdet for at indfange det faktum, at barnet pendler mellem to livsarenaer (familien og 

institutionen), samt for at forsøge at indfange den gensidige påvirkning af denne pendlen frem og 

                                                 

 

20
Denciks forskning var en del af BASUN-projektet (barndom, samfund, og udvikling i Norden) og den danske del var 

ledet af Lars Dencik. Projektet blev afsluttet i 1988. Forskningen var en kombineret sociologisk og 

udviklingspsykologisk tilgang til studiet af børn. Formålet var i nordisk sammenhæng at undersøge børns hverdagsliv i 

det der kaldes: ”barnets samlede socialiseringskonfiguration” (Dencik 1999:245). 
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tilbage. Det forventes, at barnet skal være i stand til at mestre de forskellige adfærdsforventninger, 

der er, når det er henholdsvis hjemme eller er i institutionen (Dencik, 1999). 

Dencik har udarbejdet en model, der kan være med til at illustrere, hvorledes velfærdsstaten 

indtræder i børnenes og deres families liv, når de starter i daginstitutionen. Figuren omtales som en 

trekantsmodel over statslig familieintervention. Når barnet er tilknyttet en daginstitution, medfører 

det samtidig, at relationen mellem barnet og forældrene bliver kontrolleret fra statsmagtens side. 

Derudover føres idealer og værdier om kultur og pædagogik tilbage fra den professionelle sfære til 

familierne. På den måde, på grund af velfærdsforanstaltningerne, er barndommen og familielivet 

mere gennemsigtigt og pædagogisk tilrettelagt end nogensinde før. Dencik mener, at en alle skal 

behandles ens logik, er det samme som en bureaukratisk institutionslogik (Ibid.). 

Opsummerende kan det siges om Denciks forskning, at det omhandler børns håndtering af at kunne 

indgå i flere forskellige arenaer, som også rummer forskellige normer og forventninger til børnene. 

Derudover stilles også et krav om, at børnene skal kunne indgå i og veksle mellem forskellige krav 

og normer. Ifølge Dencik har det, i forhold til om barnet er i stand til at håndtere denne 

dobbeltsocialisering, betydning om barnet tilhører den moderne middelklasse eller tilhører 

arbejderklassen (Pedersen, 2009). 

5.2.3 Daginstitutionen som reproduktion af sociale forskelle 

Thomas Ellegaard
21

 beskriver en række forandringer, der er sket i småbørns liv indenfor de sidste 

30 år. Forandringerne i perioden er blandt andet, at næsten alle børn i dag går i daginstitution, da 

deres mor arbejder fuld tid på arbejdsmarkedet (Ellegaard, 2000). 

For børnene har det ifølge Ellegaard den betydning, at de fra de er ganske små er nødsaget til  

                                                 

 

21
Ellegaards forskning stammer fra hans Ph. d. afhandling og hans datamateriale er observationer i en række 

institutioner og interview med forældre og pædagoger. Han ekspliciterer tydeligt at hans datamateriale er indhentet i 

børnehaver. Trods dette er hans refleksioner og resultater medtaget her da betydningen af at gå i børnehave kan 

sidestilles med vuggestue når det omhandler produktion og reproduktion af sociale forskelle. 

Den teoretiske forankring i afhandlingen er blandt andet den engelske sociolog Bernstein, der taler om ”usynlig 

pædagogik”, hvilket forstås som magtforholdet og de vurderingskriterier der er usynlige for dem, her børnehavebørn, 

der underkastes den givne opdragelse. Derudover anvender han Bourdieus teori om habitus og kulturel kapital.  
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”… at optræde selvstændigt i et offentligt rum” (Ellegaard, 2000:12). 

Ellegaards overordnede tema i hans undersøgelser er:  

”Hvilken betydning det har for de sociokulturelle forskelle at småbørn i dag tilbringer en stor del af 

deres barndom i daginstitutioner?”  (Ellegaard, 2000:15).  

Når Ellegaard anvender begrebet sociokulturel, er det for at pointere kulturens betydning i forhold 

til det sociale. Endvidere spørger han, hvilken rolle daginstitutionen har i forhold til produktion og 

reproduktion af sociale forskelle. 

Ellegaard formulerer i forbindelse med sine undersøgelsesfund, en række antagelser om den 

sammenhæng der er mellem den moderne barndom, daginstitutionen og børnenes sociokulturelle 

baggrund. På den ene side er der en forventning om, at børn er selvdisciplinerede i forhold til at 

skabe relationer, være selvhjulpne og selv henvende sig til de voksne, når de har behov for hjælp. 

På den anden side forventes det, at børnene er inkompetente i forhold til at styre tid, rum og kroppe, 

hvilket legitimerer pædagogernes styring (Ellegaard, 2000). 

Ellegaard omtaler pædagogiske institutioner som kontekster for læring, som samtidig er 

karakteriserede ved at være en ramme om selektions- og differentieringsprocesser. Han mener, at 

der er en sammenhæng mellem børns socioøkonomiske baggrund og deres håndtering af de 

kompetencekrav, der er i institutionerne (Ellegaard, 2000, 2006). 

Ellegaard mener, at institutioner kan ses som en sorteringsmaskine, der skiller de børn fra, der ikke 

lever op til de krav institutionen stiller. Kravene er implicitte, ifølge Ellegaard, og skal forstås som 

noget, der er indlejret og kommer i de fleste tilfælde til udtryk i den sociale struktur, i institutionen 

og i den daglige interaktion mellem børn og pædagoger og mellem børnene indbyrdes (Ellegaard, 

2006).  

Danske institutioners tradition er blandt andet, at der ikke stilles eksplicitte krav til børnene. Børn i 

danske daginstitutioner har historisk set selv valgt aktiviteter det meste af dagen, men dette kan 

være i forandring på grund af loven om læreplaner, og det faktum at daginstitutionen bevæger sig i 

en retning til at blive mere skoleforberedende (Ellegaard, 2006).  
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5.2.4 Livet i vuggestuen  

Overskriften er titlen på Lise Ahlmanns
22

 første bog, der omhandler sammenhænge mellem 

ergonomiske og pædagogiske problemstillinger i vuggestuens hverdag.  

I dette afsnit inddrages, i forbindelse med Ahlmanns tanker om selvforvaltningspædagogik, en kort 

præsentation af denne pædagogiske retning og opkomst. 

Bogen og Ahlmanns undersøgelser er med til at sætte fokus på hvilken stor betydning den fysiske 

indretning og det ergonomiske aspekt ved det pædagogiske arbejde, har for børnenes 

udviklingsmuligheder i vuggestuen. Ahlmann refererer til udviklingspsykologiske teorier, Løkkens 

og Andersen og Kampmanns undersøgelser (Ibid.).  

I Ahlmanns senere bog konkretiserer hun, hvordan der ifølge hende, kan bringes kvalitet ind i 

vuggestuen, blandt andet i forbindelse med måltider, bleskift, af - og påklædning og i forhold til leg 

(Ahlmann, 1998).  

Ahlmann beskæftiger sig blandt andet med selvforvaltning som pædagogisk metode. I sin 

præsentation af selvforvaltning inddrager hun ikke andre kommentarer end, at 

selvforvaltningspædagogikken kan anses som et brugbart samspil med nyere psykologiske 

udviklingsteoretikere, der blandt andet beskriver det lille barn som kompetent og medskabende. 

Selvforvaltning var ifølge Ahlmann et modefænomen i pædagogiske sammenhænge i 90-erne, og 

det kan som andre pædagogiske indfaldsvinkler optræde meget forskelligt og derfor præciserer 

Ahlmann selvforvaltningspædagogikken således:  

”En pædagogisk metode, som går ud på at støtte hvert enkelt barn i dets bestræbelser på at erobre 

de færdigheder og den grad af kontrol, som er en forudsætning for at få styr på sit eget liv, og hvis 

mål er den rigest mulige udvikling. Selvforvaltning handler om børnenes ret til at forvalte det, som 

de har en forudsætning for at forvalte” (Ahlmann, 1998:60). 

                                                 

 

22
Hun skriver i sin indledning til bogen, at arbejdet i vuggestue fra en samfundsmæssig synsvinkel burde være højt 

prioriteret, men at dette desværre ikke er tilfældet. Hun mener at der en manglende respekt for det arbejde der udføres i 

vuggestuen. Sin argumentation for dette henter hun i sit hverv som mag. art. psyk. med speciale i vuggestueforhold. 
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Det børnene kan forvalte bestemmes ud fra det enkelte barns udviklingstrin, erfaringer og 

motivering. Tages der ikke højde for dette, er der tale om omsorgssvigt i stedet for en pædagogisk 

metode.  

Selvforvaltningspædagogikken rummer udover inddragelse i de praktiske gøremål også muligheden 

for fri leg og dermed en mulighed for at: 

”lege sig til nye erkendelser gennem fri eksperimenterende leg, alene og i samspil med andre” 

(Ahlmann, 1998:63). 

At udføre selvforvaltningspædagogik er ifølge Ahlmann et spørgsmål om struktur og organisering. 

Strukturen må dog aldrig blive en praksis, der blokerer for spontanitet og inspiration (Ahlmann, 

1998). 

Selvforvaltningspædagogikken har rod i reformpædagogiske tanker, der viser tilbage til Rosseau og 

hans tanker om den frie opdragelse. Der findes en lang tradition fra Rosseau, som går ud på at 

fremhæve det ”naturlige” som det ”rigtige”.  

Reformpædagogik kan i sin enkelthed beskrives som en tilbagevendende kritik af det nuværende 

samfund og den måde opdragelse og uddannelse manifesterer sig her. Reformpædagogikken tager 

udgangspunkt i, at barnet skal have ret til en mere selvstændig udvikling end det, det pågældende 

samfund giver mulighed eller plads til og bliver ofte knyttet til det pædagogiske tema; for eller imod 

fri opdragelse. Pædagogikkens vision er, at barnet, der har gennemgået denne udvikling, vil blive en 

myndig og ansvarlig voksen, der vil være i stand til at være medvirkende til at opbygge et nyt og 

bedre samfund. På denne måde kan reformpædagogikken anses for at være en civilisationskritik, da 

den altid vil kritisere det nuværende samfunds måde at opdrage og uddanne (Nørgaard, 2007). 

I Ahlmanns tilfælde har reformpædagogikken karakter af selvforvaltningspædagogik, der grunder i 

en tanke blandt andet med udgangspunkt i Sterns teori om det kompetente barn, om at børn er 

medskabende og aktive i forhold til indflydelse på eget liv. På den måde kan den 

reformpædagogiske tilgang, ses som den tilbagevendende kritik af den pædagogiske hegemoni, der 

hersker på et bestemt pædagogisk område (Ahlmann, 1998).   
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5.2.5 Toddlerkultur 

Gunvor Løkken
23

 har blandt andet skrevet bogen ”Toddlerkultur”, som ifølge hende selv er en 

argumentation for, at der i vuggestuen findes en særlig kultur imellem børnene. Bogen er med til at 

vise, at selv de mindste børn hører med i et barndomssyn, hvor de betragtes som kompetente, 

forstående og som intentionelle aktører, især der hvor de er sammen med jævnaldrende.  

Løkken skriver i sin bog, at en småbørnspædagogik med ensidig vægt på voksen–barn relationen 

kun kan anses som halv, da man i arbejdet med vuggestuebørn (- lige såvel som med større børn), 

bør have fokus på relationerne børnene imellem, samtidig med relationerne til de voksne. Denne 

tilgang gør ifølge Løkken pædagogikken helstøbt (Løkken, 2005). 

Hun skriver følgende i bogens indledning:  

”Mit håb er at den synliggørelse af vuggestuens toddlerkultur som denne bog tilstræber, kan gøre 

det mere logisk og begribeligt at der socialt, kulturelt og samfundsmæssigt set er lige så gode 

grunde for små børn til at gå i daginstitution, som der er for større børn” (Løkken, 2005:10). 

Løkkens begreb toddlerkultur skal forstås som den kultur, der er imellem jævnaldrende. Det er den 

kultur, der opstår og opbygges mellem et til to år gamle jævnaldrende børn, der dagligt ses og er 

sammen i en daginstitution. Denne kultur anser hun som en vigtig del af småbørnspædagogikken. 

Hovedbudskabet med Løkkens bog er, ifølge forfatteren selv, at også de mindste børn får en 

stemme i samfundet og bliver set på som en del af en kultur og ikke mindst som aktive 

kulturskabere. Hun skriver: 

”…Hensigt(en) er en synliggørelse og en præcisering af toddlerkulturen i vuggestuen vil gøre 

børnene tydeligere i en faglig og almen diskurs som let overdøves af voksne” (Løkken, 2005:26). 

                                                 

 

23
Løkkens bog er en revideret udgave af hendes Ph.d. afhandling fra 2000. Hendes forskning bygger på undersøgelser, 

der er baseret på videoobservation på tre småbørnsstuer i tre forskellige daginstitutioner i Norge. I den ene vuggestue 

har hun igennem et år periodevis observeret børnene om morgenen når de mødte og hilste på hinanden. I de to 

øvrige vuggestuer observerede hun i en tre måneders periode børnenes ”frie leg” og deres samlinger. Børnene som 

Løkken har fokus på er i alderen 1-2 år (Løkken 2005).  
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Løkkens teoretiske grundlag i forhold til toddlerkultur findes i den franske eksistensfilosofs 

Maurice Merleau-Pontys fænomenologi om det levede kropssubjekt.  

”Denne kroppens fænomenologi argumenterer for en menneskelig krop som gennem aktiv, 

meningssøgende handling/bevægelse ved og forstår. Som mennesker er vi dømt til mening; vi er i 

meningen og oplever umiddelbart vores tilstedeværelse i verden som meningsfuld” (Løkken, 

2005:17). 

Det mest centrale begreb i Merleau-Pontys undersøgelser af kroppens fænomenologi er væren-i-

verden, forstået på den måde, at strukturen i livsverdenen bliver løsrevet fra videnskabelig viden. 

Væren-i-verden begrebet er Merleau-Pontys betegnelse for kroppen og bevidstheden, og det er 

barnets mulighed for refleksion og erkendelse gennem kroppen. Det vil sige, at væren-i-verden har 

den funktion, at det knytter det fysiske og psykologiske sammen, sådan at perceptionen kan fremstå 

for bevidstheden. (Ibid.) 

Hendes forskning er ifølge hende selv en udfordring til den traditionelle småbørnspædagogik 

(Løkken, 2005), men Løkken ekspliciterer desværre ikke i hendes bog, hvad traditionel 

småbørnspædagogik består i eller hvad traditionel småbørnspædagogik er for en pædagogisk 

praksis. 

5.2.6 Liv og læring i vuggestuen 

Stig Broströms
24

 nyeste bog ”Liv og læring i vuggestuen” er sammen med to pædagoger skrevet 

med udgangspunkt i den vuggestuepraksis, hvori pædagogerne er ansat. Beskrivelserne af 

vuggestuebørnenes udviklingspotentiale tager blandt andet udgangspunkt i Daniel Sterns 

udviklingspsykologi. Ifølge forfatterne kan man ikke afvise en beskrivende udviklingspsykologi, da 

man som pædagog har behov for visse retningslinjer for at kunne navigere i en pædagogisk praksis 

(Broström et al., 2010).  

                                                 

 

24
Bogen har udgangspunkt i en vuggestuedel i en integreret institution i København, men der er hentet inspiration fra 

mange andre vuggestuers praksis. 

Stig Broström er lektor ved Institut for Didaktik, DPU, Aarhus Universitet. Han er leder af forskningsenheden 

Barndom, Læring og Didaktik. 
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Bogen bygger ikke på en undersøgelse, men er derimod en beskrivelse af små børns liv og læring i 

vuggestuen og den pædagogiske praksis, der knytter sig til dette. Det er en teori-praksisbog, der 

med forfatternes egne ord, forsøger:  

”i al beskedenhed at slå hul i denne tavshedens mur, da både teori og praksisfortællinger synes at 

være forsvundet både i dansk og international sammenhæng” (Broström et al., 2010:6). 

Stig Broström mener, at det der er kendetegnende for god vuggestuepædagogik er, at børnene hvert 

eneste sekund de er i vuggestuen er i en læreproces. Det vil sige er involveret i en målrettet 

pædagogisk praksis, der er det første led i uddannelsessystemet og deres livslange læring.  

Vuggestuen skal anses som en arena for leg og udvikling og derudover som en social og 

demokratisk mødeplads. Det er ifølge Broström i vuggestuen grundlaget for udvikling af det aktive, 

og demokratiske menneske skabes (Broström et al., 2010).  

Ovenstående er et af argumenterne for, at Broström og hans to medforfattere inddrages i dette 

afsnit. De inddrages blandt andet med det formål at diskutere vilkår for inklusion i en kompleks 

spændvidde mellem leg og læring, eller en spændvidde mellem socialisering og inkludering. 

Pædagogikken i vuggestuen er ifølge Broström kendetegnet ved det særlige empatiske forhold, der 

er mellem pædagoger og børnene. Dette særkende kan beskrives med begrebet omsorg, som danner 

grundlag for udvikling af trivsel, som det vigtigste grundlag for barnets læring og udvikling. I følge 

Broström har vuggestuen gennem det sidste årti skabt en pædagogik, hvor der er sammenhæng 

mellem omsorg og læring. En sammensmeltning af disse to ord er educare (læring=education og 

omsorg=care) (Broström et al., 2010). 

Educare begrebet begriber tre dimensioner, hvilke er undervisning, opdragelse og omsorg. Dette 

betyder, at den pædagogiske praksis i vuggestuen både er opdragende, undervisende og 

omsorgsfuld. Undervisning i vuggestuen karakteriseres ved, at der er skabt et interessant, fysisk og 

mentalt udfordrende miljø, hvor børnene kan erhverve nye erfaringer. Det vil sige, at 

undervisningen ikke er instruktion og belæring, men derimod systematisk støtte til barnets læring 

ved brug af alle midler, der er tilgængelige. Når der tales om opdragelse, er det pædagogens 

refleksion over det hverdagsliv, der er i vuggestuen. Ved at se på pædagogernes gøren og laden, ser 

børnene, hvad der er rigtigt og forkert. Opdragelse er ikke:  
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”at drage de umælende små op til voksenlivets fornuft og moral, men langt mere at inddrage eller 

indvie børnene i fællesskabets normer og værdier, det vil sige at inddrage dem i vuggestuens kultur, 

eller med et andet ord: at indkulturere dem” (Broström et al., 2010:17). 

Broström ser vuggestuen som det første trin i uddannelsessystemet på grund af indførelsen af 

læreplaner. Han ønsker at påpege, at vuggestuepædagogik er noget særlig, og det er vigtigt at 

modbevise, at vuggestuepædagogik er andet end blot minibørnehavepædagogik. 

