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Citatet, som vi har brugt i overskriften, stammer fra interviewet med et af forældreparrene til børn 

med særlige behov 
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DEL 1 
 

1.1. Resume og undersøgelsens hovedkonklusioner 

Vi har i undersøgelsen, som ligger til grund for denne rapport, forsøgt at opnå viden om de eksi-

sterende, pædagogiske indsatser i dagtilbud i Ballerup Kommune over for børn med særlige be-

hov. Målet har været at undersøge, hvilke strategier og indsatser, der i den eksisterende praksis 

synes at virke og understøtte inkluderende processer. Samt undersøge hvilke strategier og indsat-

ser, der i den eksisterende praksis synes at udgøre en barriere for at udvikle og kvalificere inklude-

rende, pædagogiske processer.  

 

Dels har vi indhentet viden om den pædagogiske praksis i dagtilbudene. Dels har vi indhentet vi-

den om de støttepædagogiske indsatser. Og endelig har vi undersøgt hvilke strukturer, man fra 

kommunens side har bygget op omkring den pædagogiske og støttepædagogiske indsats. Herun-

der organisering af sagsbehandling, procedurer og betingelser for ressourcetildeling, hvilke tilbud 

kommunen har etableret i forhold til at understøtte det pædagogiske og støttepædagogiske ar-

bejde.  

 

Vi har i undersøgelsen taget afsæt i et bottom-up-perspektiv. Det vil sige, at vi for det første har 

lagt vægt på at indhente viden om de centrale aktørers problem- og løsningsforståelse. For det 

andet har vi undersøgt den konkrete, pædagogiske og støttepædagogiske praksis. 

 

På baggrund af undersøgelsens data og analyser har vi konkluderet, at det pædagogiske personale 

har en meget stor velvilje til ikke blot at arbejde inkluderende, men også at bidrage til at kvalifice-

re og udvikle de inkluderende processer. Pædagogerne udtrykker en interesse i at arbejde aner-

kendende og ønsker at have mulighed for fordybelse og plads til relationsarbejdet. De ser gruppe-

ordninger som en god mulighed for at understøtte dette arbejde. 

 

Vi har i rapporten konkluderet, at manglen på uddannet personale i dagtilbuddene er markant, og 

at det får betydning for udviklingen og kvalificeringen af det inkluderende, pædagogiske arbejde 

samt for det tværfaglige samarbejde. Det pædagogiske personale varetager mange funktioner og 

løser mange opgaver, som betyder, at de ofte forstyrres og lader sig forstyrre i det pædagogiske 

arbejde med børnene. Det forhindrer kontinuitet og fordybelse i arbejdet. Vi har endvidere kon-

stateret, at der i institutionerne synes at være en meget fastlåst og ufleksibel struktur og organise-

ring, som er domineret af regler og rutiner. Det betyder, at barnet må udvise en høj grad af tilpas-

ningsevne, hvilket ikke understøtter inkluderende processer.  
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Støttepædagogerne har tilsyneladende bedre mulighed for fordybelse i det pædagogiske arbejde 

og bedre mulighed for at fokusere på børnene, særligt fordi de ikke skal varetage andre arbejds-

opgaver samtidig. Der synes at være en generel opfattelse af, at støttepædagogens rolle som den, 

der støtter, rådgiver og vejleder barnet i dets leg og relationer til andre børn, er en hensigtsmæs-

sig måde at arbejde støttepædagogisk på.  

 

Vi har i rapporten konkluderet, at organiseringen af det støttepædagogiske arbejde opleves som 

en barriere for at kvalificere og udvikle inkluderende processer. Støttepædagogernes muligheder 

for at understøtte inkluderende processer i deres konkrete arbejde vanskeliggøres dermed. Vi har 

endvidere peget på, at det ikke nødvendigvis understøtter en inkluderende pædagogik, at det er 

barnet, der støttes i at lære at begå sig i fællesskabet frem for at sætte fokus på fællesskabets må-

de at være fællesskab på.  

 

De faggrupper, som har indgået i undersøgelsen, ønsker generelt at kvalificere og organisere det 

tværfaglige samarbejde på en måde, så det understøtter de inkluderende indsatser. Der er overve-

jende et ønske om, at de specialpædagogiske indsatser skal placeres i dagtilbudene og barnets 

normalmiljø, hvor det faste personale skal have en central rolle i arbejdet. Det er særligt en kon-

sultativ tilgang til det tværfaglige samarbejde, som fremhæves.  

 

Der eksisterer allerede mange gode tilbud, som der er stor tilfredshed med. Rådgivningsteamet 

fremhæves i den sammenhæng tillige med de talepædagogiske indsatser.  

 

Vi har i rapporten konkluderet, at strukturen omkring det tværfaglige samarbejde ikke på nuvæ-

rende tidspunkt i tilstrækkelig grad bidrager til at understøtte det inkluderende arbejde, hverken 

støttepædagogisk eller tværfagligt. Der synes endvidere at være uklarheder omkring de enkelte 

tilbud, og hvordan de kan bruges. Endelig synes kontakten mellem PPR og daginstitutionerne at 

være præget af oplevelsen af stor afstand og manglende indsigt i hinandens problem- og løsnings-

forståelser.  

 

Vi har på baggrund af undersøgelsens resultater anbefalet, at Ballerup Kommune organisatorisk og 

ressourcemæssigt støtter op omkring den meget store velvilje, der er i personalegrupperne, til at 

kvalificere og udvikle en inkluderende, pædagogisk praksis. Dels skabe mulighed for et tværfagligt, 

konsultativt samarbejde. Dels knytte støttepædagogerne tættere til institutionerne.  
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Vi har endvidere anbefalet, at man sikrer en professionalisering af den pædagogiske ledelse, fordi 

ledelsen bliver et meget vigtigt led i omorganiseringen af det pædagogiske og støttepædagogiske 

arbejde, samt i de nødvendige ændringer i det tværfaglige samarbejde.  

 

Endelig har vi anbefalet, at der sker en ændring i støttestrukturen omkring det tværfaglige samt en 

omorganisering af PPR, så PPR i højere grad kan understøtte en inkluderende, pædagogisk praksis. 

 

 

 

1.2. Projektets baggrund 

Ballerup Kommune har i 2007 igangsat et projekt ”Kvalificering af den inkluderende pædagogiske 

praksis i 0-5 års dagtilbud”. Projektet udgør en del af kommunens udviklingsprogram: ”Et godt 

børneliv – et fælles ansvar”, hvis formål er, at børn og unge med særlige behov kan blive længst 

muligt i normalmiljøet. I forlængelse heraf er hensigten med det projekt, der vedrører 0-5 års om-

rådet, at igangsætte og gennemføre en proces, hvor ansvaret for den specialpædagogiske indsats 

fremover i højere grad varetages indenfor rammen af kommunens institutionsstruktur. Til det 

formål ønsker kommunen, at der udvikles pædagogiske metoder og strategier, der kan kvalificere 

indsatsen i forhold til at realisere projektets mål og visioner, og som samtidig skal være i overens-

stemmelse med kommunens børnepolitik, dens mål og værdier. 

 

Ballerup Kommune har ønsket, at kvalificeringen af den inkluderende pædagogiske praksis skal ske 

på baggrund af en forskningsbaseret undersøgelse af den eksisterende praksis samt på baggrund 

af de erfaringer, der er oparbejdet indenfor området. Forskningsforankringen skal sikre, at de til-

tag og indsatser, som udspringer af projektet, baseres på solid viden om inklusion og specialpæda-

gogik i både teori og praksis. Formålet med undersøgelsen er således at opnå viden om den eksi-

sterende, specialpædagogiske indsats i kommunen og dens dagtilbud samt at tilvejebringe viden 

om, hvordan de fremtidige, specialpædagogiske indsatser kan tilrettelægges, så flest mulige børn 

inkluderes i kommunens almene dagtilbud.  

 

Intentionen er, at den genererede viden skal bidrage til at kvalificere og udvikle de specialpæda-

gogiske indsatser mod en mere inkluderende, pædagogisk praksis på en måde, som også vil influe-

re på såvel ledelse, organisering, struktur, det tværfaglige samarbejde samt forældresamarbejdet.. 

Ambitionen har således været at sætte særligt fokus på det pædagogiske arbejde og dermed på 

implementeringen af nye, pædagogiske strategier og metoder, forstået som redskaber til at udvik-

le praksis mod en mere inkluderende indsats. De pædagogiske indsatser ses i denne sammenhæng 

som en helhed, hvor alle de grupper af aktører, der arbejder med – eller er i berøring med - speci-

alpædagogiske indsatser inddrages, med henblik på både at undersøge, hvad der allerede virker 



 6 

inkluderende, og som der derfor skal bygges videre på, samt opnå viden om, hvordan de enkelte 

indsatser fremover kan udvikles og kvalificeres, så de tilrettelægges på en måde, så flest mulige 

børn kan inkluderes i kommunens almene tilbud.  

 

De grupper af aktører, som arbejder med eller er i berøring med de specialpædagogiske indsatser, 

er i denne undersøgelse defineret som det pædagogiske personale i daginstitutionerne, det støt-

tepædagogiske personale samt de fagfolk, der er tilknyttet PPR, hvilket i Ballerup Kommune pri-

mært drejer sig om psykologer, pædagogiske vejledere og tale/hørepædagoger. 

 

 

 

1.3. Undersøgelsens design 

Undersøgelsen bygger på kvalitative metoder: interviews, observationer, fremtidsværksteder samt 

to former for narrativer. Den kvalitative tilgang har haft som formål at sætte fokus på de uformelle 

sider af det specialpædagogiske felt frem for de formelle. Det vil sige, at der i indsamlingen af data 

og i de efterfølgende analyser er sat fokus på de mange forskellige problem- og løsningsforståel-

ser, som de enkelte aktører og faggrupper i det specialpædagogiske praksisfelt repræsenterer, 

frem for de mere overordnede mål, intentioner og strategier, der er formuleret på et politisk og 

administrativt niveau. Pointen er at undersøge, hvordan de forskellige aktører tillægger de over-

ordnede mål og strategier mening og betydning frem for at undersøge, i hvor høj grad de realise-

rer de overordnede mål og strategier. Analysen holder sig således åben overfor heterogenitet 

frem for homogenitet, dilemmaer frem for entydigheder, modsatrettede forståelser frem for fæl-

les forståelser samt brydninger i aktørernes forståelser frem for stringens.  

 

I afdækningen af støttepædagogernes, pædagogernes, institutionsledernes og PPRs faggruppers 

arbejde i praksis med børn med særlige behov, har vi sat særligt fokus på disse fagfolks oplevelse 

af, hvad der fungerer i den eksisterende praksis, hvad der frustrerer og hvilke ønsker, der frem-

sættes i forhold til det fremtidige støttepædagogiske arbejde. Såvel på et politisk-administrativt og 

organisatorisk niveau som på et praksis niveau. 

 

Til det formål er gennemført syv semistrukturerede interviews med henholdsvis lederen af PPR, 

lederen af støttekorpset, en pædagogisk vejleder samt to repræsentanter for den psykologfaglige 

gruppe, to repræsentanter for tale/hørepædagogerne og to repræsentanter for de pædagogiske 

vejledere. Formålet med disse interviews har været at opnå viden om de eksisterende procedurer, 

opgaver og funktioner i PPR, som knytter sig til de specialpædagogiske indsatser, at få belyst de 

mere formelle sider af organisationen og organiseringen af de specialpædagogiske indsatser samt 
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nogle bud på de fremtidige udfordringer, set i PPRs optik. Desuden er gennemført interviews med 

forældre til to børn med særlige behov med det formål at opnå viden om forældrenes oplevelse af 

og erfaringer med kommunens tilbud i forhold til børn med særlige behov. Da det kun var muligt 

at gennemføre to interviews, kan de ikke anses for at være repræsentative og er i analysen pri-

mært brugt som eksempler og mulige tendenser. Alle interviews er optaget på bånd og efterføl-

gende transskriberet. Udvælgelsen af informanter er foretaget af de kommunale projektansvarli-

ge.  

 

Der er endvidere foretaget observationer i 10 forskellige institutioner, hvoraf der i fem af observa-

tionsstudierne primært blev fokuseret på det støttepædagogiske arbejde, mens fokus i de øvrige 

fem observationsstudier var rettet mod det pædagogiske arbejde. På baggrund af observations-

studierne blev der udarbejdet en række praksisfortællinger, som er fortællinger om det levede liv i 

institutionen, og om de begivenheder og hændelser, som har fundet sted den dag, hvor observati-

onerne fandt sted. I forbindelse med observationsstudierne har vi efterfølgende haft en uformel 

samtale med enten støttepædagogen eller repræsentanter fra ledelsen eller personalet.  

 

Dernæst er gennemført fire fremtidsværksteder med henholdsvis repræsentanter for institutions-

lederne, for de faggrupper, der er tilknyttet PPR (heriblandt støttepædagogerne) samt for det pæ-

dagogiske personale. Udvælgelsen af deltagere i de fire fremtidsværksteder er foretaget af de 

kommunalt projektansvarlige ud fra princippet om, at de enkelte distrikter skulle være repræsen-

teret, og at der skulle være tale om institutioner eller støttepædagoger, som har vist gode resulta-

ter i forhold til de specialpædagogiske indsatser. Dette parameter var væsentligt, fordi projektet 

har haft som mål at bygge videre på den del af den eksisterende praksis, som allerede virker.  

 

Endelig har vi bedt repræsentanter fra det pædagogiske personale samt støttepædagogerne om at 

udarbejde fortællinger om positive oplevelser fra deres arbejde i praksis. Intentionen var at frem-

bringe eksempler på pædagogiske situationer, der er lykkedes, set fra fortællerens/praktikerens 

perspektiv. Der blev forud for udarbejdelsen af fortællingerne afholdt et kursus om fortælling som 

metode, som pædagoger og støttepædagoger meldte sig til, såfremt de selv ønskede det. Udvæl-

gelsen er således sket alene ud fra frivillighedsprincippet. 

 

Analysen 

Det har været et væsentligt mål for projektet, at der i udviklingen af mere inkluderende, special-

pædagogiske indsatser, tages afsæt i det, som i den eksisterende praksis allerede understøtter 

inklusion. Konsekvensen er på den ene side, at undersøgelsen er loyal overfor kommunens egen 

forståelse af inklusion og de indsatser, der ud fra dette perspektiv understøtter inklusion … og på 
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den anden side at udfordre dette blik og disse indsatser med henblik på at kvalificere og udvikle 

indsatserne i retning af øget inklusion. På den baggrund har vi valgt at strukturere bearbejdningen 

og analysen af materialet i tre temaer: 1) støttestrukturer i forhold til inkluderende indsatser, 2) 

den pædagogiske praksis og 3) den støttepædagogiske indsats. 

 

Inden for hvert tema har vi valgt at tage afsæt i aktørernes egne problem- og løsningsforståelser i 

forhold til de specialpædagogiske indsatser. Efterfølgende har vi sammenholdt dem med de andre 

samarbejdspartneres (eksterne) blik. Det indebærer, at det er PPR’s faggrupper, der i tema 1 er 

hovedaktører, mens det eksterne blik udgår fra ”brugerne af PPRs serviceydelser: forældrene, in-

stitutionslederne og pædagogerne. På tilsvarende vis er det institutionslederne og pædagogerne, 

der er hovedaktører i tema 2, mens støttepædagogerne i tema 3 er omdrejningspunkt for analy-

sen. Formålet med at strukturere analysen på denne måde har været at få øje på dels den kom-

pleksitet, som genstandsfeltet antages at rumme, dels de mulige spændinger og dilemmaer i for-

holdet mellem et internt og et eksternt blik. Jo større overensstemmelse og konsensus der eksiste-

rer, des mere må det forventes, at der er tale om forhold, som synes at fungere godt i relation til 

de specialpædagogiske indsatser. Er der stor uoverensstemmelse mellem et internt og eksternt 

blik, har vi fundet det relevant at gå dybere ind i disse forhold og undersøge behovet for at anbefa-

le nye strategier i relation hertil.   

 

Med afsæt i et bottom-up-perspektiv, som i indsamlingen af data er loyal overfor aktørernes for-

ståelser af virkeligheden, herunder aktørernes problem og løsningsforståelser, skal det understre-

ges, at der hermed ikke er tale om ukritisk at legitimere aktørernes forståelse af virkeligheden. Så 

selvom der er en høj grad af konsensus mellem et internt og eksternt blik, betyder det ikke nød-

vendigvis, at det, som er sat i værk, er hensigtsmæssigt eller produktivt, set i forhold til projektets 

mål, nemlig at kvalificere, understøtte og udvikle de specialpædagogiske indsatser på en måde, så 

flest mulige børn kan deltage i de allerede etablerede daginstitutionsmiljøer.  

 

På den baggrund har vi endvidere valgt at sætte de tre praksisfelter, PPR, den pædagogiske praksis 

og den støttepædagogiske praksis, i relation til den eksisterende forskningsbaserede viden om 

inklusion og inkluderende processer, nationalt såvel som internationalt. Målet er at få øje på de 

dele af den eksisterende praksis, som synes at virke og skabe stor tilfredshed blandt de relevante 

aktører, men som ikke nødvendigvis understøtter udviklingen og kvalificeringen af et inkluderen-

de, pædagogisk miljø, set i et mere overordnet, forskningsbaseret perspektiv.  

Afslutningsvis har vi på baggrund af analysen konkluderet og perspektiveret resultaterne med 

henblik på en opsamling af styrker, svagheder, mulighed og trusler i forhold til visionen om en in-

kluderende pædagogisk praksis. 
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1.4. Inklusion 

Begrebet ”inkluderende pædagogik” kom for første gang på den globale politiske dagsorden i 

1994, da der blev afholdt en verdenskonference om specialpædagogik i Salamanca, Spanien. Ifølge 

den erklæring, som blev vedtaget på konferencen (i daglig tale benævnt Salamanca erklæringen), 

giver en inkluderende tilgang den bedste mulighed for at opnå uddannelse for alle; også for den 

brede vifte af børn, som på grund af særlige behov traditionelt set har været marginaliseret og 

segregeret fra de almindelige læringsfællesskaber. Erklæringen henstillede til regeringer om at 

udvikle inkluderende uddannelsessystemer (herunder skoler) med henblik på at imødekomme alle 

børns mangfoldige behov; dette med afsæt i en børnecentreret pædagogik. Siden da har begrebet 

”inklusion” og ”inkluderende pædagogik” været på den politiske dagsorden i det internationale 

samfund; således også i Danmark.  

 

Selvom man ofte relaterer Salamanca erklæringen til uddannelsessystemer og skoler, er det sam-

tidig vigtigt at understrege, at hensigtserklæringen har som et af sine prioritetsområder det, der 

på dansk er oversat til ”Uddannelse i den tidligste barndom” (UVM, s. 33). Således står der i § 52 

(UVM, 1997, s. 33): 

 

Integrationen af børn og unge med særlige uddannelsesmæssige behov ville være mere effektiv 

og have større chance for at lykkes, hvis der i uddannelsesplanlægningen blev fokuseret mere på 

følgende indsatsområder: uddannelse i den tidligste barndom for at forøge alle børns uddannel-

sespotentiale …” 

 

Dette uddybes i § 53 (UVM, 1997, s. 33), hvor der står, at  

 

pasningsordninger og uddannelsesprogrammer for børn op til 6-års alderen skal udvikles 

og/eller reorienteres, så de understøtter fysisk, intellektuel og social udvikling og skolemo-

denhed … Programmer på dette niveau skal anerkende inklusionsprincippet og udvikles i et 

samarbejde, hvor førskoleaktiviteter kombineres med den tidlige barndoms sundhedspleje. 

