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En central pædagogisk opgave

•Respektere, understøtte og anerkende det 
enkelte barns selvbestemmelsesret, 
individualitet, subjektivitet og integritet

•Orientere sig mod at indlemme det enkelte 
menneske i et fællesskabs værdier, normer 
og kultur
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Inklusion: retten og pligten til deltagelse

Sikre alle børns ret til deltagelse i de etablerede 

fællesskaber ved at:

Gøre det pædagogiske miljø tilgængeligt for 

alle børn 

Sikre alle børns forpligtelse på at deltage 

aktivt i  sociale fællesskaber: 

Støtte alle børn i at deltage aktivt i 

fællesskaber
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Et inkluderende læringsmiljø

Ret

Individualitet

Kompetence

Grænser

Social regulering

Social orden

Pligt

Forpligte sig

Social tilknytning

Differentiering

Adgang

Tilgængelighed

Inkluderende
læringsmiljø



Pædagogiske indsatser
og aktiviteter

Børns
individuelle

behov

Fællesskab

Inkluderende pædagogik
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Håndtering af mangfoldighed

• Skabe et miljø hvor børn tilbydes det, der skal til, for at de på forskellig

måde kan udvikle sig, trives, lære, danne relationer og indgå i 

fællesskaber

• Viden om det enkelte barns behov, præferencer, interesser og baggrund

• Fremme udviklende fællesskaber og positive interaktioner

• Strukturere og rammesætte aktiviteter og situationer: tydeliggøre, hvad der 

forventes af børnene, og hvad de kan forvente sig

• Være proaktiv frem for reaktiv
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Hvad er på spil?
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Forpligtelse i 

forhold til

deltagelse



Københavns Professionshøjskole9

Et eksempel fra ‘Må jeg være med?’

• Give børnegruppen ansvar for alles deltagelse

• Give ansvaret for deltagelse til barnet selv

• Møde legen ud fra den sociale orden
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De kategoriserede børn

➢ Mangelsyn på børn - fokus på manglende forudsætninger

➢ ‘Det gode barn’ beskrives ud fra positive termer

➢ De børn, der adskiller sig, beskrives ud fra negative termer:

- Manglende sociale kompetencer

- Svært ved at indgå i fællesskaber/relationer

- Tøj, madpakke, skiftetøj, m.m.

➢ Pædagoger kan uforvarende medvirke til børns (lege)vanskeligheder og ikke-
deltagelse (Hede Jørgensen 2022,, Skovbjerg et al. 2022)

➢ Pædagoger har ikke nødvendigvis blik for børns ressourcer og forsøg på at gøre det 
rigtige (Karen Prins, 2019)
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Trivsels-aspekter

Ingen fokus på barnets
perspektiv

Fokus på sociale kompetencer, 
relationer, leg, deltagelse

Middelklasseværdier dominerer: 
tøj, madpakke, penalhus

Utilstrækkeligt fokus på
institutionelle betingelser, 
rammer og pædagogik



Indgribende

Specialtilbud

Foregribende

Indsatser ift. et barn/børnegruppe

Forebyggende
Pæd.arbejde i          
fællesskabet

Indgribende

Foregribende

Forebyggende

Ubalance i balancering mellem barn og fællesskab
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Forståelser og 
organisering 

af 

samarbejde
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Forståelser af samarbejde

Samarbejde som koordination Samarbejde som kollaboration



Fælles rammer og 
retning

Smidighed og 
procedurer

Kontinuitet Fleksibilitet

Samarbejde

Struktur

Kultur

Kollaboration Koordination



Organisering: The Missing Links

Pædagog/dagpleje har det 
primære ansvar for 
børnene

Når opgaven bliver for svær for 
barnet, gruppen eller den 
professionelle overgår 
problemstillingen til 
specialisterne 

Problemstilling søges 
forstået og løst med eller 
uden pædagog/dagpleje 
og primært uden for 
dagtilbuddet

Samarbejdet 
fokuserer 
på problemer

Videnstab i forhold til 
hvad der virker
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Konsensus og neutralisering af forskelle

➢Opretholdelse af egen (del)praksis
➢Forskelle udforskes ikke – manglende kendskab til hinandens praksis
➢Underliggende forståelser og positioner reflekteres ikke 

Konsensuskultur

➢Barnets problematikker
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Det virkningsfulde
samarbejde
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Samarbejdende professionalisme: 

➢ At arbejde sammen der, hvor børnene 
er, problemerne opstår, og hvor 
løsningerne skal omsættes til ny praksis 
(Hargreaves 2010; Hargreaves & O´Connor 2017; Lortie 2002)

➢ Fælles og lige ansvar for planlægning, 
gennemførsel samt evaluering af  
pædagogisk aktivitet 

➢ Viden om special- socialpædagogik, 
psykologi, m.m. sidestilles med viden 
om almenpædagogik: praksisudvikling
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Fra det gode samarbejde til det 
virkningsfulde samarbejde

•Fra kendskab til hinanden til kendskab til hinandens fagligheder og praksis

•Fra stærke relationer til stærke samarbejdsprocesser

•Fra neutralisering af forskelle til at undersøge forskelle i forståelser

•Fra konsensus til udforskning af konfliktuerende perspektiver

•Ny organisering af samarbejdet

•Ledelse af samarbejdsprocesser
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Gøre det der virker
og vide hvordan, det 

virker
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Det virkningsfulde pædagogiske arbejde

• Udvikling af en læringskultur – det, der virker bedst, bør alle forpligte sig på

Børn og forældres oplevelserForskning

De professionelles erfaringer

• Hverdagslivet i institutionen har 
potentiale til at alle børn kan gøre 
sig erfaringer med deltagelse (Karen 

Prins, 2019, Skovbjerg et al. 2022)

• Pædagogers deltagelse i leg 
understøtter børns 
deltagelsesmuligheder (Hanne Hede 

Jørgensen 2022)

• Den frie leg som fri fra voksne 
begrænser visse børns 
deltagelsesmuligheder

• Evaluering og dokumentation skal knyttes tættere
til hverdagslivet i institutionen

• Tid til at forberede indsatser og aktiviteter
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Hvad kræves af ledelsen?

✓ Ledelse af samarbejdsprocesser

✓ Skabe en kultur, hvor nysgerrighed og mod er i fokus

✓ Skabe en samarbejdspraksis, hvor forskellighed og konfliktuerende perspektiver kan 
trives

✓ Skabe en læringskultur 

✓ Sikre kendskab til andres professioner og praksisser
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