5.2.7 Udviklingspsykologi – Daniel Stern 

Ifølge Psykologi-håndbogen fra 2003 er Daniel Stern
25

 utvivlsomt denne tids mest indflydelsesrige 

forsker, når det handler om det spæde og det lille barns psykiske udvikling. Daniel Sterns teori 

inddrages, da undersøgelsesinstitutionen refererer til hans teori i deres værdigrundlag, og da teorien 

af Bröner beskrives således: 

”Daniel Sterns teori er skabt til pædagoger, for de synes, at relationer mellem børn og mellem børn 

og voksne er det allervigtigste. I Stern har de faktisk en teoretiker, der kan hjælpe dem med at få 

løftet deres pædagogik op på et mere bevidst niveau, fordi han tvinger dem til at få beskrevet, hvad 

det er, de gør, og hvad der sker med hvert enkelt barn. Ud fra Sterns teorier er det ikke rigtigt at 

sige, at børnene kan selv. De lærer kun, når vi giver dem noget. De er motiveret for det fra fødslen, 

så kunsten er at finde ud af, hvor vi skal glide ind og sparke ind, så barnet lærer noget nyt” 

(Brøner, 2002). 

Sterns teori omhandler barnets udvikling i samspil med forældrene, først og fremmest moderen.  

Jeg har i afsnittet forsøgt at kontekstualisere teorien, ved også at tale om andre voksne, her 

pædagoger, der også er i det lille barns nærhed, når det går i vuggestue.  

Sterns bidrag til forskningen om det lille barn betyder, at det i dag er sådan, at det er de to første 

leveår, der er de grundigst udforskede i hele menneskets levede liv, psykologisk set.  

                                                 

 

25
Daniel Stern er uddannet psykiater og har derudover en uddannelse som psykoanalytiker. Han betegner sig selv som 

spædbarnspsykiater og udviklingsforsker (Stern 2003). 
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Ifølge Sterns forskning kan barnets udvikling deles i fem trin, disse dele omtales som 

”udviklingsmæssige spring”. I stedet for trin anvendes ordet domæne, som skal lægge op til, at der 

er forskellige måder at møde barnet på, og at dette følgelig har betydning for pædagogens måde at 

agere på.  

Sommer mener, at den nye udviklingspsykologi er blevet anvendt på måder, der ikke har været 

tilsigtet. For eksempel teorier om det kompetente barn er blevet anvendt og bliver det stadig som en 

legitimering af både samfundsmæssige og pædagogiske ideer om for eksempel tidlig 

selvbestemmelse, ansvar for sig selv og sin egen udvikling og læring. Dette har blandt andet været 

medvirkende til at reducere pædagogers rolle i forhold til små børns udvikling (Sommer, 2003). 

Stern repræsenterer et bestemt vestligt syn på barnet sammen med moderen. Sterns teori er 

universel forstået i den forstand, at den mangler at inddrage samfundsmæssige, sociale og kulturelle 

forhold, der også har betydning for barnets selvudvikling. Selvom Stern selv siger, at han gør op 

med fasetænkning, opererer han selv med det lille barns udvikling i forhold til en række på 

hinanden følgende faser (Petersen, 2009). 

Ifølge Broström er: 

”barnets udvikling under indflydelse af de konkrete sociale og kulturelle omstændigheder, som det 

lever i, men det konstruerer sin udvikling gennem sin egen aktive virksomhed. I den forstand kan 

man sige at barnets læring og udvikling er et nedslag i tiden, det vil sige, hvordan det enkelte barn 

forholder sig til sine specifikke udfordringer og omstændigheder. Således kan man ikke mekanisk 

beskrive børns generelle udvikling. Den er kontekstuel og kulturelt bestemt”(Broström et al., 

2010:24).  

Broström mener dog, at Sterns teori kan anses som en rimelig pejling. 

Ifølge Sommer, har sociologien de seneste årtier overtaget psykologiens før hen dominerende effekt 

på pædagogikken. En af grundene til dette er, at for eksempel Bourdieus teori om felt, habitus og 

kapital har kunnet fortolke både samfundsmæssige og de personlige konsekvenser, det har for 

mennesker at leve i vores nuværende samfund. Sommer omtaler dette som et paradigmeskift, som 

han ikke mener for alvor har opnået gennemslagskraft endnu i Danmark (Sommer, 2003).  
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Undersøgelsesinstitutionen i dette speciale henter sit teoretiske fundament i Sterns 

udviklingspsykologiske teori om det kompetente barn og Bourdieus teori om felt, kapital og 

habitus. 

5.2.8 Opsamling 

Ovenstående præsentationer vil blive anvendt i en analyse, hvor forfatternes og forskernes 

kommentarer vil blive analyseret og diskuteret i forhold til specialets empiriske del og de fund, der 

er i henhold til dette. Derudover vil det blive analyseret og diskuteret, hvilken betydning de 

forskellige teoridannelser har for den pædagogik, der udføres i vuggestuer. 
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6 Specialets forskningsdesign 

I dette kapitel gøres rede for specialets empiriske grundlag, der anvender metoder indenfor den 

kvalitative forskningstradition, hvilket indebærer en eksplicitering af valg af og overvejelser 

omkring metodiske tilgange i forbindelse med indsamling af data.  

Da specialet er et empirisk speciale, spiller empirien en væsentlig rolle. Derfor vil empirien gennem 

specialets analyse og diskussion blive præsenteret ved citater for at underbygge teoretiske påstande. 

6.1 Præsentation af dataindsamlingsmetoder 

I dette afsnit præsenteres de dataindsamlingsmetoder, der er anvendt som ramme for indsamling af 

data og som efterfølgende analyseredskab. De præsenteres i følgende rækkefølge, deltagende 

observation, interviews og dokumentanalyse. Data indsamlet ved observation og interviews er 

indhentet med henblik på en direkte anvendelse i specialets analyse og diskussionskapitel. Data fra 

interview med inklusionskoordinatoren tænkes anvendt som baggrundsviden i forhold til den 

diskurs, der er forbundet med inklusion i kommunen, hvor mine undersøgelser finder sted. 

Dokumentanalysen er inddraget i forhold til at dokumenter, om blandt andet inklusion og 

læreplaner er direkte forbundet med den praksis, der forventes udført i kommunen, hvor min 

undersøgelse har fundet sted. 

Dataindsamlingsmetoderne præsenteres i en generel form, hvor der gennem hele afsnittet søges en 

kontekstualisering i forhold til undersøgelsesgenstand.  

6.1.1 Deltagende observation  

Observationsstudiet foregår i en vuggestuegruppe i en integreret daginstitution i København.  

Inspirationen til deltagende observation som videnskabelig dataindsamlingsmetode henter jeg dels i 

bogen ”Feltarbejde blandt børn” af Gulløv og Højlund (2003) og dels i bogen ”Deltagende 

observation” af Kristiansen og Krogstrup (1999). Som reference i forhold til den 

videnskabsteoretiske del sammenholdt med dataindsamlingsmetode anvendes Justesen og Mik-

Meyers bog ”Kvalitative metoder” (2010). 

Deltagende observation har som sociologisk metode rødder i antropologien. Gulløv og Højlund 

skriver i indledningen af deres bog, at et kortere feltarbejde end to måneder kan betyde, at der er 
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risiko for, at forskeren konkluderer på et for løst grundlag i forhold til sammenhænge og kausalitet 

(Gulløv & Højlund, 2003).  

Kristiansen og Krogstrup betegner feltarbejde som en bredere betegnelse for eksplorative og 

kvalitative dataindsamlingsmetoder (Kristiansen og Krogstrup, 1999). 

På baggrund af disse udsagn skal deltagende observation som dataindsamling i dette speciale ikke 

karakteriseres som et feltarbejde, men derimod som en undersøgelse hvor blandt andet deltagende 

observation anvendes som dataindsamlingsmetode. 

Metoden deltagende observation kan som sociologisk dataindsamlingsmetode kendetegnes ved 

observation og efterfølgende systematisk refleksion over det iagttagede. Denne tilgang har en 

iboende dobbelthed, kendetegnende ved dels indlevelse, da jeg er en del af den pædagogiske praksis 

i en vis periode og dels en distance, da jeg ikke er en fast del af institutionen, og ”kun” er der i 

forbindelse med at indsamle data til ”mit” projekt.  

6.1.2 Kvalitative interviews 

I specialet indgår ud over data fra observationsstudiet også kvalitative interviews. Dels indgår et 

semistruktureret interview med inklusionskoordinator for at indhente en vis baggrundsviden i 

forhold til kommunens inkluderende indsats. Derudover indgår et semistruktureret interview med to 

pædagoger fra undersøgelsesinstitutionen. Den ene af pædagogerne er institutionens pædagogiske 

leder, og den anden er på nuværende tidspunkt ansat i institutionens børnehavedel, men har før 

været ansat i vuggestuedelen.  

Jeg anvender Brinkmann og Tanggaard (2010), Kvale (1997) og Justesen og Mik-Meyer (2010) i 

denne præsentation af det kvalitative interview som dataindsamlingsmetode.  

Brinkmann, Tanggaard og Kvale bliver anvendt som refleksionsramme i forhold til, hvad der skal 

til for, at et interview er anvendeligt i en forskningssammenhæng og Justesen og Mik-Meyer som 

kommentator i forhold til anvendelsen af en dataindsamlingsmetodes betydning for det 

videnskabsteoretiske standpunkt. 

Ifølge Brinkmann og Tanggaard er intet forskningsinterview neutralt, og det kan følgelig altid 

diskuteres om det begrænser interviewerens udsyn at vide noget om feltet på forhånd. På den anden 

side viser erfaring fra praksis, at det har en positiv effekt, at intervieweren har stor viden om det 
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emne, der interviewes om, da der så kan stilles mere relevante spørgsmål (Brinkmann & Tanggaard, 

2010).  

Det er vigtigt at reflektere over ens person som interviewer, hvordan ens uddannelsesmæssige 

baggrund påvirker interviewpersonen eller personerne og hvilken betydning har for den viden, der 

indhentes her (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

I dette tilfælde har det betydning, at visse forståelser ikke optræder som indforståede, da jeg har 

samme uddannelsesmæssige baggrund som de interviewede. 

Inden begge interviews har jeg udarbejdet interviewguides med forskningsspørgsmål og 

interviewspørgsmål. 

Forskningsspørgsmålene er dels inspireret af observationsarbejdet og dels udarbejdet i 

sammenhæng med specialets problemformulering og forskningsstrategiske spørgsmål. I denne 

undersøgelse er der udarbejdet to guides, en til inklusionskoordinatoren (Bilag 2) og en til 

pædagogerne (Bilag 3) i undersøgelsesinstitutionen. 

Ved udarbejdning af interviewguides er det væsentligt at gøre sig klart, hvilken videnskabsteoretisk 

indgangsvinkel forskeren har til interviewet, da det har betydning for dels udarbejdelsen ag 

interviewguiden, og følgelig for den viden der genereres gennem interviewet.  

Kvales tilgang til det semistrukturerede kvalitative interview er fænomenologisk, og Kvale skriver i 

sin bog, at tilgangen ved et semistruktureret interview er eksplorativ, og at det er en tilgang, der 

stimulerer ny viden om de på forhånd udvalgte temaer, som man ønsker interviewpersonernes 

refleksioner om (Kvale, 1997).  

At Kvale har en fænomenologisk vinkel på det kvalitative interview, har selvfølgelig visse 

metodiske konsekvenser, da især fænomenologien handler om at søge forståelser for sociale 

fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver. Der arbejdes i forhold til fænomenologien ud fra 

den antagelse, at den vigtigste virkelighed, er den virkelighed som mennesker opfatter (Kvale, 

1997). 

Selvom Kvale skriver om det kvalitative interview, at det handler om:  

”at indhente beskrivelser af interviewpersonens livsverden” (Kvale, 1997:129), er det ifølge 

Justesen og Mik-Meyer væsentligt at understrege, at subjektet ikke er en isoleret størrelse, og at 
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livsverden er kollektiv, hvilket allerede blev præsenteret tidligt i udviklingen af det 

fænomenologiske perspektiv. Derfor er det ifølge dem mere præcist at påpege at det er 

intersubjektiviteten, der er et centralt aspekt i samfundsforskning, der er inspireret af 

fænomenologien (Justesen & Mik-Meyer, 2010).   

Hvis der søges en mere konstruktivistisk tilgang til det kvalitative interview, er ambitionen at 

producere viden, der kan vise den kompleksitet, flertydighed og ustabilitet der er kendetegnende for 

den sociale verden (Ibid.).  

”Antagelsen er indenfor dette perspektiv i forlængelse af det fænomenologiske perspektiv, at viden 

er perspektivistisk og konstrueret og konstrueres kontinuerligt i sociale processer” (Justesen & 

Mik-Meyer, 2010:66). 

Grundet dette er der her fokus på kontekstens betydning for etablering af det empiriske materiale, 

og derfor er der opmærksomhed på, hvordan dominerende samfundsdiskurser påvirker aktørerne. I 

dette tilfælde vil det handle om, hvordan diskursen om struktureret pædagogik og inklusion 

påvirker de aktører, der arbejder i det pædagogiske felt.  

Undertiden kan det være vanskeligt at skulle trække en klar grænse mellem et fænomenologisk og 

et konstruktivistisk perspektiv, da begge perspektiver fokuserer på intersubjektiviteten, altså at 

viden skabes mellem mennesker (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

Hvis der anlægges et konstruktivistisk perspektiv på inklusionsfænomenet i en pædagogisk praksis, 

handler det om at indsamle viden om, hvordan inklusion bliver italesat og diskuteret blandt 

pædagoger i en vuggestuegruppe, altså refleksioner over en genstand som inklusion. 

Dette har følgelig også betydning for dataindsamlingsprocessen i dette speciale.   

Opsummerende kan det siges, at interviewguiden til pædagogerne i undersøgelsesinstitutionen er 

udarbejdet ud fra en fænomenologisk udgangsposition, men at den samtidig har klare 

konstruktivistiske tendenser, da der blandt andet også spørges til begrebsdefinition af inklusion, og 

hvilken betydning inkluderende praksis har i deres institution. Interviewguiden til 

inklusionskoordinatoren er konstruktivistisk i den forståelse, at det handler om at indhente 

baggrundsviden om de institutionelle rammer om inklusionen i kommunen, og hendes refleksioner 

om inklusion i den samtid vi lever i.  
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6.2 Dokumentanalyse  

Jeg henter inspiration i Lynggaard (2010) metodologiske perspektiv på dokumentanalyse i bogen 

”Kvalitative metoder” og fra Justesen og Mik-Meyers (2010) bog ”Kvalitative metoder i 

organisations- og ledelsesarbejde” når der i specialet udarbejdes en kortfattet analyse af de 

dokumenter, der blev præsenteret i kapitel 3.  

Dette valg er begrundet med, at der uden en analyse af dokumenterne, kan være risiko for en 

sandhedsdiskurs, når dokumenter anvendes som rene kilder. Forståelsesrammen er, at 

dokumentanalysen kan hjælpe med at se bagom inklusionsfænomenet forstået i den forstand, at der 

kan søges en forståelse for fænomenet og dets betydning i samtiden. 

Det vil sige, at dokumenterne i dette speciale anses som empirisk materiale, der udsættes for 

analyse og tolkning. Ifølge Lynggard skal dokumenter ses som et materiale, der først opnår 

betydning, når det indgår i den sociale kontekst, hvor det var tiltænkt. Det vil sige, at dokumentet 

ikke er noget i sig selv, de skabes, så at sige først når det det anvendes i praksis.  

Lynggaard har udarbejdet sit forslag til dokumentanalyse i forhold til følgende begrebspar: 

Institution/kontekst, interaktion/proces og standardisering/fakta. 

Jeg har i nærværende dokumentanalyse fokus på begrebsparret institution/kontekst, som betyder at 

et dokument til alle tider, skal anskues i forhold til forskellige institutionelle sammenhænge. 

Grundet dette vil det samme tekstmateriale altid afgive uidentiske betydninger, afhængigt af den 

givne institutionelle ramme og den specifikke kontekst det indgår i (Lynggaard, 2010). 

  



70 

 

 

6.2.1 Processen i forbindelse med forskningsdesignet 

Tidsplan og tidsforbrug i forbindelse med dataindsamlingsprocessen skitseres i nedenstående figur: 

1. Uge 2. Uge 3. Uge 

Observation i vuggestueafdeling 

med følgende to overordnede 

formål: 

 Indblik i en pædagogisk 

vuggestuepraksis 

 Hvordan og i hvor høj 

grad taler de 

professionelle om 

inklusion i forhold til de 

børn der befinder sig i en 

udsat position? 

Samme som 1. Uge Feltvandring med 

inklusionskoordinator i to dage 

med blandt observation i en 

integreret institution og interview. 

 

Interview med pædagoger i 

undersøgelsesinstitutionen. 

 

Mens jeg var i undersøgelsesinstitutionen, oplevede jeg, at pædagoger og medhjælpere spurgte 

interesserede ind til, hvad jeg kiggede efter i mine observationer, og hvad mit speciale handlede om. 

Men jeg oplevede samtidig, at det ikke virkede som om, at de oplevede mig som en, der kiggede på 

deres praksis. Mens jeg var der, havde jeg en hel klar fornemmelse af, at medarbejderne opførte sig 

naturligt og glemte, at jeg var der for at kigge på deres praksis. 

De professionelle agerede som om jeg hørte til på stuen. Jeg blev inddraget i pædagogiske 

diskussioner og refleksioner. For eksempel var jeg en del af en diskussion om en pige på stuen på 

2.6 år, der havde et behov for at gå og samle sutter sammen hele tiden. Jeg blev inddraget i den 

forstand, at pædagogen gerne ville høre min faglige mening om situationen. 

Flere gange fik jeg følgende af vide: ”Hvad skulle vi dog have gjort hvis ikke du havde været her” 

henvist til, at den ene pædagog på stuen var sygemeldt i den to ugers periode, jeg var der, eller 

”hvor er det godt at vi har dig, men vi kan jo desværre ikke give dig løn”. Dette tolkede jeg som, at 

jeg blev anset som en del af arbejdsstyrken, til trods for at jeg ikke en eneste gang holdt pause 

sammen med personalet. 
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6.3 Bearbejdning af data 

I dette afsnit redegøres der for hvordan indhentet data er bearbejdet i henhold til anvendelse i 

analysen. 

6.3.1 Observationsstudiet 

Jeg nedskrev mine observationer efter følgende to temaer, som jeg havde fundet interessante efter 

mit besøg i institutionen inden selve observationsperioden. 

 Dagens samlingssituationer (morgen, frokost, eftermiddag). 

 De professionelles italesættelse af inklusion, altså hvornår de professionelle talte sammen 

om at tage hånd om og hjælpe børnene i udsatte positioner. 

Under det første tema nedskrev jeg, hvordan de enkelte samlinger var forløbet, hvilke personale der 

havde været til stede, og hvordan børnene havde ageret. 

Under tema to nedskrev jeg de professionelles dialoger med hinanden, når de talte om bestemte 

børn.  