 

Danmark har i løbet af 1990’erne underskrevet Salamanca erklæringen og har derigennem forplig-

tet sig på at skabe rum for inkluderende processer i hele sit ”uddannelsessystem” (fra vuggestuer 

til videregående uddannelser). Denne forpligtethed kommer bl.a. til udtryk i den offentlige debat, 

hvor der kan identificeres fire aktuelle diskurser, henholdsvis en etisk funderet, en politisk funde-

ret, en økonomisk funderet og en pragmatisk funderet diskurs (Dyson, 1999; Tetler, 2008). Den 

etiske diskurs tager typisk afsæt i, at det er ethvert menneskes ret at deltage aktivt i alle samfun-

dets sociale og kulturelle sammenhænge, herunder at få adgang til uddannelse. Den politiske di-

skurs henter sin argumentation i temaer om samfundets sammenhængskraft for at undgå social 
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uro og ustabilitet. Den økonomiske diskurs er optaget af spørgsmål, der vedrører effekterne af de 

samfundsmæssige (velfærds)indsatser, og hvordan disse kan dokumenteres, mens den pragmati-

ske diskurs retter sit fokus mod udvikling af strategier, metoder og procedurer, så intentionerne 

bedst muligt kan realiseres i praksis. 

 

Oversat til en pædagogisk sammenhæng handler de aktuelle diskurser om, at ethvert barn hører 

til i sit lokalområde og har ret til at være sammen med sine jævnaldrende kammerater i det lokale 

dagtilbud (fx Salamanca erklæringen), mens den politiske diskurs typisk vil argumentere for, at det 

er vigtigt, at ”steder for børn” åbner sig for den store mangfoldighed af børn, så de kan lære at 

omgås hinanden (Qvortrup, 2008). Den økonomiske diskurs er især optaget af, hvorvidt mere in-

kluderende processer vil kunne fastfryse udgiftsniveauet for specialpædagogiske indsatser (KL, 

2006), mens den pragmatiske diskurs (fx Inkluderingshåndbogen, 2007) retter sin interesse mod, 

hvordan vi i det daglige pædagogiske arbejde kan udvikle strategier, metoder og procedurer, som 

kan give et mere vidtstrakt rum for oplevelsen af at være inkluderet. 

 

Den pragmatiske diskurs 

Denne undersøgelse tager afsæt i den pragmatiske diskurs, dvs. at vores fokus er rettet mod den 

pædagogiske praksis med henblik på at afsøge handlerummet for inkluderende processer. Da 

marginalisering og ekskludering er et vidt udbredt træk, der berører mange aspekter ved børns 

identitet (som fx funktionsnedsættelse, køn, etnicitet, social-økonomisk baggrund, geografisk pla-

cering), så handler inklusion om at fjerne barrierer for adgang, deltagelse og succes for alle. Sat på 

spidsen kan man sige, at udfordringen bliver at tilpasse det enkelte dagtilbud til de børn, der hører 

til dèr. Og ikke omvendt. 

 

Det er også det, der i sidste instans udgør en grundlæggende forskel mellem begreberne integrati-

on og inklusion og de praksisforestillinger, de afføder: hvor skal ansvaret for ”integrationens suc-

ces” primært placeres: på det enkelte barn (og således afhængig af dette barns funktionsevne og 

tilpasningsduelighed) eller på det pædagogiske miljø (og således afhængig af dette miljøs rumme-

lighed og fleksibilitet) (Tetler, 2004). Hvor et barns sociale integration tidligere blev betragtet som 

afhængig af det pågældende barns personlige egenskaber, som iboende den enkelte, knyttes der 

med inklusionsbegrebet i langt højere grad an til de betingelser og muligheder, som den konkrete 

hverdag giver barnet for at deltage fuldt og helt. Fokus forskydes hermed fra individorienterede 

forklaringer hen imod mere relationelle forklaringer, så det også bliver muligt at søge løsninger, 

der knytter an til den måde, et dagtilbud aktuelt er organiseret på. 
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Hvor integrationsbegrebet typisk blev forbundet med spørgsmålet om fysisk tilstedeværelse i al-

mindelige miljøer, stiller inklusionsbegrebet krav af mere indholdsmæssig karakter. Peter Farrell 

(2002) argumenterer således for et inklusionsbegreb, der indeholder fire aspekter: tilstedeværel-

se, accept, aktiv deltagelse og præstation. Nok forudsætter inklusion fysisk tilstedeværelse i det 

almindelige miljø i daginstitutionerne, men skal disse kunne karakterisere sig selv som inkluderen-

de, så kræver det endvidere, at institutionens samlede personale byder alle børn velkomne som 

fuldgyldige og aktive deltagere i fællesskabet, at alle børn bidrager aktivt i fællesskabets aktivite-

ter, og at børn udvikler positive selvbilleder. 

 

De overordnede spørgsmål, som de pædagogiske medarbejdere må stille sig selv i deres arbejde 

på at skabe rum for inkluderende processer, drejer sig derfor primært om at identificere og redu-

cere barrierer for leg, læring og deltagelse. Fx: 

• Hvem er det, som møder hindringer for leg, læring og deltagelse? 

• Hvilke barrierer er der tale om? 

• Hvordan kan man reducere hindringer for leg, læring og deltagelse? 

• Hvilke ressourcer (materielle og menneskelige) kan bidrage til øget leg, læring og deltagel-

se? 

• Hvordan kan man udnytte ressourcerne bedre for at støtte leg, læring og deltagelse? 

 

En relationel problem- og løsningsforståelse 

Ikke mindst de seneste to årtiers internationale hensigtserklæringer på handicapområdet (FN's 

Standard Regler for ligebehandling af handicappede, 1994; Salamanca erklæringen, 1997; WHO's 

Internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand, 

2003) har betydet en voksende erkendelse af, at der i langt højere grad må fokuseres på relatio-

nelle aspekter ved et handicap/problem; nemlig mod forståelsen af det at være social, dvs. mod 

fænomener som inklusion, socialitet, solidaritet og deltagelse. Denne forståelse karakteriseres i de 

nordiske lande som et relationelt perspektiv (bl.a. Persson, 2001). I stedet for at se problemet en-

ten iboende det enkelte barn (med risiko for at stigmatisere barnet) eller iboende den enkelte in-

stitution (med risiko for at usynliggøre problemet) ses problemet som situeret, dvs. forankret i den 

konkrete situation i en relation mellem det enkelte barn og dets omgivelser. Et sådant perspektiv-

skift, hvor man bestræber sig på en helhedsorienteret forståelse af problemet, må nødvendigvis 

også indebære en ændret praksis, således at pædagogiske indsatser ikke udelukkende rettes mod 

barnet, men desuden må inddrage barnets kontekst i en stadig igangværende udviklingsproces.  

 

Hermed er det også understreget, at et inklusionsperspektiv ikke er ensbetydende med en usyn-

liggørelse af, at børn kan have behov, der kræver en særligt tilrettelagt støtte. Udfordringen bliver 
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da at yde den støtte på en måde, som ikke stigmatiserer eller marginaliserer det enkelte barn, 

men derimod giver det mulighed for at deltage aktivt - og bidrage til børnefællesskabets udvik-

lingsmuligheder. Set i det perspektiv er der behov for indsatser, der ikke retter sig udelukkende 

mod det enkelte barn eller mod de omgivelser, barnet er en del af. Snarere må det være indsatser, 

der både gør det muligt for det pædagogiske miljø at tilpasse sig de børn, det skal være til gavn for 

og en indsats, der gør det muligt at hjælpe dem med at tilpasse sig en situation eller dagtilbuddet 

som helhed. Dermed også være sagt, at skal visionen om en inkluderende pædagogisk praksis væ-

re bæredygtig, kræver det en kvalificering af den pragmatiske diskurs, så inklusion kan blive et 

pædagogisk begreb, der kan operationaliseres … og dermed forankres i institutionens hverdags-

praksis. 
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DEL 2 
 

TEMA 1: Støttestrukturer i forhold til inkluderende indsatser 

 

Uanset hvor ideelle de almenpædagogiske vilkår er, vil der altid være nogle børn, der har behov 

for en særligt tilrettelagt indsats. Det betyder, at det er nødvendigt at vende blikket mod, dels 

hvordan daginstitutionens bestræbelser på at varetage sin pædagogiske opgave kan støttes bedst 

muligt, dels hvordan den direkte støtte til et barn kan inkluderes meningsfuldt i daginstitutionens 

hverdagsaktiviteter.  

 

I denne sammenhæng har PPR en helt afgørende rolle, da det er her, at den kommunale special-

pædagogiske ekspertise er samlet. I dette kapitel fokuseres således på PPR og de funktioner, som 

udbydes herfra, idet hensigten er at belyse, hvordan PPR’s faggrupper selv definerer sin funktion, 

og hvilke forventninger der rettes mod dem fra ”brugerne af deres ydelser”: forældrene, instituti-

onslederne og pædagogerne. Analysen er baseret på data, bestående af fem semistrukturerede 

interviews af leder af PPR, leder af den pædagogiske vejledergruppe, leder af støttekorpset samt 

repræsentanter for PPR’s centrale faggrupper i denne sammenhæng: pædagogiske vejledere, ta-

le/hørepædagoger og psykologer. Afdækningen af de forventninger, der stilles til PPR fra deres 

samarbejdspartneres side, baserer sig på data fra de fire afholdte fremtidsværksteder samt på 

interviews med to børns forældre. 

 

Udgangspunktet for projektet 

Der er to større strukturelle ændringer i gang på 0-5 års området, som influerer på den pædagogi-

ske praksis i de kommunale daginstitutioner. Den ene er implementering af en ny organisations- 

og ledelsesstruktur, som indebærer en inddeling af Ballerup Kommune i tre distrikter, og at der til 

hvert distrikt knyttes et tværfagligt distriktteam. 

 

Den anden ændring har rod i, at der lovgivningsmæssigt nu stilles krav om, at PPR skal agere på 

hele området for de 0-18 årige. Tidligere var psykologerne primært tilknyttet skoleområdet … og 

kun inddraget i småbørnsområdet, når der var tale om sager vedrørende enkelte børns skolestart, 

især i forhold til placering i specialskoler. Samtidig er der et kommunalt ønske om at organisere 

den rådgivende indsats i tværfaglige distrikt teams. Ifølge leder af PPR kræver det efteruddannel-

se, holdningsændringer, nye procedurer, gensidige forventningsafklaringer osv. Indtil videre er der 

ansat en psykolog, som skal koordinere den psykologfaglige bistand på småbørnsområdet. Ved-

kommende bliver således brobygger mellem PPR, konsulentfunktionen og i forhold til daginstituti-

onerne. Men tanken er også, at hvert distrikt skal have tilknyttet et antal psykologer, som både 
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skal dække småbørns- og skoleområdet; dette med henblik på at skabe bedre kontinuitet og sam-

menhænge i overgangene mellem daginstitution og skole. På de indre linjer handler udfordringen 

således om at udvikle nye samarbejdsrelationer og procedurer, bl.a. foranlediget af, at psykolo-

gerne i dag skal indover nogle af de arbejdsopgaver, som de pædagogiske vejledere tidligere har 

varetaget. 

 

Fra PPR præciseres det, at den nye ledelsesstruktur og den nye organisering af PPR er to uafhæn-

gige ”projekter”, hvor man har valgt at implementere den nye ledelsesstruktur, før man tager fat 

på at udvide PPRs funktion til også at omfatte småbørnsområdet. På den måde, argumenterer 

PPR-leder for, kan man gøre erfaringer med at implementere en mere konsultativ tilgang i skole-

regi … for så med udgangspunkt i disse erfaringer at vurdere, hvordan det bedst gøres på små-

børnsområdet. Samtidig er man bevidst om, man skal træde varsomt som PPR: ”Det er meget vig-

tigt, at det er daginstitutionspersonalet, der er med til at definere, hvordan vi skal arbejde, inklude-

re, og hvilken service de også tænker, vi skal yde, samtidig med at vi selvfølgelig skal stille op med, 

hvad vi kan bidrage med”. Det er en anden kultur, og det må respekteres, er holdningen i psyko-

loggruppen, men samtidig mener man dog godt at kunne benytte sig af nogle af de strategier, der 

er taget i anvendelse på skoleområdet … på daginstitutionsområdet: ”Det vil sige at arbejde sy-

stematisk ud fra mål og delmål og så evaluere på det; det indebærer at følge op og forpligte hin-

anden på en opgave.” 

 

Samarbejdet på de indre linjer i PPR: viden- og arbejdsdeling 

Det forhold, at området for de 0-5 årige tidligere primært har været varetaget af de pædagogiske 

vejledere, og at der nu kommer en ny faggruppe ind, får som sagt psykologgruppen til at træde 

meget varsomt i starten. Der er endnu ingen klare retningslinjer og procedurer for samarbejdet, og 

det savnes, fx vedrørende hvordan man arbejder, og hvornår man må gå ind omkring et barn i en 

børnehave som psykolog.  

 

Fra psykologfaglig side udtrykkes der ønske om at komme tidligere ind i et sagsforløb, inden det 

bliver et bestillingsarbejde (om udredning af barnet med henblik på en henvisning), og ”så den 

psykologfaglige dimension ikke hele tiden bliver sidste led i fødekæden”. Vi bliver ofte tænkt som 

”nu kommer flødeskummet på lagkagen”, og det er den tankegang, der bør afmystificeres”. De vil 

fx gerne ind og foretage en kognitiv afdækning på et tidligere tidspunkt, så de forskellige faglighe-

der kan supplere hinanden bedre, men det kræver en ændret tankegang. Aktuelt er sagsgangen 

meget hierarkisk bygget op på den måde, at ”først er det dem, så er det dem, og så kører vi vide-

re”. Der udtrykkes behov for, at man i en overgangsfase må udvikle nogle mere faste rutiner og 

procedurer.  
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Den pædagogiske vejledergruppe ser som sin største udfordring i den aktuelle ændringsproces, at 

psykologerne nu er med inde, og at der skal samarbejdes på tværs, så udfordringen set i deres 

optik går ud på at præcisere, hvilke roller de enkelte faggrupper skal spille. Karakteren af denne 

udfordring kommer tydeligt til udtryk i dette citat fra en af de pædagogiske vejledere: ”Der må 

etableres nogle afgrænsninger i forhold til hidtidig arbejdsmåde, og der må etableres nogle samta-

ler med den psykologfaglige gruppe om, ”hvad er det, vi kan; hvor er det, vi tænker, at det er godt, 

at vi kunne give noget konsultativ bistand; hvor skal vi holde snuden væk, og hvor er det nogle an-

dre, der skal gøre det” … det har vi ligesom måttet rode med i forhold til hver enkelt sag”. Som de 

pædagogiske vejledere konkluderer i fremtidsværkstedet: ”Vi må tale sammen på tværs af fag-

grupper; ikke bare inden for egne faggrupper”. 

 

Den manglende interne afklaring af de enkelte faggruppers arbejdsområder skaber tilsvarende 

stor usikkerhed i de enkelte distriktteams og ude på institutionerne om, hvem de kan og skal hen-

vende sig til. Og om hvad. Også i fremtidsværkstedet kredsede de pædagogiske vejlederes diskus-

sion om, at der savnedes tydelighed i funktioner, kompetencer og procedurer, ikke bare indadtil, 

men absolut også udadtil. ”Der er stor udskiftning blandt institutionslederne, og derfor skal proce-

durer hele tiden synliggøres … for megen viden forsvinder” og ”Der er rod på mange hylder i Balle-

rup på grund af stor udskiftning”. Disse udsagn illustrerer ganske godt, at de organisatoriske for-

andringer, hvoraf alle endnu ikke er fuldt ud implementeret, er et vilkår, som lægger hindringer i 

vejen for udviklingen af den pædagogiske praksis i en inkluderende retning. Eller i det mindste 

forsinker den. 

 

Det konsultative arbejde 

De organisatoriske omlægninger finder sted i en periode, hvor presset på ressourcer til børn med 

behov for en særligt tilrettelagt støtte er i vækst, og den økonomiske ramme er relativt begrænset. 

Budgettet er således låst fast på et 04-niveau, som fremover skal udgøre rammen for de special-

pædagogiske indsatser. Aktuelt stiller det krav til PPR om at tænke nyt i relation til, hvordan børn 

bedst muligt kan støttes inden for den givne ressourceramme. Et af tiltagene er et skift fra at yde 

støtte i form af tildeling af en støttepædagog til også at yde konsultativ bistand til det pædagogi-

ske personale i de enkelte daginstitutioner, så ”problemet” i højere grad kan løses lokalt. ”Der 

lægges således vægt på at dygtiggøre pædagogerne til at rumme børnene på en anden måde end 

tidligere”, som det formuleres af leder af PPR. 

 

PPR psykologerne oplever, at man på småbørnsområdet står med åbne arme og ønsker at gøre 

brug af deres psykologfaglige viden. Det, der efterspørges, sammenfattes bedst i nedenstående 

citat (fra interviewet med repræsentanter fra den psykologfaglige gruppe):  
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De vil stadig gerne have den vejledning, som de pædagogiske vejledere giver, men de forventer 

også, at vi kan give noget andet. De vil fx gerne sikre sig, at et barn bliver grundigt undersøgt, og 

her kommer den psykologiske vurdering så ind i billedet. Udover testning bidrager vi med super-

vision, hvor vi er på et mere reflekterende niveau, som sådan et godt supplement til den mere 

praktiske rådgivning og vejledning, som de pædagogiske vejledere bidrager med. 

 

For de pædagogiske vejledere opleves forandringen ikke så voldsom, fordi de i princippet altid har 

arbejdet konsultativt. De ser det som en af deres opgaver at komme ud og være anerkendende i 

allerhøjeste grad overfor det arbejde, de foretager … ”Give dem inputs, støtte og hjælpe dem der, 

hvor vi kan.” Derimod ser de frustrationer i nogle af institutionerne over, at talepædagogernes 

rolle er forandret, idet der stadig er en forventning om, at de kommer ud og underviser barnet 

direkte. ”Der er ingen tvivl om, at pædagogerne i endnu højere grad skal være medspillere i forhold 

til de børn, de får henvist”, understreger en af tale/hørepædagogerne. Hun synes, hun selv er ble-

vet skarpere til at vurdere, hvornår det er et specifikt talepædagogisk problem, som ta-

le/hørepædagogens faglighed skal tage sig af, og hvornår det er et barn, der har nogle sproglige 

vanskeligheder, som hænger sammen med den generelle udvikling, og som sådan er et anliggende 

for pædagoger, støttepædagoger og forældre. I den sammenhæng peger de på, at deres konsulta-

tive arbejde kan bestå i at hjælpe pædagogerne og forældrene til at blive mere kvalificeret til det 

sproglige, så de bedre kan beskrive og støtte de børn, de har med at gøre, ”og så kan vi tage os af 

det helt specifikke”. 

 

Nye indstillingsprocedurer 

En af de procedurer, PPR er ved at udvikle for at skabe bedre sammenhæng og klarhed over sags-

gange, er et nyt indstillingsskema. En af pointerne er at ”nøjes” med et skema, gældende hele ve-

jen rundt: i forhold til støtteteamet, de pædagogiske vejledere, motorikfolk og talefolk, som indtil 

nu har haft hver deres skema.  I processen med at udarbejde ét skema har man taget det bedste 

med fra hvert område; dvs. fra det man syntes var vigtigt, og som virkede godt. En anden pointe 

med det nye indstillingsskema er at forankre det i samklang med nyere problem- og løsningsfor-

ståelser, fx at problemet ikke udelukkende ses som iboende det enkelte barn, men at det er i bar-

nets samspil med sine omgivelser, at vanskelighederne manifesterer sig. Leder af PPR påpeger 

endvidere, at skemaet også skal ses som et slags opgør med ”fejlfinderiet”, idet ”man ikke beder 

om at få undersøgt en vanskelighed, som barnet har, men at man beskriver, hvad er det så for 

kompetencer, barnet har, og hvordan kan man bygge en specialpædagogisk bistand op omkring 

det” 

 

På den ene side forventes den nye indstillingsprocedure at give større sammenhæng og helhed i 

sagsbehandlingen omkring et barn, mens der på den anden side også i nogle af PPRs faggrupper 
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kan spores en vis frygt for, at en forebyggende indsats vanskeliggøres, fordi de pædagogiske vejle-

dere og psykologerne ikke vil blive inddraget, før der er foretaget en indstilling på et barn. Fx må 

et barn ikke observeres, før der foreligger en indstilling, så der må også ses på, hvad der gavner 

forebyggelsen, understreges det. 