6.3.2 Kvalitative interviews 

For at skabe transparens er interviewet med pædagogerne i undersøgelsesinstitutionen transkriberet, 

hvilket indebærer, at den mundtlige samtale er omdannet til skreven tekst som forberedelse til den 

efterfølgende analyse.  

Selvom det tager tid at transkribereet interview af en times varighed, kan det: 

”… vise sig at være en frugtbar aktivitet, der giver indsigt i mikroprocesserne i menneskelige 

samtaler” (Brinkmann & Tanggaard, 2010:44). 

For at øge reliabiliteten i forhold til den måde jeg har bearbejdet det empiriske materiale, har jeg 

valgt at anvende den af Kvale beskrevne ad-hoc metode til at skabe mening i mit interview. Denne 

måde at analysere interviews omtales også som bricolage. Kvale & Brinkmann skriver:  

”Bricolage-fortolkeren anvender en række blandede tekniske diskurser og bevæger sig frit mellem 

forskellige analytiske teknikker og begreber. Denne eklektiske form for skabelse af mening – 

gennem mange forskellige ad-hoc og begrebslige tilgange – er en almindelig form for 
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interviewanalyse, der står i modsætning til mere systematiske analytiske former og teknikker …” 

(Kvale& Brinkmann, 2008:259) 

Efter gennemlæsning af de nedskrevne interviews, har jeg ved hjælp af meningskondensering 

inddelt data fra interviewene i følgende temaer: 

 Begrebsdefinition af inklusion 

 Struktur og rammer i den pædagogiske praksis 

 Inkluderende praksis 

Temaet omhandlende begrebsdefinitionen af inklusion vil blive anvendt i kapitlet om 

inklusionsfænomenet og dets betydning i samtiden, og de resterende temaer anvendes i 

afhandlingens analyse omhandlende teori og praksis. 

I det interview med pædagogerne fra undersøgelsesinstitutionen lavede jeg derudover en simpel 

optælling af, hvornår de beskrev situationer fra børnehaven, og hvornår de beskrev situationer fra 

vuggestuen. Denne optælling valgte jeg at lave, da jeg igennem hele min forskningsproces har haft 

en oplevelse af hele tiden at skulle påminde interviewpersonerne om, at det var vuggestue, der var 

mit forskningsfelt. Dette til trods for at jeg i alle henvendelser, både skriftligt og mundtligt har 

ekspliciteret dette. Umiddelbart har det virket som om, at det var mere ligetil at beskrive situationer 

med inklusion i fokus, når det handlede om børnehave, fritidshjem eller skoleklasser. 

Efter en gennemgang af interviewet med pædagogerne i undersøgelsesinstitutionen viste der sig en 

klar overvægt i, hvor meget der blev henvist til børnehavebørn i forhold til vuggestuebørn.  

I interviewet med inklusionskoordinatoren blev der refereret en smule til børnehavebørn, men klart 

mest til skoleklasser og fritidshjem. Grunden til dette er med alt sandsynlighed, at kun tre ud af 22 

henvendelser til inklusionskoordinatoren omhandlede vuggestuebørn. 

6.3.3 Refleksioner over specialets empiriske grundlag  

I en traditionel forståelse forstås deltagende observationsdata som eksempelvis begivenheder eller 

handlinger, mens data fra interviews forstås som beretninger om begivenheder.  

I mit speciale opløses dette hierarkiske skel, og det indsamlede data vil blive anvendt i samspil for 

at søge en bedre forståelse af, hvad der er på spil i feltet. 
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På baggrund af undersøgelsen ønsker jeg at bevæge mig fra det partikulære, det vil sige 

undersøgelsesinstitutionen, til en mere almen forståelse af inklusion på daginstitutionsområdet 

generelt, for dermed at kunne udlede nogle samfundsmæssige tendenser om den pædagogik, der 

ønskes udført i danske daginstitutioner.  

Analysen producerer kontekstafhængig viden i den forstand, at den tager udgangspunkt i empiriske 

data indhentet i forbindelse med dette speciale, men analysen skal også danne grundlag for mere 

almene overvejelser i forhold til, hvad der karakteriserer inklusion og inkluderende pædagogisk 

praksis generelt. 

Det kan være vanskeligt som studerende selv at vurdere, om der er kohærens i den undersøgelse, 

der er udført. Dog mener jeg selv, at der er sammenhæng mellem problemformulering, de teoretiske 

og metodiske valg der er foretaget undervejs.  

Jeg har gennem hele kapitlet søgt at være tydelig i forbindelse med de refleksioner valg, der er 

truffet undervejs i dataindsamlingsprocessen, i håb om at det vil betyde en sådan grad af 

transparens, så der for læseren er gennemskuelighed i forhold til forskningsdesignet. 

Alle mine informanter er anonymiserede. Kommunen, hvori jeg har foretaget mine undersøgelser, 

er ikke anonymiseret, da jeg anvender deres reform om inklusion eksplicit i specialet. Kommunens 

distrikt, hvor mine undersøgelser har fundet sted, er derimod fuldt anonymiseret. Jeg har informeret 

mine informanter om graden af anonymiteten. Informanterne så ikke noget væsentligt problem i 

dette, og flere kommenterede det med, at jeg ikke nødvendigvis behøvede at anonymisere deres 

udtalelser. Dette har jeg dog valgt at gøre, da jeg ikke ønsker ”at skabe personliggørelse” 

(Petersen, 2009:110), i forhold til informanter og de daginstitutioner jeg har været i. 

I de observationseksempler der anvendes i analysen er det drengen Emanuel der er 

omdrejningspunkt. Emanuel er to år og ti måneder og er en af de få i vuggestuegruppen der har en 

forælder med anden etnisk oprindelse end dansk. Drengen er derfor tosproget og virker ofte 

frustreret over ikke at kunne gøre sig forståelig, hvilket giver sig udslag i en fysisk optræden 

overfor de andre børn på stuen. 

6.3.4 Nye relevante fund 

I forbindelse med dataindsamlingsprocessen fremkom relevante fund, som jeg ikke på forhånd 

havde regnet med. Disse fund bevirker, at jeg vælger at inddrage en diskussion af den pædagogiske 
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professions betydning i den pædagogiske praksis. Dette er valgt på den baggrund, at jeg i perioden i 

undersøgelsesinstitutionen oplevede, at der på stuen var sygdom blandt pædagogerne, og derfor var 

der en overvægt af ikke pædagogisk uddannede professionelle, hvilket jeg tolkede havde en 

betydning for min problemformulering og for det pædagogiske arbejde, der blev gennemført. 

Et andet relevant fund er vanskeligheden ved at have fokus på min interesse i vuggestuefeltet.  

Disse nye fund vil blive inddraget i analysen på lige fod med andet indhentet data. 
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7 Analyse af specialets empiriske materiale 

7.1 Præsentation af analysestrategi 

I dette kapitel søges i en analyse svar på specialets problemformulering ved hjælp af de formulerede 

analysestrategiske spørgsmål, der er følgende:  

 Hvordan kommer inklusionsfænomenet til udtryk i en pædagogisk praksis? 

 Hvilken betydning tillægges inklusionsfænomenet af de professionelle i den pædagogiske 

praksis? 

Analysen er opdelt i temaer og gennem hele kapitlet anvendes eget indsamlet data i form af cases 

konstrueret ud fra empiriske data indhentet ved deltagende observation og interviewcitater fra de to 

semistrukturerede interviews. 

Løbende gennem analysen vil der være præsentationer af det socialanalytiske perspektiv, inden det 

anvendes som analyseredskab. Dette har jeg valgt for at gøre i håb om, at læsningen af perspektivet 

bliver mindre spekulativt og dermed mere interessant at læse i denne sammenhæng. Det 

socialanalytiske perspektiv anvendes dels som analyseredskab og dels som en kommentar i 

analysen, når der tales om den libertinære pædagogik, som noget andet end den pædagogik der 

traditionelt praktiseres i danske daginstitutioner. 

Analysen er delt op i følgende temaer: 

 Analyse af dokumenter vedrørende inklusionsfænomenet. 

 Konfliktualiteter i teoriforståelser med udgangspunkt i inklusion og eksklusion. 

 In- og eksklusionsmekanismer i den pædagogiske praksis. 

 Den pædagogiske professions betydning for de professionelle i den pædagogiske praksis. 

7.2 Analyse af dokumenter vedrørende inklusionsfænomenet 

Når jeg anlægges et socialanalytisk perspektiv på inklusionsfænomenet, kan jeg analytisk begribe 

inklusion som en artikulation af noget gement. Det er gement i den forstand, at alle med tilknytning 

til den pædagogiske verden eller praksis forholder sig til hinandens forhold til inklusion. 
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Der skrives og tales meget om inklusion og derfor kan inklusionsfænomenet anskues som en slags 

fællesnævner til trods for, at fænomenet artikuleres forskelligt alt afhængig om det artikuleres af 

politikere, forskere, pædagoger eller af journalister. I en diskursanalytisk optik jævnfør ovenstående 

kan inklusion anses som en flydende betegner med adskillige konnotationer, men trods dette må der 

herske en form for ikke-uenighed, som i det socialanalytiske vokabular kan betegnes som gemen. 

For at kunne begribe denne ikke-uenighed er hensigten at undersøge inklusionsfænomenets 

artikulationsformer, hvordan den gemene inklusion artikuleres og hvordan eventuelle konflikter kan 

lokaliseres i disse artikulationer. Inklusionsdiskursen omtales som konfliktuel, da diskursen 

omhandler og behandler mangfoldige problematikker. 

Der søges med analysen bag om inklusionsdiskursen og dennes mangfoldighed og der søges svar på 

hvordan disse betydninger, idealer og tilgange kan håndteres under paraplyen inklusion. 

Dokumentet der ligger til grund for inklusionsdiskursen er Salamancaerklæringen. Dette dokument 

kan i en dokumentanalyse anses for at være moderdokumentet i den forstand, at det er her 

inklusionsfænomenet første gang optræder på tryk. I en analytisk vinkel er Salamanca-erklæringen 

først og fremmest en tekst, det vil sige et handlingsprogram, der artikulerer principper, politik og 

praksis for specialundervisning. Erklæringen retter sig som udgangspunkt mod alle børn, der 

befinder sig i en udsat position i de pædagogiske systemer (Kornerup 2009). 

Derudover er det dette dokument, der ligger til grund for nationale love og kommunale policy-

dokumenter. Både Lov om Læreplaner, Dagtilbudsloven og Specialreformen i Københavns 

Kommune refererer til Salamanca-erklæringen, når det begrundes, at der i dette tilgælde 

daginstitutioner skal udføres en ekstra indsats overfor børn i udsatte positioner. 

Derfor er Salamanca-erklæringen det overordnede styringsredskab, der har afsmittende effekt på 

nationale love og lokale politikker. Pædagogiske institutioner er underlagt denne overordnede 

policy, og derfor har det også konsekvenser for den pædagogiske praksis (Kornerup, 2009). 

Når dokumenterne analyseres i samspil, skal der tages hensyn til den måde, et dokument er blevet 

til. Det vil sige, at det er relevant at se på, om dagsordenen er motiveret af økonomiske, politiske 

eller medmenneskelige interesser, eller om det evt. er skabt på grund af herskende 

samfundsdiskurser. 
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Hvordan kommunikerer dokumenterne med hinanden, relaterer, ligheder og forskelle i forhold til 

sprogbrug og definitioner. Det er her konfliktualiteterne eventuelt viser sig. 

Jeg har valgt at fremstille og præsentere dokumenterne med de store linjer først, med betydningen 

af det internationale på nationalt niveau og det nationale på et kommunalt niveau og så til slut se på, 

hvordan dette giver sig udslag i en årsplan i en institution. 

Hvis der kigges på, hvilken effekt dokumenterne har på en pædagogisk praksis, kan citatet fra 

interviewet med inklusionskoordinatoren, illustrere den holdning der eventuelt kan være til hele 

inklusionsfænomenet i den pædagogiske praksis  

”Det er klart at inklusionen udspringer af en diskurs, en bølge hvor der skal spares en masse penge 

og der skal skæres ned i det offentlige. Hvis det ikke var derfor kunne man ligeså godt have startet 

med alt inklusionsarbejdet i 90-erne da Salamanca-erklæringen blev vedtaget” (Interview med 

inklusionkoordinator).  

Jeg oplever, at inklusion bliver anses som værende et modefænomen, der netop udspringer af 

policy-dokumenter og en diskurs om at der skal spares midler på de offentlige budgetter. 

Inklusionskoordinatoren er ansat i en politisk organisation, og derfor er dokumenterne om 

Perspektivplanen og Specialreformerne, nogle af hendes vigtigste arbejdsredskaber, i den forstand 

at hendes job i kommunen går ud på at implementere kommunens planer om inklusion i 

kommunens institutioner. På den måde har disse dokumenter direkte indflydelse på det arbejde, der 

udføres her.  

Som skrevet i præsentationen af dokumenterne i kapitel tre hvori undersøgelsesinstitutionens 

årsplan indgår, er inklusionsfænomenet ikke noget, der beskrives eller defineres fra institutionens 

side:  

”Det er ikke et ord vi har defineret i vores politikker eller praksis eller vores årsplan” (Pædagogisk 

leder). 

Da jeg spurgte til hvorledes det kunne være, at et begreb som inklusion ikke var beskrevet i 

institutionens årsplan, fik jeg følgende svar: 

”Ja, altså vi definerer jo anerkendelse. Jeg tror at det vi gør i det her hus er at vi propper det lidt 

ind under ordet inklusion…Man kan jo sige at inklusion jo har været populært for nogle år siden og 
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så er det jo røget lidt ud, og så er det så blevet enormt populært igen de seneste år. Og der er jo 

lige blevet vedtaget en ny integrationspakke ikke? Som også handler meget om inklusion. Det er så 

med henblik på de tosprogede børn, men det kan jo godt gælde for alle børn” (Pædagogisk leder). 

Den pædagogiske leder omtaler her inklusionsbegrebet som et modebegreb, der har 

gennemslagskraft i forskellige tider. Derudover henviser hun til at det mest gælder de tosprogede 

børn når det præsenteres i samspil med en integrationspakke og bløder efterfølgende en smule op 

når hun udtaler at det dog godt kan gælde for alle børn. 

Jeg oplever flere gange at inklusionsindsatsen bliver italesat som noget der gælder alle børn. I 

institutionen tales blandt andet om at alle børn er forskellige og at de derfor skal behandles 

forskelligt. Denne tilgang kan måske medføre at de børn der befinder sig i udsatte positioner 

overses, netop fordi der er så stort et fokus på at behandle alle børn forskelligt. De børn der 

håndterer de implicitte krav institutionen stiller, må være lettere at behandle forskelligt, end de børn 

der har svært ved at håndtere de krav og forventninger der er til dem. 

Når der spørges om kendskabet til kommunens specialreform svarer den pædagogiske leder 

følgende: 

”… men ellers er det som sådan ikke noget der fylder særligt meget hos os. Det er alligevel 

begrænset hvor mange specielle børn vi har hernede. Det er ikke lige det klientel vi har her, hvor 

sådanne ting kommer til at fylde særligt meget” (Pædagogisk leder). 

Dette er i tråd med andre fund i undersøgelsen omhandlende, at institutionen ser sig selv som en 

slags A-institution (det er sådan de omtaler sig selv), hvor de børn der går i institutionen kommer 

fra middelklassehjem og klarer sig godt i forhold til at kunne agere i et daginstitutionsmiljø. Dette 

vender jeg tilbage til senere i analysen. 

Til trods for at den pædagogiske leder omtaler inklusionsfænomenet som et flygtigt begreb, der får 

gennemslagskraft på bestemte tider, har institutionen har haft en pædagog, der deltog på 

kommunens inklusionsuddannelse. Men hun holdt op i institutionen inden hun var færdig med 

uddannelsen: ”Men det døde ligesom her i institutionen med hende. Ellers var det jo meningen at 

hun skulle stå for noget af det arbejde med inklusion” (Pædagogisk leder). 
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Det betyder, at der i en eller anden forstand på et tidspunkt i undersøgelsesinstitutionen har været et 

fokus på inklusion, og den reform kommunen har fremlagt. 

Den nye version af specialereformen er den pædagogiske leder bekendt med,på grund af et 

orienterende ledermøde hun har været til, men hun mener ikke, at personalet ved noget om den nye 

version. Hun mener heller ikke, at personalet indhenter viden om emnet:  

”Nej altså der står jo selvfølgelig noget om det i fagbladene og folk læser det måske, men jeg tror 

ikke det er sådan noget vi lige sætter fokus på her i huset”(Pædagogisk leder). 

Hun begrunder blandt andet det manglende kendskab til reformen således: 

”Det er sådan at der hele tiden kommer så meget, så man er nødt til at pille ud hvad der har med 

vores virkelighed at gøre – og det er jo klart at når jeg sidder til møde med nogle af de andre 

institutioner der ligger i de områder hvor de har 90% med sproglige eller sociale problemer, så ved 

de alt om denne lovgivning. Og så bliver man jo nødt til at sortere lidt i det, alt efter hvad man 

ligesom kan bruge til noget i den institution hvor man er. Der kommer jo hele tiden noget nyt 

lovgivning og andre ting væltende – så det handler om at det skal give mening” (Pædagogisk leder). 

Dette ligger i tråd med en undersøgelse udført af FOA, hvor en daginstitutionsleder udtaler: 

”En del af mit job, som leder, er at skærme personalet for nogle af de ting der kommer fra 

forvaltningen. Det er en stor kommune, og jeg ved af erfaring, at hvis vi venter lidt, kan det godt 

være at vi slet ikke behøver at gøre noget, så jeg prøver også at beskytte mit personale, så de ikke 

føler sig stressede. Måske er det egenrådigt at bestemme hvad de skal vide og ikke vide, men alt 

materiale er offentligt, så personalet kan godt få adgang til det, men jeg forsøger at tage tingene 

stille og roligt ind. Ikke med den fart som politikerne gerne vil have”(Lind et al., 2011:37). 

Nørregaard-Nielsen beskriver noget nær det samme i hendes undersøgelse. Hun beskriver blandt 

andet en leder, der bevidst ikke forholder sig til statslige eller kommunale politikker og ikke er 

særligt påvirket af dem. Lederen vælger bevidst ikke at fokusere på den statslige indblanding for 

derved at fastholde en oplevelse af at fungere relativt autonomt for dermed at beskytte oplevelsen af 

selvstændighed (Nørregaard-Nielsen, 2006). 

Dette viser, at det kan være vanskeligt at håndtere og honorere de krav, der er om styring, 

evaluering og dokumentation for eksempel i forbindelse med en Specialreform i Københavns 
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Kommune. Og hvis der anlægges et pædagogisk perspektiv, kan det pædagogiske personale have 

svært ved at acceptere, at deres arbejde og virkelighed bliver reduceret til at være redskaber i et 

uddannelsesøkonomisk perspektiv (Andersen 2010). 

Når undersøgelsesinstitutionens måde at forholde sig til inklusion ses i samspil med Dysons analyse 

af Salamanca-erklæringen viser der sig tydelige konfliktualiteter. Inklusion artikuleres vidt 

forskelligt af de mange interessenter de er tilknyttet en daginstitution. Dog er et fællestræk at alle 

taler om at det er miljøet der skal tilpasse sig barnet i en udsat position og ikke omvendt og at 

inklusion kan være redskabet til at minimere udsathed, marginalisering og negativ social arv. 

Ikke-uenigheden der er tilknyttet måden at artikulere inklusionsfænomenet kan betegnes som de 

rationaler de forskellige måder at italesætte fænomenet er forbundet med. 

7.3 Konfliktualiteter i teoriforståelser med udgangspunkt i inklusion og eksklusion 

Først i dette afsnit er en præsentation af det socialanalytiske ærkekort og dernæst en præsentation 

af, hvordan jeg anvender det i henhold til den pædagogiske udvikling på det almenpædagogiske 

område. Derudover analyserer jeg hvilken rolle inklusion og eksklusion har, hvis der kigges på 

fænomenet i forhold til kortet. Til denne analyse knyttes teoriforståelser af små børns udvikling i 

almindelighed (Stern & Sommer), teoriforståelser og kommentarer i forhold vuggestuepraksis 

(Andersen, Kampmann, Ahlmann, Løkken, Ellegaard, Dencik og Broström) og de professionelles 

rolle i denne praksis og til på hvilken måde forskningen på området knytter sig til dette. I løbet af 

afsnittet inddrages kommentarer fra dels Ove K. Pedersen i henhold til hans bog 

”Konkurrencestaten”, dels kommentarer fra Professor Niels Egelund og kommentarer hentet i 

faglige artikler om fremtidens pædagogiske praksis (Schmidt, Hammershøj). 

7.3.1 Præsentation af det socialanalytiske ærkekort 

Schmidt siger om det socialanalytiske ærkekort at:  

”Det socialanalytiske kort er en form for et kors der figuerer et konfliktuelt felt og dermed viser 

noget om feltens bliven felt via artikulationer af konflikter” (Schmidt, 1999.50:16). 
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Derudover kan kortet ses som en måde til at reducere kompleksitet, på samme måde som det at 

forklare noget er en reduktion. Kortet er ikke en model forstået som billede af virkeligheden, i 

stedet skal det ses som orienteringsnøgler til hjælp i en færden i det politiske og pædagogiske felt. 

At anvende et kort er i sig selv kompleksitetsreducerende, skriver Schmidt (Schmidt, 1998,2005). 

I dette speciale anvender jeg Karoffs (2010) og Pildal Hansens (2011) fortolkning af Schmidts kort i 

forhold til styrkeforholdet mellem pædagogiske diskurser i samtiden (Pildal Hansen, 2011).  

Pildal Hansens kort omhandler pædagogiske strategier, som kan spore forskydninger i tendenser i 

det pædagogiske felt, og Karoffs kort beskriver, hvordan børn udvikler sig i forhold til leg. Selvom 

jeg ikke har fokus på leg i dette speciale, har Karoffs fortolkning af ærkekortet givet anledning til 

inspiration i forhold til, hvordan børns udvikling og dermed pædagogiske teoridannelser kan 

anskues når det socialanalytiske ærkekort anvendes til dette formål.  

Det socialanalytiske kort skal i dette speciale give et overblik over det teoretiske landskab, i 

samtiden og historisk set, blandt andet i henhold til det der tidligere er blevet skitseret i kapitel 5 om 

teoriforståelser med henblik på vuggestuepædagogik. 

Udover at placere teoriforståelserne på kortet, anvendes kortet som inspiration til den aktuelle 

diskussion om, hvilken pædagogisk retning der ifølge nogle tilgodeser en inkluderende pædagogik. 
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Figur 1 

 

I midten af ærkekortet findes Socius, der skal forstås i sin betydning som forbundethed. Socius som 

i sin gemenhed, altså for alle, artikuleres og figureres som en udstrækning af såvel – som mellem 

det dobbelte forhold mellem fælleshed, altså samtlige, og almenhed, altså enhver. På den ene side er 

der henholdsvis partikularitet som fælleshed og universalitet som almenhed. Derudover er der det 

historiske som fælleshed og det over – historiske som almenhed (Schmidt, 1999.51). 
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Min tolkning af kortet skal illustrere fire pædagogiske retninger, som de er placeret i de fire dele af 

kortet. 

Daginstitutionen lever et dobbeltliv i den forstand, at den på den ene side er kontrolleret og 

gennemreguleret fra statens side, og på den anden side er der metodefrihed, forstået på den måde at 

de pædagogiske dispositioner og valg er op til den enkelte institution (Olsen, 2007).  

Det betyder, at det står institutioner frit, hvilke teoretiske rammer de bygger deres værdigrundlag 

på, eller hvilke pædagogiske retninger de vælger, så længe metoderne lever op til de love og regler, 

der er i henhold til daginstitutioner. 

I det følgende præsenteres de fire pædagogiske retninger i henhold til kortet.  

7.3.2 Pædagogisk humanisme 

I øverste venstre hjørne udspændt mellem det overhistoriske og det partikulære, befinder sig den 

pædagogiske retning, der omtales som pædagogisk humanisme. Retninger som den kulturradikale 

og frigjorte pædagogik kan placeres her som teorispor under den pædagogiske humanisme. Denne 

retning tager udgangspunkt i mennesket og betoner, at barnet er født som et enestående individ med 

særlige muligheder for udvikling, vækst og modning. Opdragelsen skal sikre udvikling i 

overensstemmelse med kendetegnene på den menneskelige natur samt barnets egenskaber. Børn 

skal have mulighed for selvstændighed, frihed og ansvar samt for at lære at realisere sig selv. Det 

centrale i opdragelsen er menneskelig udvikling og udfoldelse. Det er her reformpædagogikken, 

som en bred og uensartet pædagogisk bevægelse, befinder sig. Barnet er i centrum, og der ligges 

vægt på det anti-autoritære i modsætning til ”den sorte skole”. 

Når teoretikere, forskere og kommentatorer analyseres i forhold til vuggestuepraksis kan det siges at 

Andersen, Kampmann, Løkken og Ahlmann i forskellige vendinger taler om 

selvforvaltningspædagogik, og derfor placerer sig her med selvforvaltningspædagogikken som en 

udløber af reformpædagogikken. Andersen og Kampmann taler om, at børnenes egne kompetencer 

ikke får frit spil, og deler sammen med Løkken interesse for kropfænomenologien. Ahlmann ligger 

sig i forlængelse af Løkken og taler især om selvforvaltningspædagogik, og hvordan det gode 

fysiske arbejdsmiljø for pædagoger kan fungere i samspil med den rette pædagogik for børn. 

Det er kendetegnende for ovenstående forskere, at de alle mener, at vuggestuepædagogik både 

samfundsmæssigt og professionsmæssigt er et underbelyst og overset område. 
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Selvforvaltning kan kendetegnes som en bølge, der rullede ind over institutionerne i 80-erne. 

Selvforvaltningspædagogikken er af Jerlang defineret således:  

”Selvforvaltning er individets vilje og evne til at skabe sit eget liv – og øve indflydelse på sine 

livsomstændigheder – i et ansvarligt og solidarisk samarbejde med andre ligeværdige mennesker” 

(Jerlang, 1991:7).  

Denne form for pædagogik gjorde op med tanken om det sårbare institutionsbarn, der også var en 

herskende hypotese i dette årti. Jerlang præciserer derudover, at pædagoger arbejder bevidst og 

kvalificeret for at støtte børns udvikling og på at kompensere for de mest negative sider af 

samfundsudviklingen (Jerlang, 1991). 

Pædagogikken kan derudover ses som en udløber af 70-ernes strukturerede pædagogik, som blandt 

andet blev repræsenteret af Broström, der talte om struktureret pædagogik i børnehaven. Denne 

strukturerede pædagogik havde markante indlæringspædagogiske tendenser, og pædagogen blev 

anset for at være faglig ekspert (Larsen Nielsen, 2010).  

Det er blandt andet denne form for pædagogik der præsenteres i næste afsnit. 

7.3.3 Pædagogisk realisme 

I det socialanalytiske kort placerer den strukturerede pædagogik sig i øverste højre hjørne, udspændt 

mellem det overhistoriske og det universelle, og den pædagogiske retning her omtales som 

pædagogisk realisme. Denne pædagogik tager udgangspunkt i det samfund, vi lever i og 

pædagogikken fordrer et ønske om at socialisere barnet, til at begå sig i fællesskabet af traditioner 

og tilegne sig de kulturelle værdier, der er i samfundet. Interessen er at opdrage barnet til at leve i 

det samfund, som det vokser op i, ved hjælp af for eksempel læreplaner og voksenstyret struktureret 

pædagogik. De mål og midler der anvendes i forhold til denne pædagogik beror på 

gruppeopdragelse. 

Broström har siden 70-erne været fortaler for denne strukturerede pædagogik. Derudover har 

Broström været med til at introducere edu-care begrebet, som han mener, kan favne den aktuelle og 

historiske diskussion om, hvad det lille barn har behov for, og som ofte ses som en skyttegravskrig 

mellem omsorg eller læring, eller mere aktualiseret som en skyttegravskrig mellem leg og læring. 
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Diskussionen kan i forbindelse med ærkekortet udspændes som en konfliktualitet mellem den 

frigjorte pædagogik og den autoritære pædagogik, og i henhold til ærkekortet mellem pædagogisk 

humanisme og pædagogisk realisme. Yderligere analyse af denne konfliktualitet vender jeg tilbage 

til senere i afsnittet. 

7.3.4 Frigørende pædagogik 

I feltet nederst til højre, udspændt mellem det historiske og det universelle, finder vi den kritiske 

eller frigørende pædagogik. Denne pædagogiske interesse tager udgangspunkt i et tænkt samfund, 

en slags utopia. Pædagogikken leverer en kritik af det nuværende samfund, som den ikke mener 

bygger på menneskelige, men økonomiske interesser. Pædagogikken betoner en kritik af et 

undertrykkende samfund, altså et samfund, der er fremmedgørende og udbyttende. Derudover 

formuleres et alternativt samfund der bygger på grundlæggende menneskelige principper som 

solidaritet, lighed, frihed og indholdet er en marxistisk kritik af det kapitalistiske samfund. 

Interessen betoner en menneskelig frigørelse og et alternativt samfund. Det er en pædagogik, der 

eksempelvis har fokus på dialogen og respekten for den anden. Den frigørende pædagogik har i 

nyere tid sine rødder i Brasilien med læreren, pædagogen og teologen Paulo Freire som 

hovedfortaler. I skandinavisk regi har det været vanskeligt at overføre denne frigørende pædagogik 

fra et land med analfabeter og dyb fattigdom, til et højteknologisk velfærdssamfund (Jerlang, 1999). 

Denne retning uddybes ikke yderligere, da den er uinteressant i forhold til specialets teoretiske og 

empiriske grundlag. 

7.3.5 Den libertinære pædagogik 

Det sidste felt, udspændt mellem det historiske og det partikulære og det filosofiske og 

psykologiske, idealiseres udfordringen til en ny pædagogisk strategi, den libertinære pædagogik, 

der er i en alliance med det anti-autoritære, skal ses som en kritik af det autoritære. Den er dog 

forskellig fra den anti-autoritære pædagogik, som vi så i 70-erne. Dette er først og fremmest 

Schmidts egne tanker om en libertinær pædagogik, der handler om selvdannelse og er en 

pædagogisk strategi, der retter sig mod den enkelte og vedkommendes personskabsdannelse. Med 

den libertinære pædagogik respekteres den kulturelle forskellighed, og den sociale mobilitet aflyses 

på grund af respekten for forskelligheder. Det er blandt andet her, Schmidt gør op med den nye 

sociologiske forståelse af individ samfundsdialektikken. Som en udløber af disse tanker kan ses 

Hammershøj og Pildal Hansens tanker om en ny sanselighedspædagogik. 
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Pildal Hansen skriver blandt andet om sanselighedspædagogikken at:  

”der er hverken tale om en eksklusiv undervisningspædagogik eller en inkluderende pædagogik, der 

ønsker også at kunne rumme de skæve. Der er derimod tale om et samtidsdiagnostisk begrundet 

bud på en generel pædagogik eller en pædagogik for alle, hvis udgangspunkt netop er alles 

stillethed i tid, rum og situation” (Pildal Hansen, 2011:15) 

7.3.6 Opsummering 

Denne præsentation af de fire retninger i forhold til ærkekortet betyder, at jeg placerer begrebsparret 

in – og eksklusion sammen i hvert af de to felter øverst i kortet knyttet til den frigjorte og den 

strukturerede pædagogik, da man ikke i det modsatte hjørne forholder sig til hverken inklusion eller 

eksklusion, jævnfør Pildal Hansens citat til slut i ovenstående afsnit. Det betyder, at der i analysen 

først og fremmest ses på konfliktualiteten mellem de øverste to felter som en konfliktualitet mellem 

for eksempel ustruktureret og struktureret pædagogik, hvis det kontekstualiseres i forhold til en 

aktuel pædagogisk debat om med hvilken pædagogik inklusion har de bedste vilkår.  

Det vil også sige, at den vandrette linje i kortet ikke skal ses som en linje mellem inklusion og 

eksklusion, da vi kigger på in – og eksklusion som samlet begrebspar i de øverste felter.  

Feltet i nederste venstre hjørne skal ikke ses som modsætningen til den strukturerede pædagogik, 

men nærmere som noget andet. En analyse af dette forhold er at finde i næste afsnit. 

7.3.7 Analyse af pædagogiske konfliktualiteter knyttet til ærkekortet 

Hvis der tages udgangspunkt i ærkekortets to øverste felter kan konfliktualiteten betegnes som en 

konflikt mellem inkluderende pædagogisk praksis udspændt mellem ustruktureret og struktureret 

pædagogik, med Andersen, Kampmann, Ahlmann og Løkken på den ene side og Broström på den 

anden side. 

Hvis vi sidestiller den frigjorte selvforvaltningspædagogik med ustruktureret pædagogik kan denne 

tilgang have baggrund i Sterns teori om det kompetente barn. En teori der er præsenteret i kapitel 

fem om, at børn skal være medskabende og aktive i forhold til indflydelse på deres eget liv. 

I undersøgelsesinstitutionens værdigrundlag refereres til Sterns teori om det kompetente barn.  
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Dette speciales observationer sammenholdt med interviews med pædagoger har vist, at størstedelen 

af børnene i undersøgelsesinstitutionen var børn fra danske middelklassefamilier, der var i stand til 

at honorere de krav, der blev stillet til dem i institutionen. Middelklassens præferencer ligger så tæt 

på institutionens, at børn med denne baggrund ikke skal yde ekstra for at føle sig godt tilpas, eller 

finde sig til rette.  

”Institutionerne holder et middelklasserepertoire som værende ”det rigtige”” (Olsen, 2007:94)  

Dette finder jeg også, i den måde institutionen omtaler de sig selv. Derfor inddrager jeg Petersens 

(2009) tre typeinddelinger af daginstitutioner, som hun i sin Ph.d. afhandling har identificeret. De 

omtales som type A, B og C institutioner. Type A institutionerne er karakteriseret ved, at de 

professionelle vurderer, at de ikke har socialt udsatte børn i deres institution. I Type B 

institutionerne vurderer de professionelle, at de har en stor gruppe socialt udsatte børn sammen med 

en stor gruppe ”normalt fungerende børn”. I denne type er også en gruppe børn, som af de 

professionelle karakteriseres som en gruppe omfattende børn, som de professionelle i forskelligt 

omfang enten periodisk eller over en længere periode er bekymrede for. Den sidste type C er de 

daginstitutioner, hvor de professionelle karakteriserer størstedelen ad deres børn som socialt 

udsatte, og hvor gruppen af normale børn i institutionen er lille (Petersen, 2009). 

Den pædagogiske leder omtaler deres institution som en A- institution, som jeg her kobler sammen 

med Petersens identificering af en Type A institution.  

”Selvom der er nogle børn hernede hos os der har det svært, så er vi jo sådan en A – institution. I 

forhold til andre institutioner er det jo ofte lidt luksusproblemer vi har hernede” (Pædagogisk 

leder).  

Denne udtalelse kan ses sammen med en holdning om, at det kompetente barn udvikler sig af sig 

selv, men i modstrid til Sterns teori refererer for eksempel Diderichsen til, at mange børn er 

hjælpeløse, hvis de ikke får den hjælp, de har behov for, og at de hverken kan finde ud af at handle 

meningsfuldt med ting eller være i stand til at fastholde opmærksomhed på egen hånd. Dette strider 

imod en bestemt måde at fortolke Sterns teori (Diderichsen, 1991). 

I henhold til Sterns teori om det kompetente barn, som undersøgelsesinstitutionen tager 

udgangspunkt i, i deres værdigrundlag, er det nødvendigt at inddrage den kritik, der kan være af 
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Sterns teori. Her har det betydning, at pædagoger ikke pædagogisk må have den overbevisning, at 

børn er så kompetente, at de udvikler sig af sig selv- uanset hvad der sker i vuggestuen.  

Sommer kritiserede i 1996 Sterns manglende kontekstuelle kulturdimension, og på den baggrund 

udvidede han Sterns teori til ikke kun at omfatte barnet og barnets forhold til moderen (Sommer, 

1996, Larsen Nielsen, 2010).  

Denne udvidelse var derudover med til, at der blev set på det moderne barn i daginstitutionen som 

det dobbeltsocialiserede barn (Dencik, 1999). 

Da de interviewede pædagoger i undersøgelsesinstitutionen talte om, at de betegnede sig selv som 

en A-institution, talte de også om institutionen som et sted, hvor middelklassens værdier hersker. 

”Men man kan sige at alle institutioner jo nærmest er blevet bygget op omkring middelklassens 

værdier, og det bliver de her børn jo også en del af” (Pædagogisk leder). 

Og den anden pædagog uddyber yderligere. 

”Det er klart, at når man taler om inklusion og sådan noget, er det også noget med at børnene skal 

tilpasse sig vores værdier, normer, vores børnesyn, vores syn på opdragelse eller skal vi bare give 

dem frit lejde til at udfolde sig. Her er det altså mest det første der gælder. Vi har vores syn på 

opdragelse her og vores syn på hvad det er børnene skal lære her i huset, og det er noget med at vi 

alle skal kunne holde ud til at være her” (Pædagog). 

Bente Jensen udtaler i en artikel (Holm-Pedersen 2010) at sociale forskelle reproduceres i 

daginstitutionerne, da kulturen er præget af den danske middelklasses normer og værdier.  