 

De pædagogiske vejledere ser problemer i de eksisterende funktionsbeskrivelser, som, de ikke 

mener, understøtter en inkluderende indsats. De er også opmærksomme på, at funktionsbeskri-

velsen opleves som en byrde snarere end en hjælp, så den pædagogiske vejledergruppe vil gerne 

ind, før funktionsbeskrivelsen udarbejdes … for herigennem at udfordre den bagvedliggende for-

ståelse, og så funktionsbeskrivelsen kan blive et godt og konstruktivt pædagogisk redskab. 

 

For at imødegå det forberedes p.t. en model, hvor to fra PPR, fx en pædagogisk vejleder og en 

psykolog, kommer ud i institutionen hver tredje måned eller hvert halve år. Som sådan tænkt som 

et konsultativt formiddagsmøde, hvor man på et mere uformelt plan kan mødes med henblik på at 

arbejde forebyggende ud fra spørgsmål som: ”Hvad gør vi egentlig her, og hvordan kunne det være 

givende at arbejde videre her?” Det er der et stort ønske om i institutionerne, fordi de tit giver ud-

tryk for at have en eller anden bekymring, som de ikke rigtig ved, hvad de skal gøre ved: ”Altså er 

det vigtigt nok, skal man tage kontakt med en psykolog eller hvad?” PPR psykologerne har ikke 

mødt nogen negativ reaktion, hverken fra forældre eller det pædagogiske personale, men er op-

mærksomme på, at der tilsyneladende hersker tvivl om i praksisfeltet, hvordan henvendelser til 

dem skal foregå.  

 

Henvisningspresset 

Der er på landsplan et stigende antal henvisninger af børn, hvis udvikling vækker bekymring hos 

pædagoger og forældre. Og Ballerup er ingen undtagelse, ifølge leder af PPR: ”Det vælter massivt 

ind med flere og flere henvisninger på skoleområdet, og det samme oplever vi på småbørnsområ-

det. Forældre, der er fortørnede over, at vi ikke har flere ressourcer til deres børn”. Ofte implicerer 

det således et ønske om at få tildelt støtteressourcer til de pågældende børn.  

Den anden tendens, der er værd at mærke sig, er at henvisningspresset er flyttet længere ned i 

alder, så det, der igennem mange år har været et skoleproblem, nu også er blevet et problem for 

0-5 års området. Og det er netop den tendens, som er den helt store udfordring for småbørnsom-

rådet: hvordan dæmme op for den udvikling, der tilsyneladende er i gang … og som mest af alt 

ligner en ond udviklingsspiral? Leder af PPR formulerer udfordringen sådan: ”Man kan på den ene 

side sige, at vi skal være bedre til at inkludere børn, vi skal være bedre til at tackle det; noget kan 

man tage i opløbet, inden det bliver for slemt, men vi skal altså ikke lukke øjnene for, at der er en 

voksende mængde børn, der har svært ved at begå sig”. 
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Der er fra PPRs side forskellige bud på årsagerne. Repræsentanter fra tale/hørepædagogerne me-

ner, at det hænger sammen med omlægningen, hvor pædagogerne føler sig presset. Der er mange 

institutioner, der har svært ved at få uddannet personale, og det giver meget uro i institutionerne, 

som ”får nogle voksne til at give lidt op, hvilket så gør nogle af børnene ukoncentrerede”. Den an-

den side af sagen er, peges der på, så ”dukker der rent faktisk flere børn op, som har et reelt handi-

capproblem. De børn bliver endnu mere tydelige, hvis institutionerne ikke er gearede til at arbejde 

meget målrettet med dem”. En tredje forklaring på det voksende henvisningspres er, at  

 

mange af pædagogerne er blevet rigtigt dygtige, de er blevet dygtigere til at opfange, fx inden 

for det sproglige, nogen, der halter. Og en gang imellem ”for dygtige” i gåseøjne. En gang 

imellem er det også lidt galt de ting, de kommer med, for barnet skal egentlig have lov til at 

have de der fejl … Så siger jeg til dem: ”Hvis I nu er meget i tvivl, så kom lige til mig, så finder vi 

sammen ud af, om der er belæg for en indstilling”. Fordi hele målet er netop at få lidt færre 

indstillinger. 

 

I denne proces bestræber den talepædagogikfaglige gruppe sig på at involvere sig tidligt i proces-

sen, bl.a. med henblik på at udvikle en oplevelse af fælles ejerskab og dermed fælles ansvar for 

”problemet”. Men de er samtidig opmærksomme på, at der også er grænser for, hvor mange flere 

nye opgaver, pædagogerne magter at påtage sig: ”Og så bør man hele tiden tænke på, hver gang 

der kommer nye krav til institutionspersonalet, at man i hvert fald på en eller anden måde er på 

forkant med, at de får de fornødne ressourcekvalifikationer. Nu skal de ud og lave sprogscreenin-

ger fx. Og så vidt jeg ved, er der ikke givet nogen undervisning til de her stakkels pædagoger …” 

 

Den psykologfaglige gruppe mærker især, at forældrene har et stort ønske om at få tingene af-

dækket eller afklaret. Almindeligvis arbejdes der om efteråret med det kommende års indstillin-

ger, mens der om foråret arbejdes mere konsultativt. ”Men dette forår har der været mange på vej 

med en henstilling, eller der har været sager, hvor forældrene har henvendt sig med henblik på at 

få en diagnose på deres barn, fx ADHD.” I den sammenhæng ser psykologerne det som en del af 

deres opgave at samtale med forældrene om, hvilken kortsigtet betydning, en diagnose kan få, 

men også hvad det gør ved et barn at have en diagnose hele livet. Det, at forældre er blevet mere 

opmærksomme på end tidligere, at deres børn har vanskeligheder, og at det er legitimt at have 

det, kombineret med, at de også er blevet opmærksomme på, at den enkleste adgang til støtte-

ressourcer til deres barn tilsyneladende er en anerkendt diagnose, presser især den psykologfagli-

ge gruppe i PPR. Uddrag fra interviewet med repræsentanter for denne gruppe illustrerer ganske 

godt de dilemmaer, som de oplever, at de er oppe imod: 

 



 19 

Psykolog 2:  Det er lidt interessant, at vi sidder som psykologer og prøver at arbejde væk fra diagnosen. 

Og jeg synes, jeg oplever, at pædagogerne i daginstitutionerne har mange ord på nu, som be-

finder sig inden for bestemte diagnoser, særligt inden for autismespektret. De bruger ord 

som ”rigid” fx, det hører jeg rigtigt meget, og ”manglende empati” osv. ”Siger det dig no-

get?”, spørger de mig så”. 

Interviewer:  Og da er så syv ud af otte symptomer opfyldt … 

Psykolog 1:  Ja, forældrene kommer og har lavet hak i listen. 

Psykolog 2:  Ja, og der synes jeg faktisk, at der ligger en stor opgave for os i at trække væk fra det … og 

snarere kigge på helheden. 

Psykolog 1:  Jeg synes, det er lidt bekymrende, for det kræver også, at man bliver ret sikker i sin rolle som 

psykolog, fordi vi bliver faktisk også vurderet ud fra, at hvis vi kan alle symptomer og en ka-

tegori af diagnoser, som vi hurtigt kan placere barnet indenfor, så bliver vi anset som væren-

de en dygtig psykolog. Og skal man gå imod den tendens, så skal man være ret sikker på, at 

så er der noget andet, jeg kan. 

 

Psykologerne oplever for adskillige børns vedkommende, at hvis forældrene ikke får en diagnose, 

så bekoster de selv en undersøgelse hos en privatpraktiserende ”ekspert”. Det drejer sig især om 

børn, der har opmærksomhedsproblemer og sprogproblemer, og ”det er ikke alene et spørgsmål 

om, at børnene møder op i daginstitutionen til en for dårlig normering, det er også et spørgsmål 

om, hvorvidt barnet kan tage far i hånden og gå ud og kigge på myrer og tælle ben”. Der er således 

også en oplevelse hos psykologerne af, at børn i dag lever et fortravlet hverdagsliv og ikke får den 

stimulation, som små børn normalt plejer at få. 

 

Forældregruppen, set i PPRs optik 

Som det fremgår af det forrige afsnit, har PPR også i forhold til forældregruppen en vigtig rolle at 

spille. Og spørgsmålet er, hvordan forældrene kan blive konstruktive medspillere i processen om 

at løse problemer ud fra ”nærhedsprincippet” og ”mindsteindgrebsprincippet”, som inkluderings-

tanken dybest set er et udtryk for, og som har værende bærende principper i Danmark siden 1969. 

 

Set i psykologernes optik, så har typen af forældrehenvendelser ændret sig: ”forældrene er blevet 

mere krævende og bevidste; de ved, hvad de vil efterspørge, og det gør, at pædagoger i højere 

grad kommer til kort; de kan i hvert fald komme i situationer, hvor de bliver usikre på, ”vælger vi 

det rigtige?” Samtidig udtrykkes der forståelse for, at forældre også kan blive usikre på, om deres 

barn fx skal begynde i skole eller have udsættelse. Det er i sidste instans forældrenes beslutning, 

og de har brug for at rådspørge fagfolk, før endelig beslutning træffes. Psykologerne stiller sig ger-

ne til rådighed i mere konsultative sammenhænge, som fx: ”Der er endvidere brug for os i relation 

til at tilvejebringe en bredere afdækning af barnet, men også hvis der opstår akutte kriser, fx et 



 20 

barn med en alvorligt syg forælder. I de situationer bruges vi konsultativt … og bliver tænkt ind, 

inden de kræver en undersøgelse eller en henvisning til en børnepsykiatrisk afdeling.” 

 

De pædagogiske vejledere peger på, at der bør igangsættes en meget stærkere indsats i forhold til 

forældrene. Fx er der mange vejledere ude for at yde faglig sparring til personalet, mens der er 

meget lidt til forældrene. Der er dog kommet en ny opgave, nemlig hjemmevejledning, men endnu 

er det kun en mulighed på handicapområdet. Dvs. at børnene skal have stillet en diagnose, før 

forældrene kan vejledes. Det er opfattelsen i den pædagogiske vejledergruppe, at ”vi kunne tage 

brodden af mange ting, hvis vi også kunne komme ud hos de forældre, som endnu ikke ”har en 

diagnose”, for erfaringen er, at forældre bliver enormt glade for den vejledning. Vi giver kun 5 gan-

ge halvanden time, så det er jo ikke fordi, det er så tit …” 

 

Tilsvarende ser talepædagogerne, at der ligger en stor opgave for dem på forældreområdet: ”Vi 

må lidt mere på banen i forhold til forældrene, bl.a. i forhold at fremme sprogstimuleringen. Lige-

som der må foregå en opkvalificering af pædagogernes viden … for at bryde tendensen med de 

mange henvisninger.” Et af de eksempler på en sådan forebyggende indsats, som talepædagoger-

ne trækker frem, er at holde oplæg i mødregruppen om sprog: ”Ikke i form af foredrag, men små 

oplæg til drøftelse og diskussion med henblik på at give gode ideer til, hvordan sprogudviklingen 

kan styrkes. Det skal starte helt dernede. Forældrene bliver så glade, fordi vi kommer med nogle 

meget håndgribelige ting, så de bliver bedre til at tackle situationer.” Der udtrykkes dog samtidig 

forsigtighed over for, hvilke opgaver man som ”ekspert” skal tage på sig: ”Men den almindelige 

opdragelse og den almindelige guidning, den skal ligge hos frontpersonalet, og da kunne det være 

en god idé at lægge nogle ekstra timer ind i daginstitutionerne, så de havde tid til at tage de op-

dragelsesmæssige mere generelle diskussioner … for man skal jo heller ikke sygeliggøre eller van-

skeliggøre det mere, end det er, fx problemet med at sidde stille ved bordet. Det behøver en eks-

pert ikke komme og fortælle om.” 

 

Fremadrettede udfordringer 

At der foregår to samtidige begivenheder på 0-5 års området (nogle omstruktureringer (fx at skulle 

dække hele 0-18 års området) og en fastlåsning af rammestyringen) indebærer, at de to ting kæ-

des sammen, således at det opleves som om, at man skal tænke anderledes, fordi der skal spares 

penge. Det giver nogle udfordringer af både holdningsmæssig, pædagogisk og organisatorisk ka-

rakter. Nedenstående liste over udfordringer er de, som PPRs faggrupper selv peger på som de 

væsentligste: 

1. Ballerup modellen handler om at inkludere børn i skolen, og hvis man allerede begynder at 

udskille dem i børnehaven, ligger der en stor udfordring i at tænke i forskellighed snarere 
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end i normalitet. Det er nødvendigt at tænke bredt, så der ligger en stor udfordring i at be-

væge sig væk fra udskillelsen, som synes at finde sted i stadig højere grad. 

2. At kunne se sig selv og agere anderledes i forhold til nogle børn … og sadle om. Være åben 

over for nogle nye redskaber, efteruddannelse, andre holdninger til, hvad der går, og hvad 

der ikke går … og turde gør det. 

3. Udfordringen: at sætte fokus på pædagogikken, og det kræver nogle nærværende voksne. 

4. At klæde daginstitutionspersonalet rigtigt godt på 

5. At få forældre og pædagoger med på den konsultative vogn 

6. Klart håndteringen af den nye forældrerolle og deres fokus på diagnoser. 

7. En rent administrativ udfordring for PPR er at få daginstitutionslederne at forstå, at de har 

ansvaret for det enkelte barn, også selvom PPR er inddraget. 

8. At få udviklet en forståelse for resursen og resursens størrelse 

9. At give pædagogerne mere tid til at være sammen med børnene. Og ansætte en kontor-

dame til at lave alt det kontorarbejde, sådan så man faktisk kan kvalificere sig som leder til 

at kvalificere sit personale til at få gejsten igen og synes, at det er sjovt at arbejde med de 

her børn og få lov at blomstre med det 

 

 

Eksterne blikke 

 

Forældreblikket 

Da det kun har været muligt at gennemføre to ud af fem planlagte forældreinterviews, finder vi 

ikke, at vores viden om forældrenes erfaringer med de specialpædagogiske indsatser, er repræ-

sentativ. Vi trækker derfor kun den viden, vi har opnået gennem de to interviews ind som et ud-

tryk for nogle tendenser. Endvidere skal det bemærkes, at vi har valgt at præsentere forældrenes 

synspunkter i Tema 1, som primært forholder sig til PPRs faggrupper, velvidende at forældrene i 

de respektive interviews også giver udtryk for nogle af de erfaringer, de har i forbindelse med den 

konkrete institution. Men set i forældrenes optik, så er det mødet med PPRs faggrupper, der fylder 

mest i deres fortællinger. 

 

Det ene forældrepar giver udtryk for, at det har været vanskeligt at samarbejde med PPR. De er 

tilflyttere til kommunen, og uenighederne opstod i forbindelse med forældrenes ønske om at få 

præcise meldinger om, hvor mange timer deres barn fik tildelt i støtte. PPR havde tildelt 20 timer 

til institutionen til i alt 3 støttekrævende børn, og PPRs politik er, at det er op til institutionen at 

anvende timerne mest hensigtsmæssigt. Forældrene var endvidere utilfredse med, at timetallet 

ikke blev sat op, da gruppen af støttekrævende børn blev sat op fra 2 til 3. Endvidere var de util-



 22 

fredse med, at timetallet for 3 børn svarede til det timetal, deres barn alene havde modtaget i en 

anden kommune. De er uforstående overfor den meget forskellige vurdering af støttebehov. De er 

endvidere kede af, at en støttepædagog skal støtte tre børn i samme institution, fordi hun da ofte 

vil gøre dem til en gruppe.  

 

Den anden forælder mener ikke at have haft et direkte samarbejde med PPR, men hendes erfarin-

ger er, at der har været stor forskel på samarbejdet med de forskellige instanser og fagfolk. Først 

da barnet havde gået i institutionen i nogen tid, fik hun ved et møde at vide, at barnet havde nogle 

store vanskeligheder, og at man anbefalede en støtteordning. Den første støttepædagog, der blev 

tilknyttet barnet, så og talte forælderen aldrig med. Der blev holdt møder om drengen uden hen-

des deltagelse. Drengen blev testet af en psykolog uden moderens viden, og hun fik efterfølgende 

heller ikke viden om resultatet. Forælderen troede, at det skyldtes, at det var institutionen, der 

havde behov for hjælp og ikke hendes barn.  

Den næste støttepædagog indkaldte til møder, orienterede hende om den rapport, han skulle 

skrive og inddrog hende i arbejdet med drengen. Det var først da, at hun forstod, at det var hen-

des dreng, der havde vanskeligheder og hvilke vanskeligheder, han rent faktisk havde. Det var også 

først på det tidspunkt, at hun blev orienteret om, hvad der hidtil havde fundet sted i relation til 

hendes barn. Hun mener selv, at det først var da, hun blev inddraget i arbejdet og kunne under-

støtte indsatsen derhjemme, at der skete noget med drengens udvikling. Det var også i den for-

bindelse, at hun blev anbefalet at få lavet en test på Rigshospitalet.  

Bortset fra en uheldig start på processen, har forælderen været meget, meget tilfreds med indsat-

sen over for barnet og synes, at hun selv har fået en langt større forståelse for barnets vanskelig-

heder. Hun har været glad for samarbejdet med den sidste støttepædagog. Hun har fået en bedre 

forståelse for, hvorfor drengen handler og reagerer, som han gør i nogle situationer, og hun har 

fået hjælp til at håndtere de situationer mere hensigtsmæssigt. Hun mener, at svagheden ved 

støtteordningen generelt er, at når støttepædagogen er gået, så har barnet svært ved at klare sig, 

og barnet løber derfor ind i konflikter. Hun vil derfor hellere, at hendes barn er et sted, hvor alle i 

personalegruppen har kendskab til drengens problematikker.  

 

Det andet forældrepar har også været meget tilfredse med støttepædagogens arbejde, men har 

ikke særlig god fornemmelse af, hvordan hun mere præcist arbejder med deres barn. De møder 

hende kun om morgenen, og kontakten er derfor ikke så stærk. Der er ikke etableret kontaktbog 

eller andet. Den relativt dårlige fornemmelse af den indsats, der finder sted i institutionen, bety-

der så også, at forældrene ikke rigtigt ved, hvordan de kan støtte op om processen derhjemme.  
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Begge børns forældre giver udtryk for, at det har været stimulerende for deres barn, at støttepæ-

dagogen er gået ind og har mandsopdækkes barnet eller fået en slags råd og vejledning i forhold til 

at være sammen med de andre børn. Det ene forældrepar giver endvidere udtryk for, at de vil 

have deres barn til at fungere blandt almindelige børn. De vil ikke have barnet ind på en stue med 

flere børn med de samme udfordringer. Men det er i orden, at der er børn spredt på institutionen, 

der har de samme udfordringer. Samtidig har forældrene en forventning om, at der tages nogle 

særlige hensyn til deres barn.  

Den anden forælder ville tilsvarende ønske, at barnet kunne være blandt almindelige børn, men 

har accepteret, at det kan barnet ikke og fremhæver, at det er godt, at der tages særlige hensyn, 

og at barnet er et sted, hvor fagfolkene har stor viden om barnets diagnose. 

 

I forhold til mødet med institutionen har forældrene haft forskellige erfaringer. Det ene forældre-

par oplevede det ene sted, de var ude at kikke på, at beskeden var: ”Nå, han skal smøres en gang 

ekstra om dagen i solcreme. Det må jeg lige tale med lederen om, om det overhovedet kan lade 

sig gøre”. De fik endvidere at vide, at de særlige hensyn, der skulle tages til deres barn, kun kunne 

tages i én institution. Hvis de ikke valgte den, kunne de ikke forvente disse ekstra hensyn. Den an-

den forælder oplevede, at institutionen havde meget vanskeligt ved at håndtere hendes barn, og 

at han derfor løb ind i mange konflikter, når støttepædagogen ikke var til stede. 

 

Forældrene foreslår, at funktionsbeskrivelsen laves sammen med forældrene, og at forældrene 

inddrages mere i arbejdet omkring barnet. De har oplevet, at når de kom med deres positive erfa-

ringer, så ønskede personalet ikke at tage imod, men ville hellere gøre det på deres egen måde. 