Ellegaard kommenterer i en artikel om forholdet til de dilemmaer, der er i forbindelse med 

pædagogisk arbejde og taler derudover om social mobilitet i henhold til, hvordan institutioner kan 

blive til mere end et udviklingssted for middelklassens børn (Fugl, 2008).  

Ellegaards sociologiske analyse har været med til at præcisere, at daginstitutionen ikke kan anskues 

som lige for alle børn, da samfundsmæssige producerede reproduktionsmekanismer der handler om 

ulighed, også forekommer blandt børn i daginstitutioner (Ellegaard, 2000).  

Det samme viser Palludans undersøgelser (Palludan, 2005), som undersøgelsesinstitutionen også 

refererer til. 
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”Imidlertid har der været en tendens til, at det der foregår i daginstitutionen, hidtil har været 

fastholdt i en teoretisk forståelsesramme, der argumenterer ud fra en almenpædagogisk tilgang, 

hvor pædagogikken overordnet og i en idealiseret form anskues som inklusion for alle børn, uanset 

deres sociale, kulturelle og etniske tilhørsforhold. Men at denne inkluderende begrebssætning 

primært kan identificere at daginstitutionens arbejde med socialt udsatte børn ikke fungerer i 

tilstrækkeligt omfang” (Pedersen, 2009:77ff). 

Diderichsen skriver blandt andet ”Det er ikke tilfældigt, hvilke børn der overhøres. I de fleste 

tilfælde er det de relativt mindst udviklede børn, som ofte kun har få ord og udtrykker sig med små 

diskrete signaler, som overhøres. Ligesom også de relativt passive børn, der mest kommunikerer 

indirekte ved hjælp af kropssprog og mimik, ser ud til at blive overset. Det vil sige at de der er de 

børn, der synes at have størst behov for udviklingsmæssig hjælp, støtte og stimulering som har de 

største markante omsorgsbehov, der ser ud til mest at blive overset. De mere udviklede, aktive og 

ressourcefyldte børn får enten mere kontakt, eller de har styrken og kompetencen til at klare sig på 

egen hånd, på trods af overhøring eller afvisning” (Diderichsen, 1991:91). 

På baggrund af ovenstående kan inklusion anskues som et projekt overladt til barnet, eller i modsat 

fald at inklusionen i fællesskabet først og fremmest er for børn, der ved, hvad der skal til for at blive 

ført ind i fællesskabet.  

I relation til samlingssituationerne som var mit fokusområde, når jeg observerede, kan det siges, 

hvis det fremstilles i karikeret form, for der er ingen tvivl om, at de fleste børn deltog og lod til at 

synes om dette fællesskab, at børnene lærer at sidde stille og roligt og svare når de bliver spurgt. De 

lærer at opføre sig ordentlig, som det forventes, så at sige. De oplever, at når der er nogle, der 

prøver at sætte lidt liv i samlingen, er de ikke en fuldt accepteret del af det store fællesskab. Når 

børnene keder sig, skubber de måske til hinanden, taler, pludrer eller leger med deres rugbrødsmad 

eller vælter deres vandglas. Men de lærer hurtigt, at det ikke er det, der bringer dem ind i 

fællesskabet. Men der er også nogle børn, der ikke lærer det, eller som har svært ved at lære det.  

I mine observationer så jeg, at barnet med den stille facon oftest ikke blev kontaktet af hverken børn 

eller professionelle. En dag, til en eftermiddagssamling, fik jeg af vide af pædagogmedhjælperen, at 

jeg bare skulle give ham det, han skulle have, uden at spørge først, for han valgte ikke blandt 

forskelligt frugt eller rakte ud efter rugbrød, når han blev tilbudt det. Det mere fysiske, initiativrige 
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og aktive barn (Emanuel på to år og ti måneder) var oftest ikke med til morgensamlinger, da han 

hellere ville være på legepladsen med børnehavebørnene.  

Som jeg oplevede det i undersøgelsesperioden, skulle disse børn selv finde vej ind i fællesskabet. 

Det stemmer overens med at institutionen bygger deres værdigrundlag på Sterns teori, og at de 

ekspliciterer, at også deres institution bygger på middelklassens værdier.  

Inklusion kan måske siges at have karakter af integration eller tilpasning, når pædagogen i 

interviewet for eksempel også taler om børn, der har svært ved at indgå i sammenhængen: 

”Så lærer vi dem at indgå, de skal inkluderes. De skal ikke ekskludere dem selv, så lærer man dem 

det” (pædagog).  

Den pædagogiske leder bløder lidt op og tilføjer:  

”Det kommer jo selvfølgelig an på hvad det er for et barn og hvad årsagen er, men der prøver vi på 

at der er en voksen der tager sig af det her barn og prøver at få det med i det fællesskab der er i at 

holde samling. Så er der selvfølgelig forskellige metoder man kan anvende. Men vi holder fast i 

rutinerne” (pædagogisk leder). 

Der er ikke på noget tidspunkt, hverken i interviewet eller i observationsperioden, tale om at 

rytmerne eller rutinerne kunne have en anden form for at tilgodese enkelte børn. Her tænker jeg 

blandt andet på måden hvorpå samlingerne struktureres og situationer hvor der er skift i aktiviteter.  

Men jeg kan ikke sige noget om, hvorvidt mine oplevelser er noget, der gør sig gældende i 

almindelighed, da stuen var ramt af sygdom blandt pædagogerne, imens jeg var der. 

I og med at værdigrundlaget i institutionen også relaterer sig til Bourdieu og i høj grad Palludans 

undersøgelser, kan jeg se, at de har hensigten at inkludere børn i udsatte positioner. Begge 

pædagoger siger også i interviewet:  

”Hvis man skal inkludere børn i gruppen, handler det i virkeligheden om at behandle dem 

forskelligt og ikke holde på ens regler rutiner og rammer, og lave dem om, for det er jo tit det man 

må kigge på og nogle gange skal der selvfølgelig kigges på børnene, men nogle gange bliver man jo 

altså nødt til at kigge på de rammer der er om børnene og så må man nogle gange slække på nogle 

ting” (pædagogisk leder).  
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Så selv om de, som jeg henviste til tidligere, mener at børnene skal lære at indgå, udviser de også 

villighed til at ændre på rammerne, hvis ikke det førnævnte lader sig gøre. 

Jeg kan ikke postulere, at undersøgelsesinstitutionen befinder sig ubetinget i feltet knyttet til 

pædagogisk humanisme, men dette vender jeg tilbage til efter en analyse af feltet til højre, hvor den 

strukturerede pædagogik befinder sig.  

Den strukturerede pædagogik omtales også som den autoritære pædagogik, som er udspændt 

mellem det sociologiske og antropologiske. Her taler man om, at børn ikke vil gøre det gode af sig 

selv, men at den professionelle ved, hvad der er det rigtige. Som jeg ser det, er det her diskursen om 

læring befinder sig. Empirisk set er dette felt, ifølge Schmidt, den mest udbredte pædagogiske 

handlemåde, som besynderligt nok ikke har så mange fortalere (Schmidt 2006). Alt andet lige må 

det være her forskere, der er fortalere for læreplaner, struktureret pædagogik, tests og læring være 

placeret.  

Som professor Niels Egelund,der ønsker at gøre op med den frie leg, der ifølge ham fylder al for 

meget i danske daginstitutioner:  

”Selvfølgelig skal børn stadig have lov at lege frit en del af tiden, men en langt større del af dagen 

skal gå med pædagogisk styrede aktiviteter, der er i stand til at bringe børnene ud over deres egen 

umiddelbare erfaringshorisont”(Egelund cit.i Holm-Pedersen, 2011) 

Broström (2010) har med sin lancering af edu-care begrebet bragt de didaktiske overvejelser frem, 

når det gælder vuggestuebørn. Selvom han i sin nyeste bog beskriver vuggestuebørns 

udviklingspotentiale, blandt andet med udgangspunkt i Sterns teori, placeres han i dette felt, da 

omdrejningspunktet for hans undersøgelser og tilgang i høj grad handler om læring og den praksis, 

der knytter sig til læringsbegrebet. Blandt andet siger Broström, at vuggestuebørn hvert eneste 

sekund de er i daginstitutionen skal være i en læreproces og dermed involveret i en målrettet 

pædagogisk praksis, som skal ses som det første led i uddannelsessystemet og deres livslange 

læring. Derudover anvender Broström vendingen, at børnene skal inkultureres
26

 (Broström et al., 

2010). 

                                                 

 

26
 Dette begreb anvendes ofte i forbindelse med teologi, og henleder tankerne på integration og assimilering. 
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At anvende et ord/begreb som inkulturation virker stærkt, og dermed kan pædagogikken i dette felt 

måske betegnes som ren socialisering og tilpasning og ikke som værende inkluderende. 

Men Broström skriver i en anden artikel, at der gennem den følelsesmæssige relation mellem barn 

og pædagog også sker en opdragelse af barnet, og at det er igennem denne opdragelse, at barnet 

støttes i at indoptage kulturens normer og holdninger. Da selve det at blive inkultureret kan opfattes 

som en autoritær proces, kan der i stedet tales om indvielse og inddragelse i kulturen. Broström 

anvender begrebet inkulturere, da opdragelse- og undervisningsbegrebet for nogle pædagoger 

opfattes som styret og voksendomineret. Med inkulturationen mener han, at børnene føres ind i 

kulturen og igennem denne proces indoptager væsentlige kulturteknikker- og normer (Broström, 

2007).  

Undersøgelsesinstitutionen omtaler sig selv som struktureret. Pædagogerne jeg interviewede mener, 

at deres praksis er meget struktureret, som det fremgår af følgende to citater fra interviewet:  

”Jeg vil jo sige at den er meget struktureret” (Pædagogisk leder). 

Deres hverdag er struktureret, når det omhandler faste tidspunkter for samlinger, frokost og at alle 

børn mødes det samme sted i det samme tidsrum om morgenen og om eftermiddagen. Men når det 

omhandler pædagogiske aktiviteter med børnene, oplevede jeg ikke som sådan en fast struktur. Ofte 

blev det aftalt ved morgensamlingen, hvem der gjorde hvad, og det var de fleste dage en tur på 

institutionens legeplads. De to uger jeg var til stede i institutionen var en periode, hvor det begyndte 

at være sommer, så måske ser deres hverdag anderledes struktureret ud på andre tidspunkter af året. 

Men min observationsperiode lå dog ikke i en periode, hvor jeg ville karakterisere perioden som en 

sommertid, med personaleferie, hvor alle aktiviteter kører på et lavere blus end normalt.   

I nedenstående citat bliver strukturen koblet sammen med ro, i den forstand at der skal være struktur 

for, at alle kan udholde at være til stede. 

”Ja, vi siger faktisk at rammerne er meget strukturerede med vores pædagogik, for ellers vil man 

ikke kunne udholde det kaos der nogle gange er her”(Pædagogisk leder). 

Jeg oplevede i den tid, jeg var i institutionen, at der var få aktiviteter, der var fastlagt på forhånd. På 

stuens opslagstavle var et skema, hvor der kunne noteres, når det enkelte barn havde lavet en særlig 
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aktivitet, for eksempel maling, rytmik eller været på tur. På den måde kunne medarbejderne holde 

sig opdateret i forhold til, hvis tur det var til at lave noget ud over det sædvanlige.  

Jeg kan ikke på grundlag af mine observationer, udtale mig om, hvor på det socialanalytiske kort, 

undersøgelsesinstitutionen befinder sig, men det er heller ikke så interessant. Placeringen af 

pædagogiske retninger skal være med til at skærpe analysen i forhold til de konfliktualiteter, der er 

forbundet med en inkluderende pædagogisk praksis. Jeg kan sige om undersøgelsesinstitutionen, at 

de står med et ben i hver lejr, så at sige. De er ligesom alle andre daginstitutioner underlagt loven 

om læreplaner og omtaler sig selv som struktureret, men der foregår også masser af fri leg i 

institutionen. Jeg fornemmer, at når pædagogerne taler om struktur, så taler de om de faste daglige 

gøremål såsom morgensamling, frokost, sove/hviletid og eftermiddagssamling, men ikke om 

struktur i forhold til planlagte faste aktiviteter.  

Faktum er at også undersøgelsesinstitutionen er underlagt en pædagogisk diskurs, der handler om 

læring, men i høj grad også kommunens specialreform om, at alle børn skal inkluderes i 

fællesskabet, men det er ikke til at sige på dette grundlag, hvor inklusionen fungerer bedst. 

Jeg vil derfor forsøge at trænge ind bag inklusionsdiskursen. Dette vælger jeg at omtale det som, for 

når jeg læser Broström og Egelund, virker det som om, at de formidler, at der med struktureret 

pædagogik, læreplaner, tests og lignende automatisk medfølger inklusion af børn i udsatte 

positioner. Det vil sige, at inklusionen med den strukturerede pædagogik tages for givet. 

Hvis vi forsøger at tage afsæt og tænker bag/før inklusion og eksklusion og ser på 

konfliktualiteterne, før de viser sig, kan vi blandt andet anvende Ove K. Pedersens tanker om en 

konkurrencestat, der må siges at kunne befinde sig i feltet med pædagogisk realisme, hvis vi 

forholder den til den pædagogiske verden.  

7.3.8 Konkurrencestaten i en pædagogisk kontekst 

I Ove K. Pedersens nyeste bog ”Konkurrencestaten” præsenterer han, hvordan ændringerne i 

verdensøkonomien har haft betydelige konsekvenser for dansk politik og økonomi. Han præsenterer 

hvordan der er sammenhæng mellem globalisering og de sidste mange års forandringer i vores 

velfærdsstat.  
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Han introducerer begrebet konkurrencestaten, ligesom Schmidt, i en argumentation om at 

velfærdsstaten er under forandring, under omlægning. Konkurrencestaten er anderledes end 

velfærdsstaten, i den forstand at: 

”… det er en stat, der aktivt søger at mobilisere befolkningen og virksomhederne til at deltage i den 

globale konkurrence – i stedet for (som velfærdsstaten) at kompensere og at beskytte befolkningen 

og virksomhederne mod konjunkturudviklinger i den internationale økonomi” (Pedersen, 2011:12).  

Dette stemmer overens med Schmidts beskrivelse om, at det handler om opdragelse i samfundets 

tjeneste i dette felt (Schmidt, 2006). 

Konkurrencestaten er ifølge Pedersen mere dynamisk end velfærdsstaten, og dens menneskesyn 

handler om, at den enkelte skal være ansvarlig for sit eget liv og være fri til at realisere egne behov. 

Velfærdsstaten lagde i højere grad vægt på moralsk dannelse og på demokratiet som fællesskab. Det 

vil sige, at det handler om to forskellige menneskesyn, og man kan sige, at menneskesynet knyttet 

til velfærdsstaten befinder sig i feltet pædagogisk humanisme. 

Pedersen diskuterer i sin bog, hvilken betydning dette nye perspektiv har på skolen og 

pædagogikken. Jeg forsøger at uddrage det af teksten, som jeg mener, har betydning for hvordan 

pædagogikken og ikke mindst begrebsparret in – og eksklusion kan anskues i dag i dette lys, 

jævnfør Schmidts ærkekort og teserne om den libertinære pædagogik. 

Pedersen skriver, at historisk set har pædagogikken haft det formål at danne og uddanne i den 

hensigt at gøre en række bestemte værdisæt almengyldige, altså selvfølgelige for alle. Nu er det for 

eksempel skolens opgave at uddanne eleverne til fagligt kompetente individer, som kan være til 

rådighed på arbejdsmarkedet – på markedets betingelser (Pedersen, 2011).  

Derudover kan Pedersen anvendes til at se på daginstitutionen og dens funktion, da han blandt andet 

betragter udviklingen indenfor dagtilbudsområdet i et makroperspektiv så at sige. Han mener, at 

udviklingen er et eksempel på en overordnet udviklingstendens fra en velfærdsstat hen imod en 

konkurrencestat. I stedet for at beskytte sin befolkning og sin arbejdskraft forsøger 

konkurrencestaten at mobilisere befolkningens ressourcer til deltagelse i den globale konkurrence – 

og nationens vigtigste ressource i den konkurrence er arbejdskraftens kompetencer. 

Uddannelsessystemet bliver sat i centrum med konkurrencestaten. Det er uddannelse, der skal være 
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med til at sikre, at alle har de kompetencer som der bliver efterspurgt fra arbejdsmarkedets side, og 

som derudover skal være med til at sikre, at vi kan klare os i den globale konkurrence. 

Med andre ord skal vi dannes og uddannes til soldater, som kan konkurrere for nationen mod andre 

nationer, og det er den logik, der ligger til grund for de utallige forandringer, der i disse år sker med 

uddannelsessystemet, heriblandt den aktuelle udvikling på daginstitutionsområdet diskursiveret som 

en øget fokus på læring og skoleparathed. Kort sagt har vi ikke råd til at tabe nogle børn i 

uddannelsesproduktionen, så at sige. Pedersen forholder sig ydmygt til det pædagogiske 

forskningsfelt men mener, at der i høj grad er behov for, at der tænkes nye tanker, da Danmark er en 

lille åben økonomi og derfor er pålagt at skulle tilpasse sig de ændringer, der er internationalt. 

Ifølge Pedersen er der ingen vej udenom forandringerne og at vi derfor er nødsaget til at gentænke 

og udvikle landets institutioner (Pedersen, 2011).  

7.3.9 Den socialanalytiske vej, en anden pædagogik 

I modsatte hjørne af den pædagogiske realisme er feltet for den libertinære pædagogik. 

Ifølge Schmidt er vi i samfundsudviklingen gået fra en forsorgsstat til en omsorgsstat, men at der nu 

indvarsles en responsiv stat i velfærdssamfundet, altså en selvforvaltende stat.  

Pædagoger skal i dag i deres velfærdsprofessioner skabe trygge rammer for barnets udfoldelser. 

Grunden til dette er at staten, som myndighedsapparat, er blevet afviklet til fordel for et syn på det 

offentlige som en serviceforanstaltning. Når dette sker, sker det samtidigt at den pædagogiske 

profession bliver til en profession, der skal servicere medborgere med serviceydelser. Denne nye 

måde at se på staten forstået som en konkurrencestat, er med til at forandre institutioner lige fra 

vuggestue til universiteter og andre institutioner, der skal fremme en dansk vidensøkonomi 

(Schmidt 2005). 

Denne gentænkning af pædagogikken har fra Schmidts side været på vej i nogle år efterhånden. 

Både i kraft af hans teser om samfundsudviklingen og at det var nødvendigt med en ny form for 

pædagogik.  

Når samfundsudviklingen går fra undervisning til læring og fra omsorg til udvikling, tilgodeser 

dette, ifølge Schmidt, en libertinær pædagogik. 

Schmidt siger om læringsdiskursen:  
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”Den meget snak om leg og læring er jo denne institutionspædagogik og frem for alt dens 

forvaltningers forsøg på at bruge serviceloven i samme ærinde som skoleloven. Da man skal lave 

læreplaner, kan man i det mindste fastsætte læremål. Ingen chance må forsømmes til at udnytte 

ressourcerne” (Schmidt 2005:94). 

Det er også i dette felt hvor pædagoger skal agere og bruge deres viden og stemme i forhold til en 

ny pædagogik, der er i stand til at gøre op med en aktuel debat om skolificering af 

småbørnsinstitutioner. Hammershøj udtaler i en artikel at legen er vigtig, hvis pædagoger vil 

udvikle kreativitet hos børnene i institutionen. Derudover er det en dannelsesproces at lege og 

derfor er legen, for legens egen skyld vigtig. 

Dannelse adskiller sig ifølge Hammershøj fra opdragelse og socialisering ved kun at foregå i frihed, 

og han forsætter med at udtale at man kan tvinge et barn til at tie stille eller gøre noget bestemt, men 

man kan ikke tvinge et barn til at lege (Jensen, 2011). 

7.3.10 Opsamling 

In- og eksklusion som et såvel som i dette felt. Her kan du være inkluderet såvel som ekskluderet. 

I det modsatte felt er in- og eksklusion et enten eller. Det idealistiske mål for alle pædagoger er at 

inkludere barnet i en udsat position i fællesskabet. Men når der bliver så stort fokus på inklusion, 

fordrer det måske en socialiseringsproces, når hele daginstitutionsområdet omtales som en udløber 

af middelklassens værdier. 

Men det kan også give mening at se på det eksklusive i at være ekskluderet. Hvis vi ser på nogle 

børn i udsatte positioner som ”originaler”, er der så plads til dem i det store fællesskab. Lieberkind 

refererer blandt andet til, at et videnssamfund er afhængigt af originalitet, og han refererer til 

Professor og kernefysiker Holger Beck Nielsen, der taler om at originalitet kræver tolerance, og at 

der skal tages vare på netop de originale (Lieberkind 2005a).  

Endvidere skriver Lieberkind, at videnssamfundet er afhængig af originalitet, men at originalitet 

kræver tolerance og derfor skal der tages særligt vare på de originale.  

Hvis vi anskuer det således forsvinder det overordnede formål med inklusionen, så bliver det en 

utopisk drøm om inklusion. Pædagogen kan godt stræbe efter det, men det kan aldrig lade sig gøre, 

inklusion er sidste ende umuligt og det er hele umuligheden i inklusionsprojektet. I filosofisk 
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forstand er det at være menneske er, at man altid er fortabt, det er også her hjemløsheden og det 

tragiske viser sig. 

Den aktuelle diskussion lige nu er, hvilken vej vi skal gå. I forhold til ærkekortet er der tre veje.  

Der kan laves en linje på tværs af kortet, der illustrerer konfliktforholdet mellem begrebsparret in– 

og eksklusion og så det nye, hvor der ikke tales om in– og eksklusion. Her ses måske ikke et 

modsætningsforhold mellem leg og læring, men derimod mellem læring og selvdannelse. 

Hvilket jeg kommer ind på senere i henhold til en diskussion om inklusion og eksklusion i den 

pædagogiske praksis.  

7.4 In– og eksklusionsmekanismer i den pædagogiske praksis  

I denne del af kapitlet analyseres udvalgte observationer af den pædagogiske praksis. Jeg har som 

beskrevet i kapitlet om dataindsamlingsmetode fokus på især samlingssituationerne, men derudover 

inddrager jeg en enkelt anden observation, som er den eneste observation, jeg har, hvor jeg hørte at 

pædagogerne italesatte inklusion. Observationerne analyseres primært ved hjælp af det 

socialanalytiske perspektiv. Undervejs i afsnittet vil jeg, som beskrevet tidligere, løbende 

præsentere de socialanalytiske kategorier der anvendes.  

Når Schmidt taler om en inkluderende pædagogik, er det med fokus på forestillingen om, at den 

samme strategi kan iværksættes overfor den almindelige ”specielle” og de specielt specielle. Når 

Schmidt taler om den almindelige ”specielle”, tolker jeg, det som, at det kan være det barn, der er 

en del af gruppen i en normalinstitution, men som er i en udsat position for at blive ekskluderet af 

fællesskabet, altså det barn der ikke passer ind de føromtalte middelklasseværdier og koder, der ofte 

er kendetegnet ved danske daginstitutioner. Når han taler om de specielt specielle, er det de børn, 

der er ekskluderet på grund af et handicap, som måske ikke er en del af den normale daginstitution, 

eller er som er det uden at være en del af det fællesskab, der er der. En problematisering af denne 

universelle inkluderingspædagogik kan være passende, da vi lever i en samtid, hvor alle mennesker 

har særlige behov. Derfor er det ifølge socialanalytikken naturligt, at social- og specialpædagogik 

fylder mere og mere i den pædagogiske verden.  

I undersøgelsesinstitutionen formulerer pædagogerne det således:  
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”Så det er vel det der er tankegangen bag vores inklusionstankegang, selvom vi ikke bruger ordet 

inklusion. Det er i virkeligheden at behandle alle 102 børn forskelligt. Og vise at der ikke kun findes 

én sandhed, men at der findes mange forskellige sandheder” (Interview pædagog).  

Og den pædagogiske leder forsætter:  

”Vi prøver egentligt at udtrykke at vi synes at vi har 102 børn her, der har et særligt behov og så er 

der bare nogle der har et særlig særligt behov, men egentligt har de jo alle sammen særlige behov” 

(Interview pædagogisk leder).  

Selvom de taler om børn med særlig særligt behov og viser, at de har blik for de børn, der befinder 

sig i udsatte positioner, ender de alligevel med at sige, at alle børn har særlige behov. Dette refererer 

de også til i deres værdigrundlag; at de tager udgangspunkt i det enkelte barn, at alle børn er unikke 

og kompetente, men at de er klar over, at nogle børn ikke har så mange chancer i livet, jævnfør 

Bourdieus teori og Palludans forskning som der refereres til i institutionens værdigrundlag.  

7.4.1 Analyse af morgensamlingen som et socialt træf 

Den første socialanalytiske kategori der anvendes som analyseredskab, er det sociale træf, der anses 

for at være en central kategori i det socialanalytiske perspektiv. Det sociale træf er noget andet end 

relation, interaktion, udveksling og dialog. Det er det træf, hvor den konfliktuelle gemenhed 

eventuelt artikuleres som konflikter eller viser sig at være selvfølgelige og dermed viser sig ikke at 

være konflikter (Kristensen 2009
27

; Pildal Hansen 2011). 

Forholdet mellem det konfliktuelle og en konflikt kan, hvis det forklares i forhold til fællesskaber 

forklares således; Fællesskab er ikke ensbetydende med, at deltagerne er enige om det der foregår. 

Almindeligvis forstås fællesskab i nogle psykologiske teorier som et fælles ståsted, enighed og 

indbyrdes solidaritet mellem deltagerne. Fællesskaber kan anses for at være konfliktuelle, da hvis 

det relateres til ovenstående, kan betyde, at det at være fælles kan have forskellig betydning for 

dem, der er med i fællesskabet, hvilket kan føre til konflikter. I en daginstitution for eksempel kan 

fællesskabet blandt de professionelle rumme mange konflikter og dilemmaer, alt i mens at de 

professionelle har et fællesskab om at løse det, de eventuelt er i konflikt om. Derfor kan det 
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konfliktuelle både være noget, der kan anses som samlende og adskillende for deltagerne i 

fællesskabet (Kousholt 2006).  

Med udgangspunkt i morgensamlingen som en konkret observeret praksis i forhold til de 

mekanismer, der er på spil når der tales om in– og eksklusion, kan Schmidts kiasme gentagende 

distance og distancerende gentagelse anvendes til at analysere og fortolke eksempelvis den 

inkluderende praksis´ grundform. Grundformen skal ses som der, hvor situationen foregår uden 

stridighed, og hvor den inkluderende praksis i sin grundform inkluderer samtlige i det fællesskab, 

der er omkring en morgensamling i undersøgelsesinstitutionen. Eksemplet er med til at illustrere 

kompleksiteten i henhold til inklusion, forstået på den måde at se på, hvad der er på spil, når noget 

bliver selvfølgeligt for de professionelle, der udfører de pædagogiske handlinger. 

Morgensamlingssituationen er blandt andet udvalgt med den begrundelse at det er en 

pædagogstruktureret aktivitet, i den forstand at aktiviteten skabes af de professionelle og børnenes 

muligheder for at bidrage, udvide, kontrollere og styre aktiviteten er begrænsede (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2011). 

I følgende eksempel fra mine observationer anskues morgensamlingen som gentagelse og distance:  

”Alle voksne og børn der er på stuen, sidder klar ved bordet til at påbegynde morgensamlingen. I 

dag er det pædagogmedhjælperen der styrer slagets gang, da pædagogen er til morgenmøde for at 

planlægge dagens forløb i institutionen. Der bliver delt vand ud og derefter rugbrød med smør. 

Dette foregår hurtigt og effektivt. Da alle børn har fået det de skal have og vi skal til at synge, 

spørger vikaren om Emanuel egentligt ikke er her i dag. Til det svarer pædagogmedhjælperen, at 

det er han, men at han ofte har svært ved at være med til morgensamlingen og derfor hellere vil 

være på legepladsen med de store. Nå ok, siger vikaren og derefter går alle i gang med at synge 

anført af pædagogmedhjælperen”. 

I observationen er der forskellige dele at gribe fat i.  

Først skal der ses på det at kunne praktisere morgensamlingen på samme måde hver dag som en 

gentagelse. Man må have lært sig det, hvis man skal deltage. Hvis de ikke kan være med i 

rundkredsen, sker der det, at de holder sig udenfor, skriver Bente Jensen om de børn der har svært 

ved at indgå i samlingerne i daginstitutionen (Jensen, 2007). 
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På den ene side gentages seancen hver dag med en forestilling om, hvordan den gode 

morgensamling foregår. Men samlingen vil altid variere, og derfor kan man sige, at der i 

gentagelsen altid vil være en vis distance til gentagelsen. Det betyder altså, at hver gang man 

gentager noget, vil der altid være en distance til gentagelsen impliceret.  

Selvom morgensamlingen i sin grundform fungerer ens hver morgen, er det pædagogen, der er den 

styrende part, hvis hun er til stede. Hvis ikke pædagogen er til stede, forsøger de andre at gøre det 

som hun gør, men det kan selvfølgelig aldrig blive helt på samme måde, det udføres. Det vil sige at 

rækkefølgen i forhold til hvornår, der bliver gjort og sagt hvad altid er ens, selvom det ifølge 

Schmidt aldrig kan være en fuldstændig gentagelse, da der altid skabes en distance af større eller 

mindre art i gentagelsen. 

Disse måder at styre morgensamlingen må karakteriseres som gemen indenfor den ordens praksis til 

trods for små variationer i udførelse.  

”Er gentagelsen uden særlig distance, og dermed uden strid, kan denne praksis kaldes gemen” 

(Karoff, 2010:149). 

Dette kan forstås som at alle forvalter morgensamlingen på en selvfølgelig måde, uden at der er 

nogle parter, der problematiserer måden det bliver udført på.  

”Gemenheden er i Schmidts vokabular begreb for virkeligheden som det uartikulerede sociale 

betydningshele, som al betydning artikulerer sig i forhold til. Gemenheden består således af de 

forudsatte sandheder eller de allerede installerede betydninger, og derfor kan man sige, at det 

gemene er det selvfølgelige, som vi tager for givet, og det, vi endnu ikke har erfaret at være uenige 

om” (Karoff, 2010:149ff). 

Eksemplet med morgensamlingen illustrerer at det foregår uden stridighed blandt andet fordi 

Emanuel ikke er til stede. Når han er deltagende ved morgensamlingen er han ofte forstyrrende og 

har svært ved at indgå og leve op til de krav der er forbundet med deltagelsen. 

Enten kan gemenheden artikuleres som almenhed, i den forstand at fællesskabet hævdes at gælde 

for enhver, eller gemenheden kan artikuleres som en fælleshed, hvis det gælder for samtlige, der er 

på en særlig måde. 
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”Når det sociale træf indtræffer, trækkes fællesskabets grænser op, så det der før var et ubestemt 

fællesskab af alle, nu kan bestemmes nærmere af alle, og samtidig afgøres det, hvem der er inde og 

hvem der er ude” (Karoff, 2010:161). 

I morgensamlingssituationen artikuleres gemenheden som fælleshed, da det fælles gælder for dem, 

der kan indgå i de regler og rammer, der på forhånd er sat. Emanuel er ikke en del af den fælleshed, 

der er i morgensamlingen. En anden måde observationen kan anskues er, at det også virker som en 

selvfølgelighed, at Emanuel har valgt at lege på legepladsen og ikke være til stede. Spørgsmålet er 

om grundformen kan lade sig gøre, hvis Emanuel var med til samlingen. 

Der er i institutionen en holdning om at behandle alle børn forskelligt, da de alle er særlige, men 

samtidig en holdning om, at de må lære at indgå i de på forhånd fastlagte rammer. Selvom de har 

denne holdning, oplever jeg gentagne gange, at Emanuel får lov at blive på legepladsen i stedet for 

at være en del af morgensamlingen, hvor han ofte fylder meget og virker forstyrrende i forhold til 

det, der forventes at skulle foregå. 

Nedenstående figur kan illustrere, hvordan morgensamlingen kan artikuleres som enten almenhed 

eller fælleshed: 

 

Figur 2 

 

Pointen med en analyse af morgensamlingssituationen er, at fællesskabet på sin vis på forhånd ikke 

er bestemt som det ene eller det andet, men i situationen artikuleres det igen og igen på en bestemt 

måde. Hvis de professionelle talte om situationen, kunne det betegnes som en artikuleret praksis 

idet reglerne, indsatsområder og rammerne for det enkelte barn blev italesat.  

I denne observation kan den inkluderende pædagogiske praksis betegnes som en fælleshed, men 

idealistisk set kunne det gælde for en almenhed. Det vil sige noget enhver kunne indgå i, på den 
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måde at, samlingens form også afhænger af hvem der deltager. I tråd med definitioner af 

inklusionsfænomenet i kapitel tre, hvor det præciseres at det er rammerne der skal tilpasse sig det 

enkelte barn og ikke omvendt. 

Når Emanuel er med til morgensamlingen, kan den socialanalytiske trekant anvendes til at 

artikulere det sociale træf, som er i situationen, illustreret i første omgang med nedenstående figur. 

 

 

Figur 3 

 

Forståelsen af figuren tager sit udgangspunkt i følgende: A forholder sig til B, men også altid 

forholder sig til B. dette gør A´ s forholden sig til B til en gemen forholden. 

De professionelles forhold til morgensamlingens gentagende distance og distancerende gentagelse, 

som samtidig forholder sig til Emanuels forhold til morgensamlingens gentagende distance og 

distancerende gentagelse. Da der opstår en konflikt mellem det man nødvendigvis gør og det 

Emanuel gør, som de professionelle så artikulerer, viser det, det man nødvendigvis gør, altså at der 

foregår en eksklusion.  

Når det sociale træf indtræffer, sker det samtidigt at fællesskabets grænser trækkes op. Dette viser 

sig så ved at det, der måske før var et ubestemt fællesskab for alle, nu kan bestemmes nærmere af 

alle. Dermed afgøres det også hvem der er med, og hvem der ikke er med. 

I tilfældet artikuleres gemenheden som fælleshed, da det fælles gælder for dem, der er på en særlig 

måde, altså dem der kan indgå i de regler og rammer, der er i forbindelse med morgensamlingen. 

Emanuel er ikke en del af fællesheden, da han ikke er i stand til at afkode og leve op til reglerne og 

rammerne i fællesskabet. 
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I observation hvor Emanuel får lov at fravælge morgensamlingen og lege på legepladsen, er det 

måske det letteste for personalet, for så opstår der ingen konflikter i forbindelse med afholdelsen af 

morgensamlingen. Men hvis de mener, at disse samlinger er så vigtige, skal et barn som ham også 

udfordres i forhold til at lære at indgå i den sammenhæng/struktur, i stedet for at han får lov at 

vælge det, han i forvejen er god til, da udsatte børn kan have vanskeligheder ved at håndtere en 

hverdag der er præget af en pædagogik der vægter det frie valg og selvstændighed højt (Jensen, 

2007). 

Nogle vuggestuebørn umyndiggøres da små børn ikke kan lide at blive bestemt over. Deres 

frustration virker måske større end de ældre børns. En grund kan være, at de ikke magter sproget og 

derfor henvises til reaktioner, der ofte misforstås. Og hvis disse reaktioner er voldsomme, kan det 

føre til endnu mere magtanvendelse, da børnene er afhængige af de voksne og har et større behov 

for den tætte følelsesmæssige kontakt (Ahlmann, 1998). 

I Emanuels tilfælde er det tydeligt at han på grund af sin tosprogethed ikke magter sproget og har i 

nogle tilfælde svært ved at gøre sig forståelig. Han virker ofte frustreret over at sproget ikke er så 

hurtigt som hans tanker og dette giver sig udslag i fysiske reaktioner overfor de andre børn. 

Et andet eksempel lånt fra Schunck (2011:88ff) om sociale forhold, der kan fungere som analogi til 

det sociale træf, kan vi finde i mange situationer i en daginstitution. Der er her helt bestemte måder 

at håndtere situationer på. I mine observationer har jeg haft særligt fokus på samlingssituationerne, 

da jeg på forhånd havde en formodning om, at det var i disse situationer, jeg ville opleve hvilke in – 

og eksklusionsmekanismer der foregår i en pædagogisk praksis og derudover pædagogernes måde 

at tale sammen om disse mekanismer. Som den tidligere observation var med til at vise, nemlig at 

alle samlingssituationer fungerer på samme måde hver dag, kunne virke som om at der søges 

tryghed fra de professionelles side i, at hvis tingene bliver gjort som de plejer, så går det nok alt 

sammen, selvom vi ikke er dem vi burde være. 

I det følgende præsenteres et eksempel fra en anden samlingssituation, som er en dag, hvor 

Emanuel er med til samlingen fra start:  

Vi sidder alle sammen (11 børn, en ikke-uddannet vikar, stuens pædagogmedhjælper og mig) på 

stuen rundt om bordet (alle samlingssituationer foregår her), og er klar til morgensamling. Børnene 
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har prøvet det masser af gange før, og størstedelen har fuldstændigt styr på de regler og rammer 

der er. Der er lige givet en fælles besked fra pædagogmedhjælperen om, at alle skal være stille.  

Faktisk kan en situation som denne ifølge Schmidt, karakteriseres som et socialt trekantsdrama. 

Både jeg, vikaren og børnene forholder os tavse og fortolker det, medhjælperen sagde ens. Der er et 

ikke-uenighedsforhold imellem os, som forbliver uartikuleret, altså der er ingen, der siger noget. 