Sat på spidsen, kunne det tyde på, at så længe de professionelle kan fastholde rollen som eksper-

ter, og forældrene ser sig selv som lægfolk, der kan lære noget af eksperterne, så fungerer samar-

bejdet godt. Men hvis forældrene vil bidrage til eksperternes arbejde og komme med gode idéer 

ud fra egne erfaringer eller bidrage med viden, så vanskeliggøres samarbejdet med forældrene. 

Det kan have den uheldige konsekvens, at den ressource, som forældrene kan være, ikke udnyttes 

(Jones, 2004). 

 

Institutionsledernes syn på PPRs funktion 

PPR opleves af institutionslederne som ufleksibelt og langsommeligt, når man i daginstitutionen 

har en aktuel udfordring med et barn eller en familie, især hvis det drejer sig om et barn, som ikke 

har en specificeret diagnose. Det opleves som meget tidsrøvende at skulle lave en funktionsbe-

skrivelse: ”Det tager tid, og det betyder, at leder og pædagoger forsvinder fra børnene”.  I den 

sammenhæng foreslår de, at der udvikles et system, hvor man differentierer mellem, hvad der er 

akutte og kortsigtede problemer, og hvad der er diagnosticerede med behov for mere langsigtet 
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støtte. De oplever, at det nuværende ressourcetildelingssystem er uigennemsigtigt og usmidigt. 

Det antydes forsigtigt, at tiden måske nu er inde til at gøre op med ensheden i tildelingen af res-

sourcer med det formål at give en bedre normering og specialpædagogisk bistand til institutioner, 

som har mange udsatte børn. 

 

Til gengæld udtrykkes der tilfredshed med rådgivningsgrupperne, idet ”det er godt, at der kommer 

andre øjne på pædagogernes praksis … det er nemt at blive fedtet ind i eget univers”. Man ønsker 

dog rådgivningsgrupperne knyttet tættere til institutionerne. I den sammenhæng ytres der endvi-

dere ønske om at tildele rådgivningsressourcer til institutionslederne, begrundet i at en konse-

kvent opfølgning i familierne kræver tid og energi. Hermed peger de også på, at rådgivning ikke er 

nok; der må i lige så høj grad følges op. Institutionslederne ser gerne, at talepædagogerne kom-

mer ud i institutionerne og underviser pædagogerne i at lave talepædagogisk arbejde: ”Det ville 

være en bedre udnyttelse af ressourcerne, hvis talepædagoger var konsulenter. Vi skal holde op 

med at trække børnene ud af fællesskaber, når de er et problem”. 

 

En af visionerne … i institutionsledernes optik … handler om iværksættelse af en tidligere indsats. 

De ønsker, at børn i risiko skal spottes tidligere, og derfor skal sundhedsplejersken være en del af 

et koordineret system; især ved overlevering til daginstitution.  

 

Pædagogernes syn på PPRs funktion 

Pædagogerne finder det (som institutionslederne) tidskrævende at udarbejde en funktionsbeskri-

velse, ”hvis hele huset sejler”, hvorimod det med procedurerne til motorikfunktionen og talepæ-

dagogerne går meget hurtigere. En af deres visioner handler om at bruge psykologerne meget me-

re som ”forebyggende konsulenter”, fx til en foreløbig vurdering af problemet, inden der startes op 

med den lange indstillingsprocedure. Én formulerer behovet således: ”Vi behøver psykologer, der 

kan observere, om det er pædagogen, der pædagogisk kan handle anderledes, eller om der skal 

etableres mere langvarig støtte.” Man vil gerne have øjne udefra, for det kan være svært for kolle-

ger at skulle observere/afdække en relation mellem pædagog og barn. I den sammenhæng ser de 

også inklusionsformidlerne spille en væsentlig rolle. De kunne måske bidrage til, at man fik set lidt 

mere på sig selv; få skabt rum og åbenhed for en snak om, at det er OK at ”have det svært med et 

barn”. 

 

Også pædagogerne er tilfredse med rådgivningsgrupperne. Der er en god faglig bredde, og det er 

netop godt med et tværfagligt blik i rådgivningen. Bekymringsgruppen bruges, men der går for 

lang tid fra, at bekymringen er formuleret, indtil man får hjælp. En måned er lang tid i disse situa-

tioner. Pædagogerne er delte i deres erfaringer med at trække på de forskellige faggrupper. Én 
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synes ikke, at bekymringsgruppen kommer med noget nyt, som man ikke har prøvet før, mens 

andre synes, at det er ”fedt med en ressourceperson i distriktet, som kommer med nye og friske 

øjne udefra”. Generelt er der dog enighed om, at det er afgørende at kunne trække på et net af 

fagpersoner, når de stilles over for et problem, men det skal ikke være personer, som er for langt 

væk fra institutionerne. Tanken om at det konsultative arbejde foregår via de etablerede distrikt-

teams synes at falde i god jord hos pædagogerne. Især inklusionsmedarbejderne bør være til rå-

dighed i hvert distrikt, peges der på, men samtidig er der stor forvirring om, hvem har hvad, og 

hvad bruges de egentlig til? 

 

Også i gruppen af pædagoger luftes der tanker om at tage ”lidt ressourcer fra de stærke institutio-

ner og give lidt mere til de belastede institutioner”. Andre kommer med idéer til, hvordan man kan 

styrke fagligheden indadtil … ved at bruge hinandens kompetencer. Det kræver en synliggørelse af 

hinandens kompetenceprofiler, men en sådan ressourceafdækning hos hver enkelt medarbejder 

vil hver institution kunne foretage. 
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TEMA 2: Den pædagogiske praksis 

 

I dette kapitel sættes fokus på det pædagogiske personales egen problem- og løsningsforståelse. 

Vi har undersøgt, hvordan de selv italesætter den pædagogiske praksis, og de udfordringer, barrie-

rer, muligheder og bekymringer, som de er optaget af i relation til at løfte den specialpædagogiske 

opgave i daginstitutionen. Dels hvordan de oplever, at det fungerer i dag og dels hvad de mener, 

der skal til, for at målet om at skabe en inkluderende, pædagogisk praksis i institutionerne kan 

realiseres. 

 

Vi har valgt først at trække stemmerne fra fremtidsværkstederne ind. Dernæst vil vi præsentere 

nogle af pædagogernes egne fortællinger om hændelser, som de selv mener, har været positive, 

samt elementer fra praksisfortællingerne, der er udarbejdet på grundlag af observationsstudierne. 

Dernæst vil vi diskutere pædagogernes problem- og løsningsforståelser samt resultaterne af vores 

observationsstudier i relation til eksisterende, forskningsbaseret viden om inklusion og inklude-

rende processer. Afslutningsvis vil vi trække eksterne blikke ind i form af institutionslederes og 

samarbejdspartneres blik på pædagogisk arbejde.  

 

Inklusionsperspektiver 

Inden for den nationale såvel som internationale forskning i inklusion er der nogle generelle, do-

minerende forståelser af, hvad inklusion er, og hvad der antages at skulle være til stede, for at der 

er tale om inklusion. Udviklingen af en inkluderende, pædagogisk praksis forudsætter som ud-

gangspunkt mange nødvendige forandringer på såvel et pædagogisk, strukturelt og organisatorisk 

niveau (Tetler 2000). Den grundlæggende tanke er, at børn med særlige behov i højere grad skal 

inkluderes i de pædagogiske normalfællesskaber. Det indebærer for det første, at fokus flyttes 

væk fra barnets egne fejl og mangler til et fokus på barnets ressourcer og mulige bidrag til fælles-

skabet. For det andet betyder det, at det er fællesskabets måde at være fællesskab, der bliver in-

teressant … snarere end barnets manglende evne til at tilpasse sig fællesskabet. Således er det 

ikke alene det enkelte barn, der skal tilpasse sig fællesskabet, men også fællesskabet der må ska-

bes på en måde, så det kan rumme en større diversitet og være kendetegnet ved heterogenitet 

frem for homogenitet, samt foranderlighed frem for stabilitet (Hansen og Hedegaard-Sørensen 

2004). For det tredje kræver en inkluderende pædagogik en nytænkning, så der skabes rum for 

børnenes udviklings- og læringsmæssige forskelligheder indenfor fællesskabets rammer, og for det 

fjerde må adskillelsen mellem specialpædagogik og almenpædagogik nedbrydes, så de specialpæ-

dagogiske kompetencer inddrages i den almindelige, pædagogiske praksis. For det femte kræver 

det en reorganisering af det tværfaglige samarbejde, så fagfolk med specialkompetencer konsulte-

rer institutionspædagogerne i forhold til at kvalificere det pædagogiske arbejde på en måde, så 
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flest mulige børns behov tilgodeses, uden at det betyder, at alle børn forventes at have de samme 

behov (Tetler 2000). Peter Farrell (2002) peger på fire faktorer, der skal være til stede, for at der 

reelt er tale om inklusion:  

1. Fysisk tilstedeværelse i ”sin” lokale institution 

2. Accept og anerkendelse fra institutionens medarbejdere og øvrige børn 

3. Aktiv deltagelse i fællesskabets aktiviteter 

4. Rum for positiv selvudvikling 

 

Den afgørende (og grundlæggende) pædagogiske forandring er imidlertid en forskydning fra en 

individfokuseret forståelse til en relationel forståelse af problematikken. Det betyder en forståelse 

af, at barnet ikke har vanskeligheder, men er i vanskeligheder, fordi fællesskabets måde at være 

fællesskab på og dets dominerende fortællinger om det tilpassede barn også antages at udgøre en 

del af problemet for barnet – og dermed en del af løsningen (Hedegaard Hansen og Hedegaard-

Sørensen 2004). Et sådan perspektivskifte får som konsekvens, at det ikke er barnet, der skal inte-

greres i det eksisterende fællesskab, men at der sættes en bevægelse i gang i fællesskabet, som vil 

skabe nye betingelser for barnets mulighed for at være en del af fællesskabet. Det er således fæl-

lesskabet, der i første omgang skal sættes fokus på og ikke barnets vanskeligheder.  

 

I vores datamateriale er der en meget klar tendens til, at pædagogerne arbejder ud fra en individ-

fokuseret tilgang til pædagogisk arbejde. Det kan i høj grad begrundes i deres uddannelsesbag-

grund, som har været forankret i en udviklingspsykologisk diskurs. Den individfokuserede tilgang 

er endvidere det perspektiv, der traditionelt har ligget til grund for hele organiseringen af arbejdet 

med børn med særlige behov … samt ikke mindst for ressourcetildelingen. Der er således ganske 

gode grunde til, at pædagoger fortsat er forankret i en antagelse om, at det er barnet, som har 

nogle vanskeligheder frem for at se det som et udtryk for, at barnet er i vanskeligheder (forstået 

som nogle komplicerede relationer og situationer). Og set i det perspektiv giver det også ganske 

god mening, at pædagogernes foretrukne løsninger består i at støtte barnet i at blive en integreret 

del af det etablerede fællesskab, bl.a. ved at støtte det i dets legerelationer og i den nødvendige 

afkodning af de kulturelle koder.  

 

Muligheder og forudsætninger for inklusion, set i pædagogernes optik 

Det er vigtigt her at fremhæve, at størstedelen af pædagogerne selv udtrykker et ønske om at ar-

bejde inkluderende … og med fokus på barnets ressourcer. De tænker og taler i anerkendelse af 

barnet, og de udtrykker stor vilje til at bidrage til at skabe forandring til gavn for flest mulige børn. 

Det er en vigtig pointe, at der synes at være denne interesse for projektet og vilje til at bruge tid 

og energi til at sætte fokus på egen praksis med henblik på at kvalificere og udvikle det pædagogi-
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ske arbejde. Velviljen er også blevet tydelig i institutionernes imødekommenhed i forbindelse med 

observationsstudierne. Vi har overvejende følt os meget velkomne, og såvel personale som leder 

har stået til rådighed, hvis vi har haft brug for informationer. De har de fleste steder afsat tid til at 

gennemføre en uformel samtale efterfølgende, selvom det ikke var en del af aftalen. På fremtids-

værkstederne har vi ligeledes oplevet stort engagement.   

 

Forudsætningen for inklusion er for pædagogerne at skabe plads til forskellighed og åbenhed samt 

fokusere på hensigtsmæssige samværsformer og måder at tale til børnene på. Åbne stuer giver 

mulighed for andre og flere legerelationer. Der peges endvidere på, at det er vigtigt, at personalet 

anerkender forskellighed og lærer børnene, at alle ikke er ens, at nogle har det svært med nogle 

ting, og at det også er de andre børns ansvar at hjælpe, støtte og tage hensyn. Samtidig skal pæ-

dagogen være opmærksomme på at skulle finde ressourcerne i barnet og tage sit pædagogiske 

afsæt heri. Give børnene succesoplevelser og gøre dem til deltagere i fællesskabet. Holde øje med, 

hvilke venskaber der er ved at udvikle sig og støtte op om dem.  

 

Pædagogerne peger på, at det er vigtigt, at de sætter tid af til at tilrettelægge aktiviteter under 

hensyn til børnenes særlige behov. At de sætter tid af til at tale med barnet og husker at imøde-

komme barnet i stedet for at skubbe det væk, som eksempelvis at ”sende den larmende unge på 

legepladsen for at skabe ro for os andre”. For pædagogerne er en god dag en dag uden konflikter. 

Og det undgår man nemmere ved at være lyttende og imødekommende. Endelig kan børn også 

deltage i fællesskabet ved at være praktiske. Hvad organiseringen af det pædagogiske arbejde an-

går, så problematiseres det, at åben plan, fri leg og retten til selv at bestemme, hvem man vil lege 

med, ikke altid er en fordel for udsatte børn. Nogle børns udfordringer er bl.a. at de har svært ved 

at afkode spillereglerne i en leg.  

 

Hvis pædagogerne selv skal løse den specialpædagogiske opgave, er det vigtigt, at de har tid og 

evne til at læse barnets signaler, at der er en god kommunikation internt, og at de hjælper hinan-

den og beder hinanden om hjælp. På den ene side skal barnet nogen gange mandsopdækkes, an-

dre gange skal det guides, og atter andre gange skal det have mulighed for at trække sig væk fra 

gruppen. Under fremtidsværkstedet blev det sagt, at ”man kan ikke være venner med alle, men 

alle skal have en ven”. Pædagogerne skal derfor arbejde med venskaber og sætte lege i gang med 

børn med særlige behov for derigennem at tiltrække de andre børn. Nogle pædagoger mener dog 

ikke, at man kan arbejde med det samme barn en hel dag, og at man derfor må hjælpe hinanden 

med at tage over. 
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Pædagogerne har en generel opfattelse af, at mange problematikker bør løses i institutionen af 

det pædagogiske personale selv, så barnet støttes i dets hverdagsliv og i forhold til de rammer, 

som institutionen og institutionslivet udgør for barnet. Altså et ønske om at fokusere på forholdet 

mellem barn og omverden, frem for et entydigt fokus på barnet og dets problematikker. Pædago-

gerne peger i den forbindelse på, at de bør tilbydes konsulentbistand, supervision og arbejde med 

færre børn i børnegrupperne.  

 

Det er en generel udmelding blandt de pædagoger, som har deltaget i undersøgelsen, at de ser det 

som helt afgørende, at børnegrupperne bliver mindre, eller at der er bedre muligheder for at ind-

dele børnene i mindre og forskellige grupper løbende. De vil hellere være færre voksne til færre 

børn end flere voksne til flere børn. Og de vil hellere arbejde med mindre grupper og så undlade 

støtteordningen. ”Mindre grupper giver bedre mulighed for at arbejde med fleksible gruppeord-

ninger som en vigtig forudsætning for at skabe inklusion”, lyder således argumentationen fra nogle 

af pædagogerne. 

 

Andre mener, at struktur og forudsigelighed er vigtigere end fleksibilitet. Struktur er godt for børn 

med særlige behov, fordi de bliver usikre, når planerne ændrer sig. Faste holdepunkter og gen-

kendelighed i hverdagen samt en synlig, pædagogisk retning. ”Flagrebørn” har særligt brug for, at 

de ved, hvad de skal, må eller ikke må. De skal have hjælp til at begå sig. Nogle pædagoger peger i 

forlængelse heraf på vigtigheden af at diskutere, hvorvidt det pædagogiske arbejde er organiseret 

ud fra hensynet til personalets behov eller af hensyn til børnenes udvikling. Er struktur reelt bør-

nenes behov, eller er det de voksnes behov for at have overblik og fastholde rutiner og vaner, der 

sætter sig igennem i måden, det institutionelle hverdagsliv organiseres og struktureres. 

 

Generelt giver pædagogerne udtryk for, at videndeling og erfaringsudveksling er vigtig i det speci-

alpædagogiske arbejde, men at de ikke har tid til det. Nogle peger også på, at pædagogerne kan 

have en tendens til at fokusere på det negative og på hindringerne. De hænger fast i ”plejer”, når 

de står midt i en hektisk hverdag.  

 

Pædagogerne understreger, at det kan være meget forskelligt fra barn til barn eller fra situation til 

situation, hvilken hjælp og støtte, der er den mest hensigtsmæssige, og at det derfor er nødven-

digt at have et fleksibelt og varieret tilbud af muligheder. Det synes der for så vidt også at være, 

men for det pædagogiske personale forekommer det at være ret uigennemsigtigt og uoverskueligt 

at se hvilke muligheder, der rent faktisk eksisterer, og hvordan man gør brug af dem. Der efterly-

ses en synliggørelse af de eksisterende hjælpeforanstaltninger. Ifølge nogle pædagoger kan det 

være en god idé at lære barnet at kende, inden journalen læses. Andre mener, at der går unødig 
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tid med, at personalet ikke er velinformeret nok om barnets problematikker, hvilket forsinker en 

nødvendig indsats.  

 

Mange af pædagogerne giver udtryk for, at de er meget tilfredse med kommunens rådgivnings-

gruppe, hvor pædagoger eller ledere kan henvende sig for at få råd og vejledning i forhold til at 

håndtere specifikke udfordringer i specifikke sager. Bekymringsskrivelser som grundlag for at mod-

tage råd og vejledning i rådgivningsgruppen er en ordning, som mange pædagoger udtrykker til-

fredshed med. Dels er proceduren ikke så langsommelig, dels virker ordningen forebyggende, fordi 

den kan bidrage til, at institutionen og dens personale efterfølgende føler sig klædt på til selv at 

løse opgaven, uden at den når at blive til en egentlig sag i systemet. Mange forældre ønsker heller 

ikke, at en sagsbehandler involveres i deres barns sag, og det undgår man ved denne løsning, når 

den er mulig.  

 

En pædagog fortæller, at de ofte oplever, at når et barn har været hos dem et stykke tid, så har 

det ikke længere brug for støtte. Men at det ikke er så nemt at tale højt om, fordi det kan være et 

udtryk for, at deres grænser for normalitet er mere vide end andres. Så er det dem, der overser et 

problem, når et barn betragtes som problembærer i andre institutioner, men ikke i den pågælden-

de institution. Eller er de ganske enkelt bedre til at rumme forskellighed og tilbyde barnet nogle 

rammer, der er produktive for det pågældende barn.  

 

Barrierer og udfordringer 

Pædagogerne mener, at de rent fagligt godt selv kan løfte specielle opgaver, men at arbejdsbetin-

gelserne i institutionerne ikke tillader det, både hvad tid, normering og fysiske rammer angår. Pæ-

dagogerne peger således på en række materielle forhold, som de oplever som en barriere for i 

højere grad at realisere en inkluderende pædagogik. Pædagogerne peger først og fremmest på, at 

der er for få ressourcer til at løfte opgaven. Der er for få hænder, de fysiske rammer matcher ikke 

inklusionsvisionen. Der er alt for mange børn på for lidt plads. Og det er ikke i høj grad nok muligt 

at arbejde med gruppeordninger. De faglige ressourcer bruges på alt muligt andet end den pæda-

gogiske kerneydelse, så medhjælpere og vikarer gør pædagogik, mens pædagogerne har travlt 

med mange andre opgaver. De foreslår, at støttetimer går til institutionen i stedet for til barnet. At 

pengene ikke følger barnet, men de pædagogiske miljøer.  