Det er altså gemenhed. Vi behøver ikke minde hinanden om, at vi skal være stille eller kigge på 

hinanden – der er blot en uartikuleret uenighed. Men skulle man berette om, hvorfor vi alle er stille 

på samme tid, ville vores forhold til pædagogmedhjælperen (B), som sagde, at vi alle skulle være 

stille blive artikuleret, hvilket så forandrer gemenheden til fælleshed eller almenhed (for eksempel, 

vi respekterer reglen for hinanden eller reglen er lov). 

 

 

 

Figur 4 

 

Når Emanuel mister tålmodigheden og begynder at tale, råbe eller synge, på trods af at 

pædagogmedhjælperen har bedt om tavshed, sættes gemenheden på spil. Den tavshedsbrydende 

Emanuel forholder sig nemlig til det at være stille, ved ikke at forholde sig tavs som 

pædagogmedhjælperen bad om, hvilket også er et forhold til de tavse børn og voksnes forhold til 

det, pædagogmedhjælperen bad om.  

Barnet der bryder tavsheden deler ikke gemenhed. Hvis barnet der bryder tavsheden sættes ind i 

figuren, i stedet for de andre børn, vil den bølgede linje skulle erstattes med en artikulationspil, da 

barnet tilkendegiver sin protest (artikulerer). Ud af dette kan det desuden udledes, at gemenheden 

kan ses som muligheden for at protestere.  
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Det der i morgensamlingen begyndte som en uartikuleret uenighed, er nu artikuleret, idet Emanuel 

har brudt tavsheden og dermed er den latente konfliktualitet brudt ud.  

Med dette ”illustreres vigtigheden i konfliktualiteten. En ting er at have blik for gemene tendenser, 

en anden er at have blik for hvilke konfliktualiteter, bestemte konflikter medfører. Konfliktualiteten 

spiller en afgørende rolle i socialanalytikken. Når forhold ikke er gemene, er de konfliktuelle” 

(Schunck 2011:89). 

Hvis der tænkes videre over forholdene kan det forestilles, at den nu suspenderede eller aflyste 

gemenhed udarter sig til forskellige scenarier. Nogle børn vælger at tilkendegive enighed med 

Emanuel, der bryder tavsheden, da de ikke ser mening i at skulle være stille; de bryder altså 

gemenheden, men skaber da også en ny med regelbryderen. Nogle andre børn vil vælge at tie stille i 

reglens navn (i almenhedens navn). Andre vil måske protestere over de børn, der bryder reglerne – 

der kunne udarte sig en samtale om den eller de der bryder reglerne (de erklærer deres stadige 

gemenhed, og tester denne gemenhed). Idet de artikulerer gemenheden, forsvinder dens gemene 

status – nu bliver den artikuleret som enten fælleshed eller almenhed. Enigheden i ikke at bryde 

reglen skal nu formaliseres, som at der er regler (almenhed), eller her overholder vi reglen 

(fællesskabet) (Schunck 2011). 

7.4.2 Pædagogernes italesættelse af inklusion 

Da jeg hørte, at en pædagog talte om inklusion og inkluderende pædagogisk praksis, var det i en 

situation, hvor alle børn på stuen er på vej fra bordet på stuen, hvor vi har holdt morgensamling og 

skal ud i garderoben for at tage overtøj på, så alle kan komme på institutionens legeplads. 

Ofte ses der på de store helheder i daginstitutionen, og det kan derfor være nødvendigt, at mange 

børn gør det samme på en gang, og det kan eksempelvis være at sende alle stuens børn ud for at 

tage tøj på, på samme tid (Ellegaard 2008).  

I denne situation kommer Emanuel til at slå en af sine stuekammerater i hovedet. Emanuel løber 

væk, men en pædagogmedhjælper fra en anden stue har set, hvad der er sket og henter Emanuel, der 

modvilligt, bliver taget med tilbage til den dreng, han kom til at slå, hvor hun derefter skælder 

Emanuel ud. Derefter sker der ikke mere, og alle børn får tøj på og går på legeplads. 

Ude på legepladsen bliver stuens pædagog kontaktet af pædagogmedhjælperen fra den anden stue, 

der fortæller, hvad der skete, og at hun syntes, det var meget voldsomt, det Emanuel gjorde ved den 
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anden dreng, og at hun derfor skældte ham ud. Pædagogen lytter, og da pædagogmedhjælperen er 

færdig med at fortælle, begynder pædagogen sin tale om inklusion og hvilke tiltag, der bliver gjort i 

forhold til Emanuel på stuen. Jeg oplever det som en forsvarstale i forhold til Emanuel, og at 

pædagogen anvender tid på at forklare sin kollega, hvilke behov Emanuel har, og hvad der kan ligge 

bag og til grund for hans til tider voldsomme fysiske adfærd. 

Da jeg efter min observationsperiode interviewede de to pædagoger, spurgte jeg i interviewet, om 

de talte sammen om inklusion i dagligdagen. Begge pædagoger sagde nærmest i kor: ”Ja i høj 

grad” 

 ”Det taler vi jo om hele tiden og det er jo det man kan sige at hele vores virke går ud på. Det synes 

jeg faktisk. Det er jo det det hele handler om, altså inklusion og eksklusion” (Pædagog). 

Pædagogerne fortæller derudover, at de i institutionen ikke anvendte begrebet inklusion, det bruges 

meget sjældent. Men trods det mener pædagogerne, at de taler om inklusion og fællesskaber hele 

tiden.  

”Nej, vi bruger jo ikke ordet, men det ligger overordnet i det vi taler om. For det handler jo hele 

tiden om hvordan vi får den og den med i legen” (Pædagog).  

Det virker som om, at de i institutionen har meldt pas på det, de selv betegner som nye ord og 

begreber. Ikke at de ikke anvender det pædagogisk, men de taler ikke om det i termer, hvor 

begreberne anvendes. Pædagogen siger blandt andet følgende:  

”Det ligger jo i at vi hele tiden, altså hvor man kan sige at vi jo er gået fra at anvende begrebet 

integration til nu at anvende inklusion. Men man kan vel godt sige at der er sket sådan et skred i 

anvendelsen af begreberne. Fra at barnet skal integreres i det her fællesskab, men nu er det nye ord 

inklusion” (Pædagog).  

Her virker det en smule som om, at pædagogen mener, at det er det samme, der sker når der tales 

om integration og inklusion, hvilket det ikke er. Det hænger måske sammen med tidligere udtalelser 

om, at børnene skal lære at indgå, og at det er pædagogernes opgave at lære dem at indgå i de 

fællesskaber, der på forhånd er. 

Det kan også hænge sammen med at de har en følelse af at der hele tiden kommer noget nyt de skal 

forholde sig til, og har en følelse af at det alligevel er det samme de gør. 
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7.5 Den pædagogiske professions betydning for de professionelle i en pædagogisk 

praksis 

Fund i min undersøgelse har betydet, at det er blevet interessant at se på forholdet mellem 

uddannede og ikke-uddannede i undersøgelsesinstitutionen.  

Jeg har valgt at inkludere dette i analysen, da jeg i undersøgelsesinstitutionen oplevede, at der ikke 

blev talt om inklusion og inkluderende fællesskaber. Derfor blev det interessant for mig at reflektere 

over hvilke grunde, der kunne være til dette. På baggrund af dette har jeg valgt yderligere en 

analysestrategi, der handler om, hvordan fraværet af pædagoger kan hænge sammen med fraværet 

af italesættelse af inklusion. Denne analysestrategi er opstået på baggrund af, at jeg ofte i den to-

ugers periode, jeg var i undersøgelsesinstitutionen var sammen med ikke-pædagogisk uddannet 

personale.  

Denne analyse har ikke til formål at beskrive godt eller dårligt professionelt pædagogisk arbejde 

udført af enten uddannede eller ikke-uddannede professionelle. Trods det skal det inddrages, da det 

er relevant i en analytisk sammenhæng hvor der kigges på, om der er sammenhæng mellem 

italesættelse af inklusion, og om hvorvidt de professionelle er pædagogisk uddannet. Jeg er klar 

over, at jeg her bevæger mig på tynd is i en metodisk optik, i forhold til at kunne sige noget 

signifikant om sammenhængen. Derfor er afsnittets hensigt ikke at undersøge om der er 

sammenhæng, men derimod hvad der er på spil i det pædagogiske felt i forhold til en forståelse af 

professionen og dens betydning i den pædagogiske praksis, hvor der arbejdes med inklusion.  

Til dette inddrages Schmidt og hans tanker om den pædagogiske profession sammen med 

forskellige forskeres resultater fra Ph.d.-afhandlinger, hvor blandt andet forholdet mellem 

pædagoger og pædagogmedhjælpere er blevet undersøgt. 

 

7.5.1 Professionsforståelser 

Det har historisk set været vanskeligt at fastholde et vidensmonopol i forhold pædagogers arbejde, 

og den faglighed der er knyttet dertil, da for eksempel faggrupper og dagplejere mener, at de kan 

foretage det sammen arbejde, som de uddannede pædagoger. 
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Den pædagogiske profession kæmper til stadighed om at opnå en speciel status og indflydelse som 

faggruppe, der har monopol på en særlig viden, og som udfører arbejdsopgaver, der udelukkende 

kan varetages af et pædagogisk uddannet personale (Petersen, 2009; Olsen, 2007). 

Den pædagogiske profession er i lige linje forbundet og påvirket af samfundsudviklingen. Det er et 

vilkår for professionen, at den konstant er underlagt forandrede institutionelle betingelser (Petersen 

2009).  

Dette vilkår udmønter sig i form af love, reformer og forskning. Men også samfundsdebatter der 

omhandler, hvad der skal til, pædagogisk set, hvis social arv skal brydes, børn i udsatte positioner 

inkluderes eller når det handler om, hvordan børn forberedes bedst muligt på skolelivet, så vi kan 

rangere højere på PISA-resultatlister. 

Derudover er professionen historisk set underlagt en samfundsudvikling, der er kendetegnet ved, at 

arbejdet i begyndelsen af det 20. århundrede var karakteriseret som et arbejde knyttet til frivillighed 

og næstekærlighed, hvorimod arbejdet på nuværende tidspunkt er et lønnet arbejde, der foretages af 

professionsbachelorer. I forhold til dette diskuteres det aktuelt, frembragt af Hansens undersøgelse, 

om professionen skal rumme et altruistisk element, det vil sige, at pædagogen skal optræde uselvisk 

og op opfrende. Senest har Hansen i sin formidling af forskningsresultater talt om, at den 

pædagogiske profession skal betragtes som et kald af dem som arbejder der, i modsætning til at 

betragte arbejdet som lønarbejde, det vil sige som pædagog at optræde mere egoistisk. 

Spændingsfeltet kan beskrives af Hansen som engagement overfor distance (Hansen, 2011).  

Denne diskussion blev også taget for 20 år siden af Bryderup og Langager, der skriver i det 

redaktionelle forord i deres bog, der er udgivet i 1990, at den traditionelle skelnen mellem ”kald” og 

”lønarbejde” ikke længere holder, men at der i stedet skal tales om ”kaldet i lønarbejde” (Bryderup 

& Langager, 1990). 

I samme bog analyserer Schmidt professionen og taler om, at det ikke er forholdet mellem 

lønarbejde og kald, der skaber problemer, men derimod mellem profession og person: 

 ”i den pædagogiske profession kan man ikke suspendere det personlige forhold og erstatte det med 

et rent professionelt forhold” (Schmidt, 1990:36). 
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Hvis vi kigger tilbage på det første analysetema, hvor forskellige anskuelser af pædagogikken blev 

analyseret, hævder Schmidt, når han taler om den pædagogiske profession, at et formål med den 

strukturerede pædagogik på en side er at sikre at kunne udskifte medarbejdere, samtidig med at 

modvirke eventuelle konsekvenser af forskellige medarbejderes eventuelle forskellighed. På den 

ene side aflastes medarbejdere i henhold til afgørelser, da det så er strukturen, der afgør eventuelle 

konflikter og ikke pædagogen selv. Det vil sige, at ved struktureret pædagogik råder professionen 

og pædagogikken og ikke pædagogen og personen. 

Schmidt mener dog ikke, at det helt kan lade sig gøre at udradere det sociale og i en socialanalytisk 

optik det personlige forhold. Pædagoger skal kunne bære at leve og arbejde i den konflikt, der er 

imellem de to felter, der er udspændt mellem det kulturelle og det sociale og hele tiden afstemme 

sig i forhold til, hvornår det er for meget og for lidt af det ene og det andet. Her viser 

socialanalytikken sig igen som noget tragisk (det tragiske er præsenteret i teoriafsnittet om det 

socialanalytiske perspektiv), det vil sige, at det er et vilkår, der er uophæveligt når der arbejdes med 

mennesker (Schmidt, 1990).  

Den pædagogiske profession presses både oppefra og nedefra. Oppefra i form af statslige politikker 

og reformer, nedefra som udtrykkes af medhjælpergruppens omfang og eksistens. Derudover 

presses de fra medierne og forskernes side.  

7.5.2 Forskning i relation til den pædagogiske profession 

I denne del af analysen af problemstillinger vedrørende pædagogisk uddannede og ikke-uddannede 

professionelle i det pædagogiske arbejdsfelt inddrager jeg undersøgelser, der diskuterer de forskelle 

og de vanskeligheder der kan være, når der tales om uddannede versus ikke - uddannede.   

Der er ifølge Olsen, forskel mellem hvordan medhjælpere og pædagoger opdrager børnene. Der 

skelnes mellem positionelle og personelle opdragelsesteknikker. 

Den personelle opdragelsespraktik handler om forhandling og overtalelse, og den positionelle viser 

hen til en forståelse af et fastlagt socialt hierarki, der virker gennem appeller (Olsen 2007). 

I undersøgelsesinstitutionen er det overvejende medhjælperen og vikaren, der anvender den 

positionelle opdragelsesteknik, hvilket konkret viser sig ved, at de regulerer børnenes handlinger ud 

fra kulturelle normer, mens pædagogen anvender den personelle opdragelsespraktik, der trækker på 

relationen mellem barn og voksen.  
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En anden lidt ældre undersøgelse drager den konklusion, at medhjælpere ikke er fokuseret på de 

psykologiske sammenhænge i forhold til børns handlinger, men derimod konsekvenserne af 

handlingerne. Undersøgelsen viser derudover også, at medhjælpere hyppigst ser sig selv som dem i 

personalegruppen, der tager sig bedst af børnene i udsatte positioner, og dem som er bedst til at få 

øje på disse børn og deres særlige behov, som de faktisk mener, at pædagogerne overser (Kjær 

2004). 

De data jeg har indsamlet viser, at pædagogen og det ikke-uddannede personale møder hinanden 

som dominerende over domineret. De udfører stort set de sammen opgaver, undtagen møder med 

forældrene. Pædagogen var relativ ny på stuen, og pædagogmedhjælperen havde været der et halvt 

år, så jeg kunne fornemme, at det var medhjælperen, der kendte de enkelte børn og deres behov 

bedst, når det omhandlede praktiske gøremål. Eksempelvis var det pædagogmedhjælperen, der 

vidste om det enkelte barn brugte sut, havde en sovebamse, hvad de ikke kunne lide at spise, om de 

altid efterlod skorpen på brødet tilbage og lignende. Hvorimod pædagogen havde et helt andet fokus 

og sagde med egne ord:  

”Det er slet ikke noget jeg har styr på, derfor er det godt når de har navne på alle deres ting” 

(Pædagogen på stuen).  

7.5.3 Håndtering af konflikter 

Konflikterne mellem børnene og mellem børn og voksne blev håndteret forskelligt. Der kunne 

spores en forskel i måden at håndtere konflikter. Ifølge Hansen er pædagogfaget et af de få fag, 

hvor en ikke-uddannet medarbejder ofte sidestilles med en uddannet medarbejder og endda udfører 

en uddannets opgave (Hansen, 2011). 

Dette kunne jeg blandt andet se ved indkøring af det nye barn, hvor det hurtigt blev 

pædagogmedhjælperen, der overtog indkøringen, og det var hende, der havde styr på hvilke aftaler, 

der var lavet med forældrene og barnets rytme. Ofte var pædagogmedhjælperen alene med en vikar, 

en studerende eller med mig, da enten pædagogen var til pause, da hun havde mødt tidligt, var til 

morgenmøde, hvor dagen blev planlagt eller gået tidligt hjem. Dette havde ikke noget at gøre med 

den enkelte pædagog, som ydede et stort stykke arbejde, det var blot sådan institutionen havde 

organiseret sig.  
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7.5.4 Vidensformer 

Den teoretiske enighed i institutionen bindes op på Stern og Bourdieu, idet det der dem der refereres 

til i institutionens værdigrundlag. Denne teoretiske viden er bundet til en bestemt forestilling om 

enighed. I den praktiske vidensform er man ikke afhængig af selv en minimal enighed.  

”Man kan så at sige nøjes med ikke at være (åbenlyst) u-enige: to pædagoger på samme stue kan 

godt være ikke uenige om, hvordan man skal behandle Peter, forholde sig til Peter, handle i 

relation til Peters situation; de behøver ikke at være enige om, hvorfor de handler sådan i denne 

situation” (Schmidt, 2006: 240).  

Schmidt skriver derudover, at hvis de var vildt uenige, ville de nok ikke være ansat på samme 

institution. Strukturen i institutionen er med til at skabe et rum, hvor den praktiske viden kan folde 

sig ud.  

”Når vi ansætter vores kolleger, så leder vi efter nogle, vi kan arbejde praktisk sammen med, og for 

at arbejde praktisk sammen med dem er det afgørende, at vi kan leve i et moment af ikke-uenighed i 

højere grad, end det er enigheden der bestemmer” (Schmidt, 2006:240). 

I Interviewet med de to pædagoger fortæller den ene pædagog, at de synes, det er en kvalitet, at de 

professionelle i institutionen ikke ligner hinanden:  

”Man gør jo en dyd ud af, i dette hus, at ansætte folk der er forskellige og det kan man jo sige er 

inklusionstanken, nemlig at de fleste er rimeligt forskellige. Der skal være nogle at spille bold op af 

for både børn og personale. Man kan jo sagtens komme i en institution hvor alle ligner hinanden og 

hvor alle sammen er enige. Og der opnår man så ikke uenighed. Vi oplever det også til 

personalemøder at vi er uenige, og så er det noget med at tale sig til rette” (Pædagog). 

Efterfølgende siger den pædagogiske leder følgende:  

”Ja vi favner bredt, men alligevel er vores idealer bygget op på værdier knyttet til vores 

værdigrundlag” (Pædagogisk leder).  