 

Nogle pædagoger ser det som en begrænsning, at de ikke har den nødvendige faglige viden, der 

skal til for at håndtere børn med særlige behov. Det betyder blandt andet, at de bruger unødigt 

meget tid på at sætte sig ind i ting, som de umiddelbart ikke ved noget om. Pædagogerne efterly-

ser en opkvalificering af personalet, så de er bedre klædt på til at løse opgaver i relation til inklusi-
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on, bl.a. udarbejdelse af læreplaner, som de anser for at være et godt værktøj. De efterlyser en 

faglig stolthed hos dem selv, samt flere ressourcer, flere kvadratmetre og tid til andet arbejde.  

 

Nogle af pædagogerne bekymrer sig også om hensynet til børnefællesskabet. Hvorvidt forskellig-

heden i en børnegruppe kan blive så stor, at den belaster fællesskabet. De er i tvivl om, hvor 

grænsen for inklusion går. Og at det kunne være en fordel, at der er ansat specialuddannet perso-

nale i institutionerne, så man fx har en sprogpædagog i en institution, som kan understøtte det 

pædagogiske arbejde med børn med sprogvanskeligheder. Det kunne betyde, at denne børne-

gruppe fx samles i én institution. Det kunne også være andre former for ressourcepersoner, der 

kunne konsultere og understøtte det pædagogiske personale i deres arbejde med børn med særli-

ge behov. Her tænkes særligt på deres samspil med børnene, herunder arbejdet med at etablere 

relationer, arbejde anerkendende og fokusere på barnets ressourcer. I den sammenhæng ses det 

som en god idé, at der oprettes ressourcecentre i hvert distrikt, som understøtter det specialpæ-

dagogiske arbejde i distriktets institutioner. Endvidere argumenteres der for, at ”det er nemmere 

at inkludere, hvis der er nogle grænser for inklusion, så alle slags problemer ikke skal løses alle ste-

der”. En specialisering efterlyses i den sammenhæng.  

 

Kommunens grundnormering tilpasses ikke det varierede børnetal. Det betyder, at der i nogle pe-

rioder er mange børn, i andre perioder færre børn, uden at det ændrer ved personalenormerin-

gen. Samtidig har kommunen ikke en mindstesats for, hvor mange uddannede pædagoger, der 

som minimum skal være i institutionerne i forhold til antallet af børn. Konsekvensen kan være, at 

der ansættes medhjælpere i stedet for uddannet personale, fordi det er billigere arbejdskraft og 

man derfor får flere timer for de samme penge. Principielt kan en leder vælge kun at ansætte 

medhjælpere og vikarer. Pædagogerne er generelt bekymrede for denne udvikling, da de mener, 

at der skal uddannet personale til at løfte den specialpædagogiske opgave.  

 

Andre af pædagogernes frustrationer handler om, at sagsbehandlingen kan være lang i forhold til, 

at der udløses en hjælp og støtte til et barn, samt at pædagogerne i deres indberetninger bliver 

bedt om at sætte fokus på barnets fejl og mangler frem for på barnets ressourcer. I den sammen-

hæng gives der udtryk for, at det kan være tidskrævende at udarbejde en funktionsbeskrivelse, og 

at de finder det uhensigtsmæssigt at skulle beskrive alle barnets funktionsområder i hver enkelt 

sag. Pædagogerne efterlyser en pædagogisk ambulancetjeneste, som kan håndtere akutte sager 

og sager, som institutionen selv kan håndtere med lidt råd og vejledning udefra. De efterlyser også 

en større gennemsigtighed i kommunens mange tilbud også for at kunne vejlede forældrene mere 

præcist fra starten af. Endelig peges der på, at forældrene kan udgøre en barriere for at skabe in-

kluderende, pædagogiske miljøer.  
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Det tværfaglige samarbejde 

Nogle af pædagogerne savner anerkendelse af deres arbejde og oplever ikke, at det tværfaglige 

samarbejde bygger på ligeværdighed. De efterlyser videndeling og information i forbindelse med, 

at et barn med særlige behov starter. De mener, at PPR bør decentraliseres, og at støttekorpset 

bør knyttes til de forskellige distrikter. 

 

Pædagogerne mener, at det er vigtigt, at de trækker på støttepædagogernes viden og erfaring, 

men at det er ”pædagogernes børn”, og at det derfor ikke er hensigtsmæssigt, når støttepædago-

gerne trækker et barn væk fra gruppen eller betragter barnet som hendes eller hans barn. Det 

virker ekskluderende både i forhold til barnet og i forhold til støttepædagogen selv. Det er ikke 

mindst et problem for barnet, når så støttepædagogen forlader institutionen for at gå videre til 

næste opgave. Men også pædagoger kan opleve, at det er vanskeligt, når støttepædagogen går og 

man står tilbage med et ”massivt barn som skal støttes”.  

Nogle af pædagogerne peger på, at støttepædagogen skal ses som en ekstra hånd, der har fokus 

på et specifikt barn, men samtidig bliver det også fremhævet, at barnet ikke gøres til noget særligt. 

Flere af pædagogerne mener, at det ville være hensigtsmæssigt, at støttepædagogerne blev en del 

af normeringen i institutionen, kunne deltage i personalemøder og formulere mål for det inklude-

rende, pædagogiske arbejde. Endvidere peges der på behovet for mere fleksible ordninger og til-

delinger, så støttepædagoger kunne være til stede på hele dage, deltage i ture, m.m. Generelt er 

holdningen, at når der kommer en god støttepædagog, så fungerer det godt. Men ofte kender 

man ikke støttepædagogen og ved ikke, hvem der kommer. Midt i et forløb risikerer man, at støt-

tepædagogen overføres til en anden opgave, og så er det forfra.  

Et godt arbejdsredskab i relation til det tværfaglige samarbejde med støttepædagogen er at benyt-

te kontaktbøger, så pædagoger og støttepædagog derigennem kan informere hinanden. Over-

gangssamtaler ses ligeledes som et godt redskab.  

 

Nogle pædagoger vil gerne bruge psykologerne mere forebyggende og konsultativt, så de kan lave 

en foreløbig vurdering af problematikken, som pædagogerne kan arbejde ud fra, så de ikke skal 

afvente en længere sagsbehandling, men samtidig bliver det antydet, at pædagogerne selv kunne 

blive bedre til at bruge hinanden til faglig sparring.  Andre stiller spørgsmålstegn ved det rimelige i, 

at psykologer stiller diagnoser på baggrund af de udredninger, som pædagogerne har udarbejdet. 

Når PPR kommer ud, laver de måske 2 timers observationer, og så ser de ikke barnets reelle pro-

blem, fordi barnet måske har det fint i de timer. De oplever, at de sættes af sagen, når den først 

kører … og vil gerne inddrages i langt højere grad ud fra en begrundelse om, at de er dem, der 

kender barnet og deres familie bedst. De efterlyser endvidere, at de i nogle sager har brug for ti-
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mer i stedet for støtte til barnet. Timer der gør det muligt, at en pædagog kan koncentrere sig om 

et konkret barn, uden at det belaster institutionen og de andre børn og voksne. 

 

Forældresamarbejde 

I forhold til forældresamarbejdet peges der på, at det er vigtigt, at personale og forældre får af-

stemt forventninger til hinanden og at forældre skal støtte op om den inkluderende opgave. Nogle 

forældre foretrækker, at børn med særlige behov trækkes væk fra normalgruppen, så barnets van-

skeligheder ikke forsinker eller forhindrer de øvrige børns leg og læring. Forældre til børn med 

behov ønsker ofte, at deres barn udredes, og at der stille en diagnose, så de er sikre på, at der til-

føres ressourcer til barnet. Mange pædagoger udtrykker bekymring for denne udvikling og frem-

hæver, at hvis pædagogerne i højere grad løste opgaver i forhold til børn med særlige behov, ville 

de løse opgaven pædagogisk snarere end diagnostisk.  

 

 

Observationer af praksis (et forskerblik) 

 

Opsamlende kan man sige, at der synes at være en stor villighed og en stor faglig interesse for at 

arbejde med børn med særlige behov i institutionerne. Pædagogerne formulerer, at de ønsker at 

arbejde inkluderende, og videre definerer de en række værdier for det pædagogiske arbejde, som 

de antager støtter en inkluderende pædagogik. Det er værdier som anerkendelse, at arbejde med 

fokus på barnets ressourcer, at skabe plads til forskellighed, skabe åbenhed fx gennem åbne stuer, 

som muliggør flere legerelationer og dannelsen af venskaber, som pædagoger kan støtte op om. I 

det hele taget er det en værdi at møde børn ud fra deres potentialer og ressourcer som afsæt for 

pædagogernes rolle.  

 

Ifølge P.Ø. Andersen, som har forsket i daginstitutioner i en årrække, har den retorik, som præger 

den pædagogiske selvforståelse og pædagogers børnesyn forandret sig i takt med modernise-

ringsprocesser generelt i samfundet. ”Når de samfundsmæssige kulturelle og ideologiske betingel-

ser forandres, og når børn, forældres og pædagogers livsbetingelser forandrer sig, skabes der be-

hov for at reformulere nogle forestillinger og billeder af børn, hvem de er, hvordan de udvikler sig, 

og hvad de har brug for” (P.Ø. Andersen, 1999, s. 340). Den pædagogiske selvforståelse har ifølge 

P.Ø. Andersen forandret sig hen mod en større opmærksomhed på børnene som sociale aktører, 

og selvforvaltnings- og selvbestemmelsespædagogikken er former for pædagogiske tilrettelæggel-

ser, som følger børnesynet.. Børn betragtes som sociale aktører, som skaber deres eget liv på de 

forskellige arenaer, som de befinder sig på, og pædagogikken bliver mere og mere børnestyret, 

idet det bliver en værdi, at børnene selv styrer deres egne aktiviteter. At de selv leger. Det bliver 
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ifølge P. Ø Andersen en værdi for pædagoger at anerkende børns individualitet og dermed deres 

forskellighed … og derfor i pædagogisk praksis at give plads til mangfoldighed.   

 

Observationerne og i interviews med pædagoger i denne undersøgelse har bekræftet, at ovenstå-

ende selvforståelse og værdier også dominerer blandt pædagoger i Ballerup kommune. Og det er 

slående, hvordan visioner om udviklingen af en inkluderende pædagogik stemmer overens med 

den selvforståelse, som præger daginstitutionsfeltet: forskellighed og mangfoldighed. 

 

Men sammen med selvforståelsen, som først og fremmest refererer til visioner og retorik, peger 

daginstitutionsforskningen også på, at den institutionelle praksis i daginstitutionerne er præget af 

en institutionel logik, dvs. af faste regler og rutiner … og en orden, som strukturerer hverdagen. 

Regler, rutine og orden sætter sig ifølge Ellegaard (2000) og Andersen (1995) igennem som en kul-

tur eller nogle koder, som børnene også mødes med. Dvs. ud over at de mødes med en forvent-

ning om at udtrykke individualitet og forskellighed, mødes de også med en forventning om at skul-

le indgå i et ordnet og regelbaseret fællesskab.  

 

Pædagogerne peger selv i undersøgelsen på, at de eksisterende rammer og den eksisterende or-

ganisering ikke gør det muligt at realisere en inkluderende pædagogik. I fremtidsværkstedet rejser 

nogle pædagoger selv det relevante spørgsmål: ”Er struktur reelt børnenes behov, eller er det de 

voksnes behov for at have overblik eller faste rutiner og vaner”? Nogle peger endvidere på en 

manglende faglig viden og kompetence til at løfte opgaven.  

 

En institutionskulturel orden 

P.Ø. Andersen trækker begrebet ’institutionskultur’ ind og peger med det på, at der i daginstituti-

oner har manifesteret sig nogle vaner, rutiner og ureflekterede gensidige forventninger til børns 

adfærd i institutionerne. De voksnes og børnenes samspil er altså i hverdagslivets praksis indsnæv-

ret af en række forventninger og reguleringer, som ingen egentlig oplever at have været med til at 

beslutte. Institutionskulturen henviser til, at livet i institutionerne forløber vane- og rutinebestemt. 

Ansatte og børn i institutioner handler ifølge P.Ø. Andersen efter disse mønstre af gensidige for-

ventninger; fx. om at man ikke løber på gangene, at man sidder stille og spiser, at man forholder 

sig roligt, når man er på badeværelset, og at man går frivilligt på legepladsen kl. 12.00.  

 

Billy Ehn (1983) har beskrevet denne stumme tvang eller de reguleringer, som ligger i hverdagsli-

vet. Han viser den orden, som livet struktureres efter. Ifølge Billy Ehn er der grænser for rumme-

lighed og åbenhed overfor individuelle udtryk og mangfoldighed i institutionerne som en konse-

kvens af kravet om orden, som også ligger i institutionerne. Han opererer med forskellige former 
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for orden. Den symbolske orden, som anviser til navneskilte, ruminddelinger, bordplaceringer, 

skemaer og planer over, hvem der skal være hvor og hvornår; den tidslige strukturering (hvad man 

gør hvornår osv.). Ordningsritualer er en anden form for orden. Den henviser til koder for rigtig 

eller acceptabel opførsel, som knytter sig til forskellige situationer, tilstande, aktiviteter og begi-

venheder. Disse koder forventes børnene at rette sig efter og indordne sig under. Den tredje form 

for orden er den disciplinære orden. Med den henvises der til mere åbent formulerede regler og 

sanktioner, som har til formål at opdrage børn. 

 

Daginstitutionskulturen er således ganske modsætningsfuld. På den ene side er kulturen præget af 

selvforvaltning og selvbestemmelse, og af at børn selv definerer sig og udtrykker sig; selv styrer 

aktiviteter og udfolder sig selv. Men på den anden side er institutionerne ladet med struktur og 

orden. Denne dobbelthed i institutionskulturen kan betragtes som en kultur eller kode, som børn 

mødes med. Som de må orientere sig i og håndtere for at kunne indgå i fællesskabet. Den kan be-

skrives som en norm for ’det gode institutionsbarn.’  Det gode institutionsbarn er således barnet, 

som er i stand til at udtrykke sig, men samtidig at indordne sig under de regler for samvær, som 

voksne fastsætter (Ellegaard, 2000).    

 

Spørgsmålet er, hvad det er for børn, som trives i kulturen, og hvilke børn som ikke gør det. Elle-

gaard viser, med reference til BASUN projektet, at børn har fire typer af social adfærd (Dencik, 

1995): 1) samværskompetent adfærd, hvor barnet er i stand til at læse legekoden hos børn, men 

samtidig er barnet i stand til at være medskabende i legen; 2) selvmarkeringsadfærd er en adfærd,  

hvor barnet markerer sine egne intentioner med ringe hensyntagen til andre og til legekoden; 3) 

konformitetsadfærd er en adfærd, som bærer præg af en stor opmærksomhed på andre, men en 

ringe markering af egne ønsker og behov, og endelig 4) en social isolationsadfærd, som er karakte-

riseret ved en manglende opmærksomhed overfor andre og en manglende selvmarkering. 

 

Det er slående, hvordan især den førstnævnte type adfærd skriver sig ind i og passer til de for-

ventninger, som ligger i daginstitutioner til ’det gode institutionsbarn’. Ellegaard viser i sin under-

søgelse, at det fortrinsvist er børn inden for det kulturelle mellemlag, som har forudsætningerne 

for at tilegne sig de kompetencer, som er anerkendte i daginstitutioner, som er præget af den om-

talte dobbelttydighed i kravet til det gode institutionsbarn.  

 

Spørgsmålet er, om de børn, som afviger fra de herskende koder for acceptabel adfærd, sanktio-

neres og i værste fald udgrænses fra det sociale fællesskab. Ovenstående forskningsperspektiv 

lægger op til, at der er elementer i daginstitutionernes måde at være omverden for børnene på, 

som er med til at ekskludere de børn, som har mest brug for at blive inkluderet. Forskningsper-
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spektivet udgør en sociologisk, antropologisk tilgang til udforskningen af daginstitutionernes hver-

dagsliv, som sætter fokus ikke på børnene, men på den kontekst og sociale sammenhæng – om-

verden – børnene er i. I tråd med inklusionsperspektivet er det en tilgang, som inviterer til en kri-

tisk gennemgang af og undersøgelse af den institutionelle og organisatoriske ramme (kultur og 

struktur), som daginstitutionerne udgør. Og et parallelt opgør med et fokus på, at det er børnene, 

som afviger; dvs. opgør med individfokus.  

 

Det udfordrende ved et perspektiv, som retter opmærksomheden på den sociale sammenhæng, 

børn er i … og ikke på børnene, er at vi må kigge kritisk på måden, daginstitutioner skaber børn i 

vanskeligheder. Og måske endda, med en individorienteret tilgang til den specialpædagogiske ind-

sats reelt lægger ansvarsbyrden på barnet, som betegnes som et barn med vanskeligheder. Et barn 

som må støttes som individ.  

 

 

Fortællinger fra praksis 

 

Ifølge observationsstudierne er der flere ting, som vi mener, bør fremhæves som forhold, der alle-

rede understøtter en inkluderende pædagogik. Vi vil i det følgende inddrage praksisfortællingerne 

til at understøtte dette perspektiv 

 

En fortælling – pædagogen som legeformidler 

Carl og en dreng leger med ridderborg inde på deres stue. De leger med nogle figurer, som slås 

med hinanden på ridderborgen. De snakker sammen, om hvad de gør med deres figurer. Carl siger: 

Nu bliver han snart død. Stuepædagogen er kommet ind på stuen. Hun sætter sig ved siden af rid-

derborgen og kigger. En tredje dreng kommer over og vil have den samme figur som Carls. Pæda-

gog siger: Du må vælge en anden. Carl siger: Den har vinger, den kan flyve. Det er svært at forstå, 

hvad drengen siger. Pædagogen oversætter det og siger: Ja, den kan flyve. Carl går rundt med en 

flyvende figur i rummet og hen til et bord. De andre drenge går med. Pædagogen følger med. 

Drengene flyver tilbage til ridderborgen. Carl siger: Nu kommer dragen op i slottet. En siger: Ja, og 

vi har … Pædagog siger: Måske spiste dragen koen. Ja, siger en dreng, Dragen spiste koen. Koen 

flygter hen til bordet. Carl går med koen, og han forbereder dens tilbagekomst. Carl leger lidt i en 

sofa med koen og nogle drager. De to andre drenge bliver ved ridderborgen. Efter et stykke tid fly-

ver han tilbage til ridderborgen. Og meget hurtigt efter flyver han væk igen. Pædagog siger: Hvor-

når mon han kommer igen. Det gør han efter kort tid. Legen fortsætter i et stykke tid. Carl er med i 

legen, som udvikler sig til en leg med dinosauruser. Der opstår en konflikt omkring dinosauruserne, 
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som pædagogen løser ved at hente nogle flere. Legen ender med en voldsom dino-krig. Legen af-

sluttes med, at drengene skal ud og spise deres frokost i alrummet.  

 

En fortælling – pædagogen som legeformidler 

En pædagog er på legepladsen sammen med en gruppe børn. Carl og nogle drenge leger med en 

kasse med vand, som pædagogen har foreslået, at de skal lege med. De er meget optaget af at 

fylde kassen op med vand og sand, og de snakker om, hvad det er, de laver. Både fantasier (de ko-

ger suppe) og virkelige begivenheder (der skal mere sand i). Pædagogen er hele tiden omkring le-

gen med vandkassen. Pædagogen beder Carl om at gå ind og hente mere vand på et tidspunkt. 

Han tager vandkanden, men får ikke hentet vandet. En anden dreng ender med at hente vand. Han 

hælder mere vand i spanden til stor fornøjelse for drengene. Der er meget få konflikter omkring 

legen, men derimod snak og grin. Legen fortsætter i en time, og skifter indhold og deltagere. Carl 

er engageret i legen i en time uden afbrydelser. Pædagogen spørger på et tidspunkt Carl: Hvad 

putter du i? Han svarer. (Jeg kan ikke høre svaret).  En konflikt opstår på et tidspunkt mellem Carl 

og en anden dreng. Carl drejer noget rundt i luften, og det vil drengen ikke have. Pædagogen sæt-

ter fokus på drengene (ikke på Carl) og siger, at alle skal have en skovl, og at der skal være plads 

til, at alle kan nå vandkassen. De leger videre, og nu består legen i at bage gulerodskage. På et 

tidspunkt siger Carl STOP, STOP meget højt. Det er en reaktion på, at de andre drenge bruger deres 

skovle på at dreje vandet meget hurtigt rundt. Pædagogen holder de andre drenge tilbage og siger, 

at Carl har tegnet et skattekort. Drengene fortsætter med at dreje skovle rundt. Carl siger stop 

igen. Pædagogen går. Alle drenge – også Carl – drejer skovle rundt i mudderet. De er meget tæt på 

at komme op at slås. Pædagogen kommer forbi igen og stopper drengene. Det ender med, at de 

bager kage igen. 

 

Fortællingerne er eksempler på en pædagog, som vælger at støtte et barn ved at lægge fokus på 

børnefællesskabet. Pædagogen hjælper drengen med at indgå i lege. I første fortælling forholder 

pædagogen sig aktivt til den leg, som børnene selv har sat i gang, og i anden fortælling sørger pæ-

dagogen for, at legen bliver sat i gang, og hun går til og fra og er hele tiden opmærksom på at få 

legen til at fortsætte. I begge tilfælde indtager pædagogen rollen som tilbagetrukket fra, men alli-

gevel tilstedeværende i legen. Hun fastholder, i tråd med det dominerende børnesyn, at det er 

børnene, som skal lege, og som skal definere lege, men hun fornemmer, at Carl har svært ved at 

indgå og har brug for støtte. Men på en måde, hvor det ikke er pædagogen som overtager legen. I 

sidste fortælling går pædagogen dog ind og intervenerer i legen, formodentlig fordi hun oplever, 

at konfliktniveauet er ved at blive højt, og at legen måske kan bryde sammen.  
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Som det også fremgår af data fra fremtidsværkstederne er pædagogerne meget fokuserede på at 

understøtte et inkluderende miljø børnene imellem. At børnefællesskabet er inkluderende. De ser 

deres rolle som katalysator for gode legerelationer, samtidig med at de også fremhæver, at de selv 

skal være anerkendende og imødekommende. 

 

En fortælling – at være selvhjulpen 

Nogle børn er ved at få tøjet af. En pædagog siger: Så tager vi tøjet af. Barn: Jeg kan sagtens. Pæ-

dagog: Ja, du er god. Hun hjælper ham med skoene. Så kan du selv tage dragten af. Nu har jeg 

taget skoene af. Barnet tager sin dragt af og siger stolt: Jeg kunne godt selv tage tøjet af. Pæda-

gog: Jeg tænkte det nok, du er god. Pædagog siger til et andet barn: Det var godt. SÅ skal du også 

tage dragten af.  

 

Det er et eksempel på, hvordan ros og opmuntring af børnenes selvstændighed er en domineren-

de tendens i observationsmaterialet fra daginstitutionerne. På den ene side kan det betragtes som 

positivt, at pædagoger roser og opmuntrer, og at børn bliver selvhjulpne. Det skriver sig ind i det 

moderne børnesyn, men samtidig er det formodentlig også et udtryk for, at det er nødvendigt in-

den for de nuværende rammer, at børn klarer praktiske opgaver selv.  

 

En fortælling – om humor 

En pædagog sidder sammen med nogle børn og maler. Da flasken med maling er ved at være tom, 

siger den pruttelyde. Hanne: ”Sidder du og prutter, Per?”. Han griner: ”Nej, det er flasken”. Hun 

viser, hvordan man kan sprøjte farven ud på papiret og lave sjove mønstre. To drenge kommer 

løbende forbi. ”Hey, drenge, vil I være med?”. Det vil de ikke.  

 

En af pigerne spørger, hvilken farve man får, hvis man blander alle farverne. ”Brun, tror jeg”, sva-

rer Ulla. ”Du må gerne prøve”. Pigen kommer til at vælte et glas med vand ned over den anden 

pige, så hendes bukser bliver våde. ”Og så ned på mine fine bukser. Nu havde min mor lige gjort 

mig så pæn”. Ulla: ”Ja, men det er jo, hvad der kan ske, når man leger med maling”. Ulla hjælper 

dem med at tørre op. 

 

Det er en fortælling, der udtrykker en anden tendens, som er dominerende i observationerne.  Der 

er en løssluppen og humoristisk tone imellem pædagoger og børn. Der er elementer af ligevær-

dighed, anerkendelse og fællesskabende samvær, som institutionslivet rummer, og som samværet 

mellem børn og voksne derfor også rummer.  
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Struktur på dagen – rutiner 

Her vil vi komme ind på den dimension af den pædagogiske praksis, som angår den omtalte orden 

med struktur, rutiner og regler. Det har vist sig i undersøgelsen, at den måde, hverdagen er struk-

tureret på, til forveksling ligner den struktur, som har præget den pædagogiske hverdag i instituti-

onerne i de sidste 40 år. Den pædagogiske intervention foregår typisk mellem 9.30-12.00. Omkring 

kl. 12.00 spises frokost. I vuggestuer sover børn mellem 12.00 og 14.00, og i børnehaver er børn på 

legepladsen i det tidsrum. Og pædagogers pauser afvikles. Kl. 14.30 spises frugt, børn samles, og 

de leger selv, indtil de bliver hentet. De fleste af de institutioner, der indgår i undersøgelsen, struk-

turerer hverdagen på ovenstående måde; dog med små variationer. 

 

Såvel organiseringen af det pædagogiske arbejde, de mange regler og rutiner samt struktureringen 

af hverdagen har flere konsekvenser. En af de mange konsekvenser er, at børnene meget tidligt 

institutionaliseres og lærer at begå sig indenfor institutionens regler og rammer. Helt ned til 1-års 

alderen er børnene fantastisk dygtige til at gøre, hvad der forventes. 1-årige sidder i op til 20 mi-

nutter på deres numser med hagesmæk på og venter på, at de kan spise. Børnehavebørn oplever 

rigtig mange gange at sidde med overtøj på indenfor og vente på, at en voksen er klar, så de kan 

komme på legepladsen. Sat på spidsen er bekymringen ved denne udvikling, at hvis det rent fak-

tisk lykkes at få børnene til at tilpasse sig og indordne sig under de givne regler og rammer, så bli-

ver der efterhånden brug for stadig færre pædagoger til at forvalte disse regler og rammer, for 

børnene klarer det så fint selv. Også de helt små børn. 

 

Bekymringen ved denne tendens er yderligere, at der altid vil være nogle børn, der har svært ved 

at tilpasse sig institutionslivet. Enten fordi de har nogle særlige vanskeligheder, som forhindrer 

dem heri. Eller fordi de ganske enkelt ikke magter det. Måske har de ikke de nødvendige kompe-

tencer, den rette personlighed eller tilpasningsevne. Eller også kan de bare ikke finde mening i de 

rammer, de bliver placeret i og protesterer på deres egen måde. Det er derfor nødvendigt at være 

opmærksom på, at den måde som fællesskabet er fællesskab på (blandt andet i kraft af organise-

ring, struktur, regler og rammer), forhindrer visse børn i at deltage i de etablerede fællesskaber. 

Fordi nogle børn kommer i vanskeligheder under de givne betingelser.  

 

En fortælling – om struktur, rutine og orden 

Efterhånden som børn har fået tøjet af i garderoben, kommer de ind på stuen, hvor en pædagog 

tager imod. Pædagogen fører børnene en efter en på badeværelset. De skal have vasket hænder. 

Efterhånden som de bliver færdige, bliver de sat ved et bord på nogle høje stole med hagesmæk 

på. Et barn løber rundt i rummet med hagesmæk på. Han bliver løftet op, mens pædagogen siger: 

Kom så skrubbe. Hun sætter ham i en høj stol ved bordet. En pædagog fra en af de andre stuer 
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kommer forbi og spørger, om de skal tage nogle børn, for de har ikke så mange i dag. Børnene bli-

ver sat ved bordet, efterhånden som de er færdige på badeværelset. De sidder og kigge på hinan-

den og klapper lidt i bordet. Det larmer. En pædagog sætter sig ved bordet og foreslår, at de syn-

ger en sang. 

Da maden er spist skal alle børn på badeværelset. Men inden da, skal de hente en pose, som deres 

tøj skal ligge i, mens de sover. En pose med et dyr og et navn på. En pædagog hjælper alle børnene 

med at tage deres tøj af. Nogle børn leger, mens andre børn er på madrassen ved pædagogen. Når 

de har fået tøjet af, blive de båret ud på badeværelset. En anden pædagog tørrer borde af, og da 

hun er færdig med det, begynder hun at putte børn ud i barnevogne. Stille og roligt kommer alle 

børn ud af tøjet, ud på badeværelset og ud i barnevogne. En gruppe børn skal sove på en stue. De 

sidder og læser bøger, mens de venter på at blive ført ind på stuen.  

 

Ikke meget er overladt til spontanitet og til børnenes initiativer i ovenstående fortælling. Det er en 

fortælling, som foregår i en vuggestue, hvor hverdagen er struktureret på en fast måde, og hvor 

selvfølgelige rutiner præger arbejdet. Om formiddagen, mens der leges, er der leg og spontanitet, 

og børnene forventes her at lege selv og selv at definere sig. Men når frokosten indfinder sig, og 

børn efterfølgende skal skiftes og sove, træder der en anden logik ind. Nu skal børnene indordne 

sig under en logik, som er bestemmende for deres adfærd. De skal netop i den situation ikke være 

spontane og initiativrige. De skal gøre, hvad de voksne beder dem om.  

 

En fortælling – når voksne bestemmer samværet 

Lone hælder mælk op for børnene og beder dem dæmpe sig lidt. Hun synes, at der er for meget 

larm. Nogle af børnene begynder at spise, men får at vide, at de skal vente, til der er sagt værsgo. 

Hun spørger, om alle har pakket deres mad ud. Det har de. ”Så skal to at børnene sige værsgo, og 

så får de lov at begynde at spise. ”Og hvis I skal snakke, så er det med meget små stemmer”.  

 

Efterhånden som børnene er færdige med at spise, stiller de deres ting over på vognen og sætter 

sig tilbage på deres plads. Efterhånden rejser børnene sig og begynder at lege eller læse. De får at 

vide, at de skal være stille og kun må læse, til alle er færdige med at spise. Et par af drengene læser 

ikke, men kikker og sludrer. De får besked på at hente en bog. Lone har sat sig sammen med bør-

nene. Hun læser en bog med nogle af pigerne. Et par drenge fjoller rundt og bliver bedt om at sæt-

te sig og læse. De fjoller stadig, og så får de at vide, at de skal gå ud og tisse og tage tøj på. Efter-

hånden er alle børnene klar til at gå på legepladsen. De venter på, at der er en voksen, der er klar 

til at gå med dem på legepladsen. Efter nogle minutters venten kommer de ud.  
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Fortællingen er endnu et eksempel på, at hverdagen for børnene i nogle situationer – her frokost – 

er stærkt struktureret og voksendefineret.  I fortællingen overskrider to børn de voksnes forvent-

ninger til adfærd i netop denne situation. Her forventes det, at børn forholder sig i ro. Det er ikke 

tid til at fjolle. Hvis man skal fjolle, skal man gå udenfor på legepladsen. Og der må man så til gen-

gæld godt larme, bevæge sig og løbe rundt. Der forventes man netop ikke at forholde sig for pas-

sivt.  

 

Pointen med at vise disse fortællinger er ikke at pege på, at strukturering er uhensigtsmæssig, eller 

at den ikke er nødvendig. Men pointen er at vise, at der er nogle forventninger til børn om at kun-

ne tilpasse sig et fællesskab, hvor man i nogle situationer forventes at være stille og at indordne 

sig, og i andre situationer forventes man at være initiativtagende og at udtrykke sig. Disse ofte 

implicitte regler skal børnene kunne aflæse for at kunne begå sig i daginstitutioner, og ifølge Elle-

gaard er det ikke alle børn, som har lige let adgang til at leve op til de koder og forventninger.  

 

En fortælling – åben struktur, men et barn i vanskeligheder 

René og en gruppe drenge, som bliver betegnet som ’bilbanden’, er i spisecafeen. Klokken er 13.00. 

Den voksne, som er i spisecafeen, er ikke til stede lige nu, så børnene er der alene. René sidder og 

spiser sin mad. Bilbanden løber rundt ved siden af ham. En dreng sidder sammen med René og spi-

ser. René går ned til Bilbanden og tager en kop på hovedet, som han går fjollet rundt på gulvet 

med. Bilbanden griner og løber rundt. Nogle piger kommer forbi og siger: Man må ikke lege her i 

køkkenet. Drengene fjoller videre. De slås med hinanden og griner sammen. På et tidspunkt falder 

René hårdt på gulvet. Han siger: AV. Drengene holder en lille pause i fjolleriet. De løber videre. En 

dreng tager fat i brillerne på en anden dreng, som bliver ked af det. Lige efter griber René rundt om 

drengen (som tog brillerne) og smider ham hårdt på gulvet. Drengen græder meget højt. En pæda-

gog kommer forbi. René sætter sig op og spiser sin mad. En dreng opfordrer René til at løbe rundt 

igen. De løber ud på gangen. Der er et sammenstød, som ender med høj gråd – jeg ser ikke hvad 

der sker. Pædagogen, som hører til i cafeen, kommer forbi. Han siger: STOP, hvad sker der her. 

Pædagogen siger til René: Du skal sige undskyld. Pædagogen siger: Hvis I skal slås, skal I gå ind i 

tumlerummet eller ud på legepladsen. Ikke i køkkenet. Der spiser man mad. René går sammen med 

en dreng ind i tumlerummet og venter på at kommer til at gynge. Bilbanden finder et andet sted at 

være. 

 

På to af institutionerne var institutionen funktionsopdelt, og der var ikke faste mødetider, faste 

spisetider eller andre faste aktiviteter, som indbefattede alle børnene på en gang. Ovenstående 

fortælling er fra en af disse to institutioner. Her var der en bevidst stillingtagen til, at organisering 

og struktur kan være mere eller mindre fleksibel. I institutionen var der en indarbejdet praksis om, 
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at planlægningen skulle foregå løbende, og at børnene selv i en funktionsopdelt struktur skulle 

vælge aktiviteter eller lege. Det viste sig i observationerne af denne institution, at et ’barn i van-

skeligheder’ netop i perioden efter 12.00 med få ansatte til stede løb ind i en del konflikter. For-

tællingen viser, at det ikke er tilstrækkeligt at lave en åben struktur og en fleksibel organisering, 

hvis målet er at arbejde inkluderende. Nogle børn vil have brug for at blive hjulpet og støttet i for-

hold til at indgå i børnefællesskaber eller i det pædagogiske fællesskab. En fleksibel organisering 

må, viser fortællingen, ikke udgøres af, at børn overlades til sig selv. Fortællingen peger på, at in-

klusion ikke implicerer, at hverdagen ingen strukturering har. Måske har børn med særlige behov 

især brug for, at samværet struktureres og organiseres, men på en måde, som inviterer til, at der 

samtidig er plads til at være barn, at udtrykke sig og at være aktør i eget liv.  

 

Det som er særligt tankevækkende er, at institutionerne i nogle situationer er stærkt strukturere-

de, og i andre er helt uden struktur. Måske ligger en inkluderende strategi sig imellem stærk og 

ingen strukturering. Eller udviklingen af inklusion inviterer til at finde balancen mellem de to poler 

og lade denne balance være gældende hele dagen. Men det implicerer en anden tilrettelæggelse 

af dagen og organisering af det pædagogiske arbejde.  

 

En fortælling – regler er ikke til forhandling 

Emil vil have mere mælk. ”Du skal først spise dit rugbrød”, siger Rikke. Det gør han, og så kan han 

få mælk. Han vil ha en til mad med postej. ”Nej, nu skal du vælge noget andet”. Han vælger ma-

krel. Tanja vil have en ny mad. Der er stadig en bid tilbage på hendes tallerken. De får at vide, at 

man først skal spise sin mad op, før man kan få en ny. Charlotte vil ha en til figenmad. ”Nej, nu skal 

du vælge noget andet”. ”Nej, ikke rosiner, det har du fået”. Tanja får postej. Emil vil ha mere. ”Du 

skal først spise dit rugbrød, så du kan få stærke tænder”. Emil propper rugbrødet ind i munden, 

men spytter det ud igen. Emil: ”Makrel!”. Helen: ”Nu skal Emil spise sit rugbrød”. Emil: ”Nej!”. ”Skal 

vi skære den over?”. ”Ja”, siger Emil og så spiser han sit rugbrød og får mere mælk. Et par af piger-

ne larmer lidt med deres tallerkener, mens de venter på, at alt er klart til, at de må spise. ”Så tager 

jeg dem! Man leger med legetøj. Ikke med tallerkener”. Ulla tager pigernes tallerkener. 

 Ved det andet bord spørger Pia Marc, som lige er startet i børnehaven, om det er sjovt at gå i bør-

nehave. Det synes Marc. Patrick deler madkasserne ud, og Pia roser ham for hans indsats. Ved det 

andet bord beder Ulla børnene om at være stille. Pia opfordrer børnene til at pakke deres mad ud 

på tallerkenen, så de er klar til at spise. Imens de pakker ud, taler de om, hvad de har med i mad-

pakken. Ulla går rundt og pakker børnenes madpakker ud og lægger madderne på børnenes taller-

kener. 

Ulla siger, at den mad, som de ikke spiser, skal de putte tilbage til madkassen, så deres mor og far 

kan se, hvor meget de har spist. ”Jeg gemmer ikke en skid”, proklamerer en af drengene, hvorefter 
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Ulla skælder ham ud og beder ham tale pænt. Patrick får lov til at sige værsgo, og så kan de gå i 

gang med at spise deres mad. Ulla står op bag ved børnene og holder øje med, at tingene er, som 

de skal være. Der skal være stille, mens de spiser, og de må ikke tale sammen. Ulla henvender sig til 

Pia, og straks er der en dreng, som tysser på hende. En af de andre piger sidder tilbage sammen 

med Marc. Hun spørger Marc, om hun må få hans ostehaps. Det må hun gerne, og Marc skubber 

den over til pigen. Da Pia kommer tilbage til bordet og ser, at Sofie er i gang med at åbne Marcs 

ostehaps, tager hun den fra Sofie og lægger den tilbage på Marcs tallerken. ”Du ved godt, at du 

ikke må spise de andres mad”. Sofie griner fjollet. 

 

Fortællingen viser, at der er en række regler, som børnene forventes at indordne sig under. Her 

igen under et måltid. Fortællingen bærer præg af, at reglerne ikke er til forhandling. Børnene for-

ventes at måtte rette sig efter de regler, som voksne udstikker. En pointe med udviklingen af in-

klusion er at sætte regler til forhandling. Dvs. ikke at arbejde med en antagelse om, at fællesska-

bets regler er statiske, for et statisk fællesskab er ikke et fællesskab, som indretter sig på, at børn 

er forskellige og har brug for forskellige måder at blive mødt på.  Når visionen er at udvikle social 

inklusion, retter opmærksomheden sig mod at undersøge, hvornår fællesskabet og strukturen 

dominerer over hensynet til idealerne om at arbejde anerkendende og imødekommende overfor 

alle børn.  

 

En fortælling – støttepædagogen er sammen med og den studerende holder øje med 

..Så henter han (dreng, som hedder Klaus) et skjold fra en kasse. Carl (støttepædagog) spørger, 

hvad han skal lave. Han svarer ikke, men tager en hjelm på og leger videre i ringene med skjold og 

sværd. Så kaster han hjelmen over mod nogle drenge, som leger i den anden ende af salen. De re-

gistrerer det, men reagerer ikke. I et andet hjørne sidder en studerende i en stol med en kop kaffe 

og holder øje med børnene. Klaus henter flere ting fra kassen og kaster over mod drengene. De 

reagerer fortsat ikke. Carl ser det og siger, at det ikke er nogen god idé. Klaus ignorerer ham og 

kaster et skjold ned i en stol. Carl går hen til ham og gentager, at det ikke er en god idé. Klaus fin-

der et par batmanbriller og tager dem på, men de er gået i stykker. ”Smid dem over i skraldespan-

den”, siger Carl til ham. Klaus tager dem af og går over til skraldespanden med dem. Han går tilba-

ge og hænger sig i ringene. Klara kommer ind og hænger i ringene ved siden af Klaus. De støder ind 

i hinanden, men det er ikke alvorligt. 