Schmidt skriver, at hvis en institution skal ansætte en ny medarbejder, vil man som oftest forsikre 

sig i forhold til ansøgerens uddannelse og professionelle erfaring, som Schmidt omtaler som 

kulturelle faktorer. Men trods det viser det sig, at det er sociale og ikke-artikulerede faktorer, der er 

med til at afgøre, hvem der bliver ansat (Schmidt, 1990). 
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Et andet eksempel kan være, da den nye pædagog i vuggestuen, som har været en årrække i 

børnehavedelen, på et personalemøde præsenterer og refererer til en artikel skrevet af Ole Henrik 

Hansen, som handler om at gentænke hele vuggestuepædagogikken og kigge i nye 

udviklingspsykologiske læringsteorier, i stedet for at holde fast i den traditionelle måde at anvende 

Sterns teori på repræsenterer hun en teoretisk uenighed, men bøjer sig indtil videre og er enig om at 

være uenig med den bagvedliggende teori for den pædagogik der udføres i praksis på nuværende 

tidspunkt. 

Nørregaard-Nielsen beskriver det således:  

”Pædagogerne er i vid udstrækning selv i tvivl om deres egne færdigheder. De fastholder et meget 

kollegialt perspektiv i forhold til medhjælperne, hvor de blandt andet ikke ønsker at fremhæve sig 

selv som en særlig gruppe med særlig viden. Pædagogerne er dårlige til at udføre closure overfor 

medhjælperne, og det er sandsynligvis derfor, de har svært ved at overbevise forældre og politikere 

om deres særlige viden og værdier” (Nørregaard Nielsen, 2006:199). 

7.6 Opsamling 

Analysekapitlet har bevæget sig rundt om fire temaer.  Analysen af inklusionsfænomenet belyste 

kompleksiteten der er forbundet med anvendelsen af inklusionsfænomenet i en pædagogisk praksis. 

Analysen viste at fænomenet er tæt knyttet sammen med herskende samfundsdiskurser og at de 

blandt i undersøgelsesinstitutionen ikke i høj grad anvendte fænomenet når de fortalte om deres 

pædagogiske praksis. 

Konfliktualiteterne der er forbundet med begrebsparret inklusion og eksklusion er mangeartede. Det 

socialanalytiske ærkekort viste hvordan fire forskellige pædagogiske retninger har betydning for 

måder at udøve sin pædagogiske praksis. Inklusionsfænomenet er her inddraget, set i lyset af 

hvordan dette fænomen eventuelt kom til udtryk i forskellige måder at anskue pædagogisk praksis.  

Temaet in- og eksklusionsmekanismer i den pædagogiske praksis viste ved hjælp af socialanalytiske 

kategorier hvordan morgensamlingssituationen i undersøgelsesinstitutionen kan have stor betydning 

i forhold til de mekanismer der er forbundet med en enten inkluderende eller ekskluderende 

pædagogisk praksis.  
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Det sidste tema i analysen omhandlede den pædagogiske professions betydning for de 

professionelle i en pædagogisk praksis, viste kompleksiteten i forhold til den pædagogiske 

profession der er presset oppefra i form af lovgivning og nedefra af ikke-uddannede professionelle 

der mener at kunne udføre det pædagogiske arbejde lige så godt. 
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8 Konklusion 

8.1 Besvarelse af analysestrategiske spørgsmål og problemformulering 

I vore samtid er børn en af vores væsentligste ressourcer. Det er dem der skal skabe fremtiden, og 

det forudsætter, at de har haft en opvækst med masser af læringsmuligheder og ikke mindst haft 

mulighed for at udvikle kreative og innovative læringsstrategier gennem æstetiske og legende 

aktiviteter. 

Med dette for øje skulle man mene at vuggestuepædagogik blev anset som et vigtigt element i lyset 

af at en tidlig indsats når børnene er små, alt andet lige må være bedre end at vi først sætter ind når 

børnene har nået børnehavealderen. 

Dette speciales undersøgelse og læsning af litteratur og forskningsresultater har først og fremmest 

vist at der ikke er fokus på vuggestueområdet. I min undersøgelsesperiode måtte jeg gentagne gange 

minde informanter om at det var vuggestueområdet jeg beskæftigede mig med, da informanterne 

ofte hellere ville tale om børnehave eller skole. Ikke fordi de bevidst fravalgte at tale om 

vuggestuen, det virkede bare som om at de ikke havde så meget på hjerte der vedrørte det område.  

Inklusionskoordinatoren fik stort set ingen henvendelser der vedrørte vuggestuebørn eller 

vuggestuepædagogik. Derudover er der ikke mange forskningsresultater der fortæller om hvordan 

det ser ud på området. Det store problem her er, at det stort set ikke ekspliciteres, hverken i 

forskningskortlægningerne eller i litteratur om emnet hvilke børn det handler om, altså at det stort 

set kun er børnehaven og børnehavebørn der er genstand for beskrivelser og forskning.  

Så hvordan stiller vi os nu i forhold til problemformuleringen efter gennemgangen af de forskellige 

temaer gennem specialet. 

I besvarelsen af de analysestrategiske spørgsmål: 

 Hvordan kommer inklusionsfænomenet til udtryk i en pædagogisk praksis? 

Inklusionsfænomenet kommer til udtryk på en måde der måske mere har karakter af integration og 

socialisation end inklusion. Der er nogle faste strukturer og rammer i vuggestuegruppen, som der 

holdes fast i og en klar holdning om at børnene skal lære at indgå i disse rammer og strukturer og 

ikke have lov til at ekskludere dem selv ved ikke at deltage. 
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Som pædagogerne der blev interviewet selv italesatte institutionens pædagogik grundede denne i en 

middelklasselogik. Og med middelklasselogikken følger måske et ubevidst krav om at, barnet for at 

blive integreret skal tilpasse sig den herskende sociale orden, som ingen stiller spørgsmålstegn til.  

Specialets andet analysestrategiske spørgsmål lød således: 

 Hvilken betydning tillægges inklusionsfænomenet af de professionelle i den pædagogiske 

praksis? 

Inklusionsfænomenet tillægges betydning når det tales om det i interviewsituationen med 

pædagogerne i undersøgelsesinstitutionen. Blandt andet udtalelsen der også ligger til grund for 

specialets titel illustrerer at de tillægger det en vis betydning. Samtidig med dette viser der sig dog 

også en træthed forbundet med at italesætte begrebet. Blandt andet udtaler pædagogerne at vi putter 

det bare ind under noget andet, for det betyder jo i virkeligheden alt sammen det samme.  

Der er for mange selvfølgeligheder i det pædagogiske felt. De selvfølgeligheder der praktiseres 

virker så uomgængelige at vi ikke gør os klart at disse selvfølgeligheder også har karakter af 

præmisser som andre eventuelt kunne være uenige i, hvis de blev diskuteret (Schmidt, 2006).   

For eksempel inklusion i undersøgelsesinstitutionen eller måden hvorpå samlingssituationerne 

foregår. Børnene lærer her at sidde stille og roligt og svare når der bliver spurgt. De lærer at opføre 

sig ordentligt som det forventes af dem. De oplever at når der er nogen der prøver at sætte lidt liv i 

det, er de ikke en fuldt accepteret del af det store fællesskab.  

Ved at have svaret på de analysestrategiske spørgsmål gennem specialet er det nu muligt at besvare 

specialets problemformulering, der lyder således: 

 Hvordan konstrueres og italesættes inklusion i en pædagogisk praksis? 

Hvis det tages udgangspunkt i interviewet med de to pædagoger fra undersøgelsesinstitutionen, 

konstrueres den inkluderende pædagogiske praksis ud fra nogle italesatte middelklasseværdier 

omhandlende at der skal være struktur og ro, så alle kan udholde at være til stede. Pædagogikken 

konstrueres derudover på baggrund af Sterns teori om det kompetente barn og Bourdieus teori om 

felt, habitus og kapital.  
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Når det socialanalytiske perspektiv ikke interesserer sig for samfundets indvirkning på individet og 

i stedet forholder sig til forhold og mellemværender, betyder det at når man er til stede i den 

undersøgte pædagogiske praksis, kan socialanalytikken som analyseredskab være med til at få øje 

på de situationer hvor noget gement er på spil. I og med at jeg kun i et tilfælde oplevede at de 

professionelle talte sammen om inkluderende pædagogik eller inklusion, må der uden tvivl herske 

en enighed om fænomenet i kraft af en ikke-uenighed, da det ikke er noget de taler sammen om.  

Dette betyder at når det italesættes er det ud fra den enkeltes logik og forholden sig, hvilket betyder 

at det er den enkeltes forholden sig til inklusionsfænomenet der får betydning for den måde 

inkluderende pædagogik praktiseres i undersøgelsesinstitutionen.  

Hvis de professionelle italesatte fænomenet eller italesatte deres valg de gjorde i forskellige 

situationer, vil det uden tvivl have stor betydning.  

Når det socialanalytiske perspektiv anvendes som teoretisk ramme, er det med logikken om at 

ingenting er selvfølgeligt, hvilket er vilkåret for samtidens pædagogik. Pædagogiske spørgsmål og 

stridigheder kan ikke i vores samtid afgøres med reference til videnskaben, i al fald kan det siges at 

referencerne er mindre selvfølgelige. 

Hvor efterlader det al pædagogisk forskning. For mig at se bliver det efterladt der hvor der 

undersøges meget – vilkårene undersøges og der gives teser på hvorfor tingene ser ud som de gør, 

men jævnfør forskningsoversigten er der ikke mange der fremfører nye ideer, nye måder at forholde 

sig til tingene, eller hvordan tingene skal gøres anderledes så de bliver bedre.  

Ifølge Schmidt skal man være påpasselig med ikke i forskningen at komme til at reproducere en 

pædagogik, man egentligt gerne vil bruge forskningen til at komme udenom eller til livs. 

Et er at undersøge noget, noget andet er at gøre sig til overdommer over det undersøgte, siger 

Schmidt, og dette er værd at have for øje når eget indhentet empiri spiller en væsentlig rolle i et 

speciale. Min undersøgelsesinstitution er en velfungerende institution, med en masse børn der var 

trygge og kunne lide at gå i institutionen. De professionelle udstrålede engagement og virkede glade 

for deres arbejde i institutionen.  

Men når man undersøger noget, som der ikke bliver talt om i institutionen i de uger jeg var til stede, 

kommer det let til at se ud som om den pædagogiske praksis ikke var velfungerende og at børnene 
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ikke har det bedste udviklingsvilkår. Men børnene havde gode og trygge muligheder for udvikling, 

men en begyndende italesættelse af deres handlinger i forbindelse med for eksempel samlinger og 

konflikter, vil have stor betydning for de børn der befinder sig i udsatte positioner. 

8.2 Konkluderende perspektiver i relation til Bourdieus teori 

Det er og har været vanskeligt at koble det socialanalytiske perspektiv til praksis, hvorimod 

Bourdieus feltteori har et prakseologisk sigte, og er derfor mere håndterbar, når det handler om at 

analysere empiriske data i forhold til en given teori. 

I relation til den korte præsentation af Bourdieu i specialets kapitel fem, ville jeg med anvendelsen 

af Bourdieus teori i relation til mine undersøgelsesfund have lagt mig i slipstrømmen på Palludans 

undersøgelse omhandlende at børnehaven gør en forskel.  

Hermed havde jeg set hvordan også vuggestuen gør en forskel for visse børn. Jeg havde set, at 

måden pædagoger konstruerer og italesætter inklusion, har betydning for de børn der ikke 

imødekommer de ofte implicitte krav der stilles fra de professionelles side. Palludan taler om at der 

i et hierarkisk møde mellem pædagoger og børn konstrueres en respektabel krop, som er 

karakteriseret ved rolig beskæftigelse og verbal udveksling. Børn der ikke kan leve op til dette 

positioneres i hverdagslivet som underordnede. Dette kan referere direkte til mine fund om, at de 

børn der ikke kan leve op til kravene om at deltage i de samlinger der er i vuggestuen placerer sig i 

den nederste del af hierarkiet, og det de professionelle har fokus på er at de skal lære at deltage for 

de må ikke ekskludere dem selv.  

Det interessante i denne sammenhæng er at Palludans undersøgelse er lavet i en børnehave, men 

min undersøgelse, uden at jeg her sammenligner min undersøgelse med Palludans etnografiske 

studie, kan eventuelt give et fingerpeg om at disse differentieringsprocesser Paludan beskriver, 

forekommer meget tidligere i børnenes institutionsliv, altså i vuggestuen. 

Palludans undersøgelse viste også at etnicitet spiller en rolle og gør en forskel og hun taler desuden 

om hvem der lever og hvem der overlever i det fællesskab der er i institutionen. Jeg kunne i min 

undersøgelse se at etnicitet spillede en rolle i den måde børnene positionerede sig. Som beskrevet i 

analysen var det drengen med en anden etnicitet end dansk der havde besvær med at indgå i de faste 
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strukturer der var i forbindelse med eksempelvis morgensamlingen, og det var blevet naturligt for 

både børn og de professionelle at han ofte ikke var en del af fællesskabet i disse stunder. 

8.3 Afslutning 

Vores dømmekraft tilsiger os, at andre har andre kriterier eller hylder andre principper for eksempel 

i forhold til pædagogik. Dette gør at vi tænker, at vi må få dem på bedre tanker, oftest efterfulgt af 

en skuffelse over at de øjensynligt elsker deres fordomme og fremturer i dem. En konsekvens af 

dette kalder Schmidt for før-skuffelse. Dette gør han da det kan ende med, at fordi man ved at de vil 

fremture, opgiver man på forhånd at forsøge og tilslutter sig talemåden ”enhver er salig i sin tro”.  

Måske er det sådan pædagoger har det når der fra staten eller forskeres side fremtures om PISA-

undersøgelser i vuggestuen, struktureret pædagogik, som et middel til at bekæmpe eksklusion, i 

stedet for at de taler med deres egen stemme og griber fat der hvor deres kerne er. 

Måske at der er opstået en slags ”metal-træthed” i forbindelse med at tale om inkluderende 

pædagogisk praksis og når der er det, er det måske fordi der skal påbegyndes en anden måde at 

italesætte fænomenet. Måske skal vi begynde at omtale det som et såvel som og ikke som et enten 

eller og have modet til at se anderledes på hele problematikken der er omkring inkluderende 

pædagogik. 

Det socialanalytiske perspektiv tilbyder en anden vej, som uden tvivl er mere kryptisk, men 

perspektivet kan uden tvivl bringe andre forståelser og refleksioner ind i diskussionen om 

pædagogers måde at forholde sig til inklusionsfænomenet og en inkluderende pædagogisk praksis. 
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Brev til undersøgelsesinstitution 
 

       

      Maj 2011  

 

Til den integrerede institution XXXXXXXXX 

Først og fremmest, tak for at jeg må anvende jeres institution som undersøgelsesinstitution. 

Mit speciale handler overordnet om hvordan fænomenet inklusion italesættes og praktiseres i en 

pædagogisk praksis. 

Jeg vil være i jeres institution fra d. 6. Juni til d. 16. Juni. (Begge dage inklusive). Min 

observationsmetode vil være deltagende observation, forstået på den måde, at jeg indgår i jeres 

hverdag som en slags vikar. Denne metode er valgt med ønsket om at indsamle mest muligt 

”naturligt” data.  

Jeg vil have en blok liggende et sted og en diktafon, og så på passende tidspunkter trække mig 

tilbage for at nedskrive eller indspille observerede data.  

I observationsperioden vil jeg være i vuggestuen i tidsrummet 9-15. 

Alle data (observationer) jeg indsamler i min tid hos jer, vil blive fuldstændig anonymiseret. 

Når mit speciale er færdiggjort og afleveret vil I selvfølgeligt få et eksemplar til gennemlæsning. 

Efter min periode hos jer, vil jeg være meget interesseret i at få lov at interviewe en af jer fra stuen, 

eller allerhelst, hvis det er muligt, hele stuens personale sammen.  

Jeg ser frem til at få lov til, at være en del af jeres hverdag. 

 

Venlig hilsen Christina Lyng 
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Interviewguide til inklusionskoordinator 
 

Jobbets karakter: 

Hvilken rolle har du i forhold til at virkeliggøre tankerne fra Specialreformen? 

Beskrivelse af dine arbejdsområder? 

Hvem refererer du til, hvem er din overordnede? 

Hvem er dine kollegaer, som du kan sparre og diskutere med?  

 

Rolle: 

Hvilken rolle har du i forhold til pædagogerne i institutionerne og evt. støttepædagogerne? 

Hvordan er din rolle i forhold til støttepædagogerne og på hvilke måder samarbejder du med dem? 

Oplever du at pædagogerne ved hvilken rolle du har og ved hvad de kan benytte dine kompetencer 

til? 

Hvordan sondrer du mellem politiske beslutninger og pædagogisk praksis? 

Oplever du nogen gange en følelse af at være i et dilemma i forhold til politiske beslutninger og den 

praksis hvori du skal give råd og vejledning? –Og i givet fald hvordan? 

 

Begrebsdefinition: 

Hvordan definerer du inklusion ud fra din position som koordinator? 

Hvilke børn er det der skal inkluderes, hvordan definerer du denne målgruppe? 

Har du et bud på hvorfor er det vi taler så meget om inklusion, både i samfundsmæssig og 

pædagogisk forstand?  

 

Oplever du, at fordi Københavns Kommune har en Specialreform, at der så tales mere om inklusion 

blandt pædagogerne der arbejder i kommunens institutioner? 

Hvordan kan du se at der i Københavns Kommune har været en Specialreform siden 2008? 

 

Fortæl mig om et forløb, for eksempel et forløb med udgangspunkt i den institution hvor vi skal 

lave observationer. Fra start til sådan som du forestiller dig at det slutter, og din rolle i forhold til 

problematikken. 
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Interviewguide til pædagoger i undersøgelsesinstitutionen 
 

Hvornår og hvordan taler I om inklusion eller inkluderende fællesskaber i jeres institution? 

Hvordan definerer I inklusion i jeres institution? 

Er I bekendt med den definition KK har af inklusion? 

Hvordan taler I om inklusion i dagligdagen? –Er det er begreb i anvender når I taler sammen om 

bestemte børn? 

Er inkluderende fællesskaber noget I har fokus på når I for eksempel har behov for at ændre på 

situationer eller ting i Jeres praksis? 

Hvordan og hvornår arbejder i inkluderende. Kan I fortælle mig om en oplevelse eller en situation, 

hvor I har haft en oplevelse af at inklusionen er lykkedes? 

Har I kendskab til kommunens specialreform, ved I at der er en version 2.0, der lige er vedtaget? 

Hvordan vil I karakterisere jer selv i forhold til at ændre på jeres pædagogiske praksis. Forsøger I 

ofte at ændre Jeres praksis eller er I mere stationære i forhold til jeres praksis? 

Vil I karakterisere Jeres dagligdag som struktureret eller mere ustruktureret? 

Paludan og jeres anvendelse af hendes undersøgelser. Især det med at alle børn ikke har lige 

muligheder. Hvordan hjælper I de børn der ikke har så mange muligheder? 

I laver særskilte handleplaner til børn med særlige behov. Har I lavet nogle særskilte handleplaner 

for nogle af børnene i vuggestuen? 
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