Imens er de andre drenge, som Klaus smed våben efter, stoppet med deres leg ovre i hjørnet. Den 

studerende bliver siddende i stolen og kalder på dem: ”Er I færdige med at lege med våbnene?”. 

Det er de. ”Så ryd dem op. De skal ikke ligge og flyde”.  ”Det er ikke os, der legede med dem”, siger 

én af drengene. Den studerende: ”Jo, det så jeg selv. Bare se at komme i gang”. Et par andre børn, 

som har leget oppe på hemsen, er ved at bære nogle ting ned af trappen. Det ser den studerende, 
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og hun råber til dem, at de ikke må tage tingene ned i salen, men at de skal blive oppe i hemsen. 

Imens er de tre drenge, der skulle rydde våben, begyndt at drille hinanden. Den ene slår de to an-

dre med de våben, som de er ved at rydde op. Den ene dreng synes, at det bliver for meget og si-

ger, at han skal lade være. Men han fortsætter med at løbe efter ham og slå. Den studerende ser 

det og går hen til drengene. ”Hvad laver I? I må ikke slå hinanden!”. Den ene dreng siger, at han 

heller ikke ville ha det. ”Hvis der er noget, du ikke vil have, han gør, så sig det. Se så at få ryddet 

op”. Hun sætter sig tilbage på sin stol i det andet hjørne, og drengene rydder op. 

 

I denne fortælling ser vi et eksempel på, hvordan den voksne (studerende) primært møder børne-

ne ud fra, hvad de må og ikke må, eller hvad de skal eller ikke skal. Det bliver et spørgsmål om at 

forvalte regler og rammer. En anden vigtig pointe ved denne historie er, at mens støttepædagogen 

er sammen med børnene og interagerer med børnene, holder den studerende øje med børnene. 

Det er en tendens, vi har set flere steder. At støttepædagogen udøver pædagogisk arbejde, mens 

pædagogerne eller de andre voksne forsøger at få hverdagen til at hænge sammen, forvalte regler 

og holde overblikket. Støttepædagogen har mulighed for at koncentrere sig om børnene, mens det 

pædagogiske personale gør mange andre ting samtidig.  

 

De pædagogiske vilkår  

I institutionerne er der meget af pædagogernes tid, der går til andet arbejde. Der bruges meget tid 

på praktisk arbejde. Ordne køkken, lægge bleer på plads, ordne garderobe, spidse farveblyanter, 

rydde op efter aktiviteter, skovle sne, feje, vaske af efter frokost, tage telefoner og meget mere. 

Nogle af aktiviteterne foregår sammen med nogle af børnene, eller mens de sidder og snakker 

med børnene. Andre ting foregår, mens børnene selv leger. Der holdes også en del møder, hvilket 

betyder, at få eller flere personaler går fra. Ifølge observationerne lægges møderne om formidda-

gen på det tidspunkt, hvor der også er flest pædagoger på arbejde, og hvor der også er en for-

ventning om, at der skal foregå pædagogiske aktiviteter. Derudover skal pædagogerne lave opslag 

om ture og aktiviteter, hvad dagen er gået med, tale med forældre, når de henter børnene, forbe-

rede forældresamtaler, forældremøder, udarbejde lærerplaner, skrive bekymringsskrivelser, funk-

tionsbeskrivelser og meget mere.  

 

De følgende historier er uddrag fra praksisfortællingerne, som viser, hvordan det foregår i hverda-

gen på institutionerne.  

 

En fortælling – problemer, men ingen voksne 

Kort tid efter går Carl (støttepædagog) og Klaus ud i køkkenet og spiser frokost. De andre børn le-

ger videre. Den studerende er også gået, så børnene leger alene. Pludselig slår Line sin ryg på vin-
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dueskarmen, da hun prøver at rutsche ned med et skub fra Emil. Hun græder højlydt, men der er 

ingen voksne. Jeg (forsker) går hen og samler hende op og trøster hende. Går ud i fællesrummet 

med hende, men der er ikke andre voksne end Carl, som sidder og spiser med Klaus. Jeg spørger 

efter en voksen, men Carl ved ikke, hvor de er. ”Måske er de til møde”, siger han. Line accepterer at 

sidde lidt sammen med mig, og da hun har siddet lidt, er hun klar til at løbe tilbage og lege videre. 

Der er stadig ingen voksne i salen. Heller ikke i fællesrummet, ud over Carl. 

 

Fortællingen taler for sig selv. Der er ikke voksne til stede i situationer, hvor der er brug for det. 

Under observationerne har der vist sig en tydelig tendens til, at der er stort pres på pædagogernes 

tid i institutionerne. Og det er væsentligt at pege på, at hvis ambitionen er at udvikle inkluderende 

pædagogiske miljøer, så forudsætter det, at der er uddannet personale til stede i det pædagogiske 

arbejde.  Det er ikke tilstrækkeligt, at en støttepædagog har tæt samvær med et barn, mens den 

øvrige børnegruppe er overladt til sig selv. En bedre udnyttelse af ressourcerne ville være at lade 

støttepædagoger i et samarbejde med pædagoger skabe et pædagogisk miljø, hvor alle børn 

kommer i trivsel. Mere om det efterfølgende afsnit om den støttepædagogiske indsats.  

 

Som nævnt dækker pædagogerne hinanden ind, når der mangler personale. Det får hverdagen til 

at hænge sammen, men det har også konsekvenser for, hvordan det er muligt at få hverdagen til 

at hænge sammen. 

 

Små eksempler på, at hverdagen kun lige hænger sammen 

Ulla skal nu ind på en af de andre stuer og spise frokost med dem. De har ventet på hende, for der 

er kun en voksen på stuen. Lone kommer derfor tilbage på stuen med Marc, som hun må vente 

med at putte, så Pia ikke er alene med alle børnene. 

 

Da de er færdige med at spise, skal Susan over på en af de andre stuer og hjælpe med frokosten 

der, da der kun er én voksen til stede. Den anden er syg.  

 

En voksen råber ind på stuen, at Helle mangler sine overtræksbukser. Vikaren rejser sig fra spillet 

for at hjælpe med at finde bukserne. De to drenge, som Carl spiller med sidder og snakker. Carl 

sidder stille og lytter. Vikaren kommer tilbage, men bliver hentet igen. Den voksne spørger, om hun 

har pigerne. Vikaren svarer, at hun har pigerne. At de leger ude i alrummet. Hun vender tilbage til 

spillet, og de fortsætter. 

 

Børnene taler ikke sammen, mens de sidder og spiser. De voksne taler til børnene, og børnene taler 

til de voksne. Så ringer telefonen, og Helen må løbe. Helle sætter sig over til hendes bord imens. 
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Emil: ”Emil vil ha’ mere mælk”. ”Nej”, siger Helle, ”Nu skal du ikke ha mere mælk”. Da Helen kom-

mer tilbage, ser hun, at Emil har spist sit rugbrød. ”Hov, nu har du allerede spist dit rugbrød, Emil. 

Skal du have mere mælk?”. Det vil Emil gerne.  

 

Fortællingerne er små eksempler på, hvordan de voksne hele tiden må dække hinanden ind og 

organisere sig ud af mangel på hænder. I den efterfølgende fortælling viser vi, hvordan det også 

får uheldige konsekvenser for de signaler, der sendes til børnene. Det betyder også, at både børn 

og voksne skal leve med mange afbrydelser hver dag, hvormed kontinuitet og viden går tabt.  

 

En fortælling – pres på pædagoger og mange skift 

Marc har fået en mælkesnitte med, og da han har spist halvdelen af sine rugbrødsmadder, går han 

i gang med at pakke sin mælkesnitte ud. Men Pia siger, at han først må spise den, når han er fær-

dig med at spise rugbrødet. Men Marc vil ikke spise mere rugbrød. Pia fortæller ham, at det skal 

han. Det er en regel i børnehaven. Marc sidder længe og kikker ned i bordet. Pia foreslår, at han 

spiser én mad mere, og så kan han få sin mælkesnitte. Men Marc siger, at han ikke kan spise mere 

og sidder bare stille og kikker ned i bordet og holder sin mælkesnitte i hånden. Da alle er færdige, 

begynder børnene at rejse sig, pakke resterne af maden tilbage i madkassen og lægge den i køle-

skabet. En af de andre piger sidder tilbage sammen med Marc. Hun spørger Marc, om hun må få 

hans ostehaps. Det må hun gerne og Marc skubber den over til pigen. Da Pia kommer tilbage til 

bordet og ser Sofie er i gang med at åbne Marcs ostehaps, tager hun den fra Sofie og lægger den 

tilbage på Marcs tallerken. ”Du ved godt, at du ikke må spise de andres mad”. Sofie griner fjollet. 

Pia spørger Marc, om hun skal hjælpe ham med at pakke resten af madderne ned i madkassen. 

Han sidder stadig stille med sin mælkesnitte i hånden og siger ikke noget. ”Måske er du træt”, siger 

Pia og pakker hans mad sammen inklusive mælkesnitten. Ostehapsen overser hun. Da hun går over 

i køleskabet med madkassen, begynder Marc at græde lige så stille. Pia forlader stuen og har ikke 

opdaget, at Marc græder. Lone kommer ind på stuen og ser Marc sidde alene og græde. Hun siger 

til ham, at han må være træt og synes, at han skal gå med ind og sove. Hun tager ham i hånden og 

følger ham ud af stuen. Marc begynder at græde endnu højere, da de går ud af stuen. ”Du er vel 

nok blevet træt” konstaterer Lone. Imens har Ulla smidt ostehapsen i skraldespanden og ryddet op, 

så hun kan tørre borde af og feje. Da hun forlader stuen for at hente en klud og en kost, løber Sofie 

over og samler ostehapsen op af skraldespanden og spiser den veltilfreds.  

 

Fortællingen viser, at når pædagogerne bevæger sig mellem børnene og mange funktioner, mistes 

kontinuiteten, og viden går tabt. Emil må godt få mælk uafhængig af, hvor meget han spiser af-

hængig af hvilken voksen, der sidder ved hans bord. Mange børn er fleksible og kan godt forstå at 

navigere i mange sociale rum samtidig og derfor også orientere sig i forhold til, hvilken voksen, der 
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er på banen. Men det er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt, at det sker under samme måltid eller 

inden for den aktivitet. Marc græder tydeligvis, fordi han aldrig fik sin mælkesnitte, fordi han ikke 

kunne leve op til reglen om, hvor meget rugbrød han skulle spise, før han måtte sætte tænderne i 

snitten. Sofie derimod får sin ostehaps, fordi det er muligt at sno sig gennem de voksnes regler, 

når de bevæger sig så meget rundt mellem børn og opgaver.  

 

Tre fortællinger - ekskluderende processer 

Da alle er kommet ind og har sat sig, går de i gang. Per bestemmer hvilke sange, de skal synge. En 

af drengene forslår en sang, som de kan synge, men Per siger nej. Han siger, at de skal synge indi-

anersangen. Per sætter i gang med guitaren. To af de store drenge fjoller lidt med hinanden. En af 

de voksne siger til dem, at de skal lade være med at ødelægge det. ”Undskyld”, siger de og stopper. 

Men lidt efter begynder de at fjolle igen. ”Hvis I ikke gider være med, så gå ud!”. Drengene stopper.  

 

Nogle drenge går i gang med at lege med stole. De kører rundt på rullestolene på stuen. De får at 

vide, at det må de ikke. En pædagog spørger: Hvem har været i gang med at lege der. I skal til at 

rydde op. Vi skal spise frugt. Jeg vil gerne have, at I rydder op. Alle børn skal ud og vaske hænder, 

og de skal sidde omkring nogle borde. De skal til at tegne. Der er meget uro på stuen, og børn som 

dimser rundt. Pædagogen beder børnene om at være stille. De bliver bedt om at sætte sig ved bor-

de, og efterhånden indfinder børnene sig. De sidder ved to borde. To drenge vil gerne sidde sam-

men. De får at vide, at de skal lade være med at larme, hvis de sidder sammen. De sætter sig, og 

alle børn går i gang med at tegne. Og pædagogen siger, at den skal være flot. Og at der skal farver 

på. De to drenge, som gerne vil sidde sammen, tegner på bordet og larmer. De bliver skilt ad. De 

får at vide, at aftalen var, at de skulle sidde stille. En af drengene komme over til pædagogens 

bord. Han bliver ved med at kontakte sin kammerat og lave sjov med ham. Han får at vide, at han 

skal stoppe: Pædagogen siger: Nu slapper du af. 

 

Nogle børn sidder i garderoben sammen med pædagoger. De skal på tur. Et barn får at vide, at nu 

skal han ”se at komme i sving”. ”Ellers kommer du ikke med på tur.” 

  

Vi har flere gange under vores observationer set eksempler på, at det ofte er i de situationer, hvor 

mange børn skal det samme samtidig, at der opstår konflikter, tilsigtet som utilsigtet. Det er også 

ofte i de situationer, hvor børnene får skæld ud, eller får at vide, at hvis de ikke gør som forventet, 

må de gå væk. Selvom intentionen med at samle alle børnene i institutionen til en fælles aktivitet, 

som langt de fleste tilsyneladende hygger sig med, så er der også nogle få børn, der af forskellige 

grunde ikke helt profiterer af det. Enten affinder de sig med situationen stiltiende, eller også bliver 

de ukoncentrerede og forstyrrer. Og det koster en irettesættelse eller skæld ud.  
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Der synes at være en del forhold i daginstitutionerne, som kan være en barriere for at skabe inklu-

derende miljøer. Pædagogerne har travlt. De er få voksne til mange børn. Meget tid går med at få 

tingene til at hænge sammen. Få dækket hinanden ind under ferie og sygdom, kurser m.m. Det 

kræver en del logistik og fleksibilitet. Tendensen er i nogle tilfælde, at der etableres en række reg-

ler, procedurer og faste rammer for at få tingene til at fungere. Der er således en række rutiner i 

hverdagen, som børnene skal tilpasse sig. 

 

 

Eksterne blikke 

 

Den pædagogiske ledelse 

Lederne anser det for vigtigt, at der kommer andre øjne på den pædagogiske praksis – også i for-

hold til børn med særlige behov. En leder beretter om et barn, som en hel institution oplevede 

som en belastning. Efter støtte fra rådgivningsgruppen blev forholdet til barnet ændret, og de lær-

te, at det ikke handler om barnet, men om hvordan man ser barnet og dets problematikker … og 

møder det.  

Der er forskellige opfattelser af hvem der skal løfte den specialpædagogiske opgave og hvordan. 

På den ene side lyder det: ”Vi kan godt selv specialpædagogikken – vi har jo snart piktogrammer 

over hele huset”. Fx fremhæver lederne, at institutionerne er fyldt op af dygtige og anerkendende 

pædagoger, som indtager børneperspektivet og er gode til at gå ind i børnefællesskabet. Men 

samtidig er vurderingen, at der er brug for et fælles fagligt fundament og tid til daglig, faglig spar-

ring og læring, hvor ikke mindst specialisterne kan inddrages som konsulenter for det pædagogiske 

personale. Udover det er det ifølge institutionslederne nødvendigt med en opkvalificering af per-

sonalet, som kunne bestå af interne kurser for hele personalet.  

 

Lederne ser det som et stort problem, at pædagogerne ikke er nok til stede hos børnene, fordi de 

laver andet arbejde, og at de vikarer og støttepædagoger, der er hos børnene, ikke er med til mø-

derne. Dermed går vigtig viden og iagttagelser tabt. De peger på, at anerkendende praksis og nær-

vær tager tid, og at arbejdspresset derfor skaber afstand. Der skal være tid til at lære børn at tage 

hensyn til hinanden og fungere inkluderende, for ”alle børn skal have en god ven. Og en voksen, 

der kan lide en”. Samtidig understreger de, at der er brug for at tale om, hvor grænsen for inklusi-

on går, ”så de normale børn ikke bliver undertrykt af hensynet til børn med særlige behov”. På den 

baggrund foreslås det, at det må være op til den enkelte institution, hvad den mener, den kan 

rumme. ”Institutionerne er trods alt normalinstitutioner og ikke specialinstitutioner”, lyder en af 

begrundelserne.  
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Der bør stilles spørgsmålstegn ved organiseringen af den pædagogiske hverdag, hvor alle børn skal 

vaske hænder, tage tøj på, tisse og meget mere. Det er ofte i den slags situationer, at det kokser 

for nogle børn. Lederne mener også, at man bør lave en struktur, der i højere grad tager afsæt i 

børnenes behov. Frem for i personalets behov for pauser, fri om eftermiddagen, m.m. Endelig er 

det vigtigt at sætte fokus på de gode historier og gøre op med fejlfinderkulturen. Skabe fysiske 

rammer, der kompenserer for manglende ressourcer, være i nuet, give liv til det gode i stedet for 

at være konfliktmægler, for det giver liv til konflikter og problemer. Se muligheder frem for be-

grænsninger.  

 

Samlet set mener lederne, at institutionerne godt selv kan løfte de specialpædagogiske opgaver og 

arbejde anerkendende, men at det kræver en opkvalificering af det pædagogiske personale, som 

også kan bidrage til, at der arbejdes ud fra et fælles mål og en fælles forståelse. Der er behov for 

en konsultativ indsats, hvor personalet kan få sparring. Endvidere peger de på nødvendigheden af 

at ændre i organiseringen af arbejdet og af timerne. Og de understreger, at der er for lidt uddan-

net personale sammen med børnene, og at de fysiske rammer er en barriere for en inkluderende 

praksis. Også kulturen i institutionerne bør ændres, så der sættes fokus på muligheder frem for 

barrierer, ressourcer frem for fejl og mangler hos barnet. Afslutningsvis udtrykker lederne behov 

for at diskutere, hvor grænsen for inklusion går, og hvor differentieret et fællesskab kan være, 

uden af det er en trussel mod fællesskabet.  

 

De pædagogiske vejlederes blik på den pædagogiske praksis 

De pædagogiske vejledere giver på fremtidsværkstedet udtryk for, at det er vigtigt, at institutions-

personalet forstår pointen med inklusion: at støtten gives til personalet frem for til barnet. Ligele-

des mener de, at det er vigtigt at fokusere på, hvad der kan gøres indenfor almenpædagogikkens 

rammer, inden den specialpædagogiske indsats sættes ind. Det indebærer, at institutionerne må 

starte med at afdække og forsøge at løse problemet, inden hele støttesystemet sættes ind. Vejle-

derne ser det som en stor barriere, at der er så få uddannede ”personaler” på institutionerne, 

samt at en i udgangspunktet stor vilje til at skabe forandring ikke lykkes på grund af eksempelvis 

sygdom eller i det hele taget et for lille ressourcegrundlag til at finde rum for nye tiltag. Nogle har 

erfaret, at en af grundene til, at der sættes fokus på barnet, også kan være, at der i personale-

gruppen er store konflikter, som kan være svære at adressere.  

 

Nogle af de pædagogiske vejledere påpeger, at det sker, at der sættes mange ressourcer af til at 

støtte børn i institutioner, som producerer mange støttebørn, og at det kan være spild af penge. 

Det ville være bedre at arbejde med institutionen for at kvalificere den pædagogiske praksis eller 

undlade at henvise børn til institutionen. ”Det er meningsløst at smide mange penge efter dårlige 



 50 

institutioner”, lyder én af de mere skarpe bemærkninger. De pædagogiske vejledere har således 

blik for, at også institutionerne fungerer meget forskelligt, og at det må indebære en differentieret 

indsats over for dem. I nogle institutioner giver det god mening, ifølge de pædagogiske vejledere, 

at sætte noget i værk pædagogisk, mens der andre steder snarere er behov for en ledelsesmæssig 

indsats i forhold til at sætte fokus på konflikter, der kan være en barriere for det pædagogiske ar-

bejde. Endelig er der nogle institutioner, der ikke er gearede til at løse specialpædagogiske opga-

ver, og som måske heller ikke bliver det.  

 

De pædagogiske vejledere giver afslutningsvis udtryk for en forståelse for, at der kan være institu-

tioner, der i udgangspunktet meget gerne vil løse specialpædagogiske opgaver og kvalificere en 

inkluderende pædagogik, men som oplever, at deres velvilje og intentioner er vanskelige at reali-

sere på grund af ressourcemangel. 

 

Øvrige faggrupper tilknyttet PPR 

De øvrige faggrupper, der er tilknyttet PPR, giver blandt andet udtryk for, at pædagogerne har en 

manglende evne til at tage barnets perspektiv, fordi de voksne ikke er nok blandt børnene. ”De ser 

ikke børnene og forstår ikke deres signaler”. Omvendt ser de også eksempler på, at børneperspek-

tivet er med, og at anerkendelsen er til stede i relationen til og med børnene. Nogle af støttepæ-

dagogerne mener ikke, at der i institutionerne er forståelse for børn med særlige behov, hvilket 

bl.a. kommer til udtryk i forventningen om, at børnene skal passes ind i strukturen og i de eksiste-

rende rammer, og at det er støttepædagogens opgave at få det til at ske. 

 

Andre peger på, at pædagogerne har for lidt overblik til at gennemskue en anden organisering, 

som er mere ressourceudnyttende, fx ved at dele børnene ind i mindre grupper, så nærvær og 

anerkendelse kunne komme mere i fokus. Pædagoger er gode til at tænke i processer, men har 

også brug for at lære at tænke i mål og evaluere. Også ledelsen anses for at være en vigtig aktør. 

Ledelsen skal sørge for, at der skabes tid og rum for refleksion, at der på møderne sættes fokus på 

pædagogik frem for praktiske gøremål, at ressourcerne udnyttes mere hensigtsmæssigt, og at der 

skabes en kultur, der er anerkendende, konstruktiv og positiv.  

 

PPRs faggrupper er enige med pædagogerne i, at det tværfaglige samarbejde er meget betyd-

ningsfuldt, og at det ville være mere hensigtsmæssigt at bruge ressourcerne på at støtte, supervi-

sere eller videreuddanne personalegrupperne, så de opnår kompetencen til selv at håndtere børn 

med særlige behov … frem for at bruge ressourcerne på direkte støtte til barnet.  
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TEMA 3: Den støttepædagogiske indsats 

 

I dette kapitel vil fokus rettes mod støttepædagogernes faglighed og rolle i relation til udviklingen 

af social inklusion i daginstitutioner, idet social inklusion forstås som en social og politisk vision - 

og en strategi, som primært fokuserer på de omgivelser, børn er i, snarere end på børnene som 

enkeltindivider. Inklusion er således i undersøgelsen defineret som en specifik måde at praktisere 

pædagogik på, som angår håndteringen af diversitet i børnegrupper, og dette syn indebærer der-

for også en ny forståelse af forholdet mellem individ (barn) og det pædagogiske fællesskab, lige-

som det implicerer en ny forståelse af støttepædagogens og pædagogens roller samt det tværfag-

lige samarbejde mellem de to faggrupper.   

 

Forskellige forståelser af den special- og støttepædagogiske opgave 

I den skandinaviske forskning i specialpædagogik (f.eks. Söder, 1999) er der - på linje med den spe-

cialpædagogiske diskussion i England og Amerika – en diskussion mellem det kliniske og det kon-

tekstuelle perspektiv1. Mårten Söder peger på en tredje tilgang, som han betegner som ’det relati-

onelle perspektiv’, og som sætter fokus på samspillet mellem individer og omgivelser. Det er en 

tilgang, som overskrider ’den individuelle essensialisme’, som ligger i det kliniske perspektiv og 

den ’omverdensessensialisme’2, som ligger i det kontekstuelle perspektiv. Det relationelle per-

spektiv inviterer til en tredje betragtningsmåde, idet handicap (årsagen til problemers opståen) 

forstås som en kompleks interaktion mellem forskellige faktorer, og løsningen af ’problemer’ som 

konsekvens må tage sit afsæt i denne kompleksitet, dvs. hverken i et entydigt fokus på børn eller i 

et entydigt fokus på omgivelser (Söder, 1999, s. 17).  

 

En sådan relativ forståelse af handicap/vanskelighed har en række konsekvenser for afgrænsnin-

gen af den gruppe af børn, som her diskuteres, idet perspektiver lægger op til, at et barn kan være 

handicappet i en situation og ikke i en anden og på et tidspunkt og ikke på et andet. I det relatio-

nelle perspektiv er det derfor samspillet i børnegruppen, mellem børn og pædagoger eller mellem 

                                                 
1 Enten defineres den specialpædagogiske opgave ud fra antagelsen om, at problemet som skal løses er individuelle 

børns problemer; i det kliniske perspektiv. Specialpædagogens rolle er at arbejde med barnet. Eller også betones om-

givelsernes rolle i forhold til problemers opståen; det kontekstuelle perspektiv. Specialpædagogernes rolle bliver her 

at ophæve sig selv, som eksperter med særligt kendskab til individuelle børn og de handicap eller afvigelser, de anta-

ges af have.  
2 Med begrebet omverdensessensialisme peger Söder på, at det kontekstuelle perspektiv hviler på en kritik af, at 

individet defineres entydigt, som en statisk enhed (barnet er handicappet), men det gør det kontekstuelle perspektiv 

også. Frem for at operere med et individ, som en statisk enhed er det nu omverden, som antages at udgøre en statisk 

enhed.  
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børn og omgivelser, som kommer i centrum, når special- og støttepædagogiske opgaver skal defi-

neres, tilrettelægges og evalueres.  Det relationelle perspektiv kan desuden inspirere til nye for-

ståelser af og tilgange til det tværfaglige samarbejde mellem daginstitutionspædagoger og special- 

og støttepædagoger.  

 

Det relationelle perspektiv medtænker, at børn kan have særlige behov og have brug for en særlig 

pædagogisk tilrettelæggelse, og at der i en inkluderende pædagogik kan være brug for special- og 

støttepædagogisk kompetence i relation til dette. Det er samtidig et perspektiv, som medtænker, 

at et afsæt i barnets individuelle og særlige behov kan føre til stigmatisering og eksklusion fra det 

pædagogiske praksisfællesskab og fra børnefællesskabet. Den støttepædagogiske indsats må der-

for i denne optik defineres som en indsats, der tilrettelægges i samarbejde med daginstitutions-

personalet, med hovedvægten på samspillet mellem børn og omgivelser. Afsættet for den pæda-

gogiske intervention er således ikke barnet, men det fællesskab, som barnet skal være en del af, 

samtidig med at der tages individuelle hensyn på en måde, så stigmatisering/stempling undgås.   

 

Støttepædagogik 

I rapporten ”Et differentieret fællesskab” fra SFI 2002 diskuteres støttepædagogikkens splittelse 

mellem det special- og almenpædagogisk formål. Der refereres til Servicelovens formuleringer om 

indsatsen for småbørn med handicap, som balancerer mellem ’normalisering, afkategorisering, 

integrering og det almenpædagogiske på den ene side og det særlige, mere specialpædagogiske 

og behandlingsorienterede på den anden side.’ (Ottosen, Mai Heide & Bengtsson, Tea Torbenfeldt 

(2002, s. 17) Denne dobbelthed trænger ifølge rapporten ned gennem det kommunale forvalt-

ningssystem, ud til institutionernes personalekultur, og det rummer et dilemma for den enkelte 

støttepædagog. Dilemmaet består i at finde en balance imellem det specialpædagogiske hensyn, 

som ifølge rapporten har fokus på det enkelte barns særlige behov (individet), og det normalpæ-

dagogiske formål, som orienterer sig efter at gøre barnet til en deltager i det sociale fællesskab. I 

SFI’s undersøgelse peges der på, at denne splittelse sætter sig igennem i det tværfaglige samar-

bejde mellem støtte- og almenpædagoger på en sådan måde, at samarbejdet ifølge rapporten ikke 

bliver velfunderet.  

 

Rapporten peger endvidere på, at den personalekultur, som dominerer for begge faggrupper (støt-

te- og almenpædagoger) har en afgørende betydning. En personalekultur, der er præget af 

’os/dem’  frem for ’vi’ var imidlertid ikke betinget af, om det var en institution med enkeltintegre-

rede børn eller en institution med en gruppeintegreringsmodel, men derimod af viljen til at sam-

arbejde. Dels almenpædagogers vilje og parathed til at håndtere, at der er børn i institutionen, 

som kræver, at der tages særlige hensyn, dels støttepædagogernes vilje og parathed til at undlade 



 53 

at monopolisere feltet ’børn med særlige behov’; dvs. at gøre det til et fagligt anliggende udeluk-

kende for special- og støttepædagoger. Endelig peger rapporten på, at der er en tilbøjelighed hos 

støttepædagoger til i en hektisk pædagogisk hverdag at bestræbe sig på at skabe tryghed, nærhed 

og tæt relation mellem barnet og støttepædagogen. Dette blev gjort de ud fra et ønske om at ska-

be en modvægt til det øvrige liv i institutionen, men det er samtidig med til at hindre barnet fra at 

deltage i dagtilbuddets sociale fællesskab med den konsekvens, at det almenpædagogiske formål 

mistes eller begrænses.  

 

I tidsskriftet Vera, nr. 43 (2008) formidles et udviklingsprojekt med specialpædagogisk korps på 

Bornholms kommune med fokus på special- og støttepædagogers samarbejde med daginstituti-

onspersonale om udviklingen af inkluderende pædagogiske miljøer. I udviklingsprojektet blev tre 

forståelser af det støttepædagogiske arbejde indkredset (Jeanette Billing og Lotte Hedegaard-

Sørensen, 2008):  

• Det direkte arbejde med barnets individuelle særlige behov (uden for fællesskabet)  

• Arbejdet med barnet i relation til børnefællesskabet (integration til børnefællesskabet) 

• Det tværfaglige samarbejde med pædagoger om pædagogik, organisering og kultur (foran-

dring og udvikling af pædagogik, organisation og kultur, så alle børn imødekommes). 

 

De tre kategorier refererer til ovenstående dilemma mellem et almenpædagogisk og et special-

pædagogisk formål og til en skelnen mellem et integrerings- og et inkluderingsperspektiv. Den 

første kategori henviser til en pædagogisk strategi, hvor barnets individuelle, særlige behov er i 

centrum, og hvor målet er at ændre og behandle barnet, så det bliver i stand til at indgå (at blive 

integreret) i det sociale fællesskab. Den sidste kategori refererer til en inkluderende tilgang, hvor 

fællesskabet er i centrum for den støtte- og specialpædagogiske opgave, og hvor det pædagogiske 

praksisfællesskab må udvikle sig, så det bliver muligt at inkludere børn med særlige behov. Endelig 

er den mellemste kategori et afsæt for en pædagogisk strategi, som fokuserer på individet i relati-

on til børnegruppen. Det viser sig fra observationer i denne undersøgelse, at støttepædagoger i 

Ballerup kommune først og fremmest arbejder netop med at hjælpe børn ind i børnefællesskabet. 

Støttepædagogerne er sammen med støttebarnet og faciliterer barnets lege med andre børn. Me-

re om det senere. 

 

Konsultativ støttepædagogik 

I en bevægelse hen imod en inkluderende tilgang bliver støttepædagogens rolle mere konsultativ. 

Den bevæger sig med andre ord over i den tredje kategori. Det er således en strategi, hvor der 

både arbejdes med børnene i relation til omgivelserne og også med omgivelserne i relation til bar-

net. Og især den sidste del lægger vægt på, at støttepædagoger arbejder med den pædagogiske 
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kultur og organisation i daginstitutionerne. Fokus er således ikke udelukkende på det enkelte barn, 

heller ikke på barnet i relation til de øvrige børn, men især på daginstitutionens pædagogik, orga-

nisering, kultur og de metoder og tilgange, som pædagoger trækker på. Dette arbejde kan imidler-

tid ikke gennemføres, med mindre det foregår i samarbejde med de pædagoger, som har skabt 

kulturen, og som praktiserer metoderne. Derfor er det nødvendigt med fælles mål og metoder, 

når indsatsen planlægges, udføres og evalueres. Målet for det tværfaglige samarbejde bliver da at 

udvikle en pædagogik og en organisation, som skaber rum for alle børns udvikling og trivsel, og det 

i sig selv udfordrer opdelingen af almenpædagogik og special- og støttepædagogik, som to forskel-

lige og adskilte strategier og arbejdsopgaver.  

 

En vision om et inkluderende tværfagligt samarbejde 

Den konkrete udfordring bliver at finde et fagligt mødested, hvor special- og støttepædagoger og 

daginstitutionspædagoger sammen kan arbejde med at udvikle et udviklings- og læringsrum, som 

sætter alle børn i trivsel. Dette mødested kan betragtes som et forum, hvor flere faglige perspekti-

ver er i spil i forhold til at løse en fælles opgave. Betragtes den fælles opgave som at udvikle sam-

spillet mellem børn og omgivelser, ligger der et opgør med begge faggruppers traditionelle roller, 

som fx at specialpædagogen tager sig af det individuelle barn, og daginstitutionspædagogen tager 

sig af resten af børnegruppen. I et inkluderende perspektiv må disse roller nødvendigvis udvikles.  

 

I udviklingsprojektet på Bornholms kommune blev det en erkendelse, at special- og støttepæda-

gogerne med fordel kan have fokus på individuelle børn i relation til de nære og fjerne omgivelser, 

mens daginstitutionspædagogerne har fokus på omgivelserne i relation til alle børn – også de 

børn, som har brug for særlig opmærksomhed. Altså at begge faggrupper har fokus på relationen 

og samspillet mellem kontekst og børn, men at støttepædagoger først og fremmest har blik for det 

individuelle barn i relation til omgivelser, mens daginstitutionspædagoger først og fremmest har 

blik for omgivelserne, men i relation til alle børn. Dette fælles mødested, hvortil der knytter sig 

fælles metoder, bliver i stedet relationen mellem individ(er) og omverden (Jeanette Billing og Lot-

te Hedegaard-Sørensen, 2008 ). 

 

Støttepædagogik i Ballerup – set i et organisatorisk perspektiv 

 

Aktuelt i Ballerup kommune er det et vilkår for det tværfaglige samarbejde mellem daginstitutio-

ner og støttepædagoger, at de to faggrupper er organisatorisk adskilte. Støttepædagoger er ansat 

i PPR, som er en organisation for sig. Daginstitutioner søger om special- og støttepædagogisk støt-

te ved PPR, når de vurderer, at der er børn i deres institution, der har behov for støtte, og støtte-

pædagogen bliver ansat i institutionerne i en afmålt periode og i et begrænset timetal.  
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Leder af støtteteamet i Ballerup kommune peger på, at støtteteamet og PPR i 2006 blev lagt sam-

men, fordi PPRs arbejdsområde blev udvidet til også at dække daginstitutionsområdet. I den for-

bindelse blev støtteteamet udviklet fra at være en selvstændig organisation til at skulle indgå som 

en af de tre søjler i PPR: den psykologfaglige, den talepædagogikfaglige og den tredje søjle, hvor 

pædagogiske vejledere, ressourceteams, motorikfunktionen og støttepædagoger udgør faggrup-

perne. 

 

I den nuværende organisering af støttepædagogernes arbejde er der endvidere en opdeling mel-

lem støttepædagoger, som arbejder i daginstitutionsområdet og i SFO området, og støttepædago-

ger, som er ansat på skolerne i undervisningen. Denne analyse vedrører de støttepædagoger, som 

arbejder i daginstitutionsområdet såvel som i SFO området. I denne gruppe er flere af dem tilknyt-

tet begge områder, idet de fungerer i daginstitutionen om formiddagen og i SFO’en om eftermid-

dagen … ud fra en begrundelse om, at de ”har brug for at få en arbejdstid på 37 timer” (interview 

med leder af støtteteamet).  

Seks ud af de 10 daginstitutioner, som observationerne er foregået i, havde på observationstids-

punktet støttepædagoger tilknyttet, mens en institution afventede støttepædagogens ansættelse. 

Alle seks institutioner havde en støttepædagog tilknyttet i formiddagstimerne, typisk fra morgen 

til kl. 12.00. F.eks. var en støttepædagog ansat 20 timer til at varetage støttepædagogisk arbejde 

for to børn, hvoraf et af børnene havde fået bevilliget ½ times sprogtræning, mens den anden 

havde fået bevilliget de resterende timer med henblik på at styrke barnets sociale samspil med 

den øvrige børnegruppe. Desuden var der på institutionen bevilliget 15 timer til, at en pædagog 

fra institutionen kunne støtte den ene drengs sociale samspil i børnegruppen, når støttepædago-

gen ikke var til stede i institutionen. 

Med den valgte organisering af støttepædagogerne arbejde i skolen (opdeling af skoletid og tiden 

uden for skolen) bliver konsekvensen, at det støttepædagogiske arbejde afbrydes i daginstitutio-

nerne og ligeledes i skolen og SFO’er mellem kl. 12.00 og 13.00. I daginstitutionerne forlader støt-

tepædagogerne børnene i daginstitutionerne og bevæger sig over i SFO, og i skolerne skiftes der 

mellem støttepædagoger i skolen og i SFO’en.  Dette er et ansættelsesmæssigt vilkår for støtte-

pædagogerne, som naturligvis sætter en betingelse for deres arbejde. 

 

Støttepædagogernes organisatoriske adskillelse fra daginstitutionerne og deres tidsbegrænsede 

ophold i daginstitutionerne kan udfordre eller vanskeliggøre faggruppens deltagelse i et forplig-

tende tværfagligt samarbejde med daginstitutionerne. Når inklusion (i denne rapport) forstås som 

en specifik måde at praktisere pædagogik på, som angår håndteringen af diversitet i børnegrup-

per, og når ydermere et ”barn med særlige behov” forstås som et barn i vanskeligheder (og ikke et 

barn med vanskeligheder), indebærer det et skift fra at fokusere på barnets dysfunktioner til at 
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fokusere på barnets relation til sin omverden. En sådan forståelse må nødvendigvis betyde, at 

støttepædagoger og daginstitutionspædagoger indgår i et forpligtende samarbejde med fælles 

mål omkring pædagogik, organisering og kultur. Altså arbejder sammen om at skabe en omverden, 

som imødekommer særlige behov/vanskeligheder, uden at de enkelte børn stigmatiseres. Og skal 

et forpligtende samarbejde indgås omkring fælles mål, implicerer det, at støttepædagogen i sit 

arbejde enten indgår i eller arbejder konsultativt med det pædagogiske fællesskab, dvs. tager sit 

faglige afsæt ikke i barnet, men i den pædagogik, organisering og kultur, som omgiver barnet. Den 

måde at arbejde på kan vanskeliggøres af, at støttepædagogen rent organisatorisk indgår med 

relativt få timer … og i øvrigt har andre pædagogiske fællesskaber i løbet af sin arbejdsdag, som 

vedkommende skal forholde sig til. 

 

Lederen af støtteteamet forholder sig til den nuværende ansættelsesstruktur og peger på, at der 

er rekrutteringsproblemer med den nuværende model:  

 

Vi har snakket om forskellige løsningsmodeller. Vi har snakket om en løsningsmodel, hvor man 

gik ind og tog nogle af de støttepædagogressourcer, vi bruger på eftermiddagsinstitutionerne, 

de er jo beskæftiget om formiddagen på småbørnsområdet. Man kunne tage nogle af dem og 

lave nogle grupper, hvor man havde timer i skolen og så timer i SFO. Og samlede dem i nogle 

netværksgrupper og dermed sikrede deres faglige opdatering og uddannelse. 

 

Lederen synes at prioritere det at sikre den faglige udvikling for støttepædagogerne, snarere end 

kontinuitet og deltagelse i praksisfællesskaberne, men samtidig ligger der en åbning her (i form af 

et længerevarende ansættelsesforhold), som kunne facilitere en mere konsultativ og inkluderende 

strategi. 

 

Leder af støtteteamet diskuterer endvidere fordele og ulemper ved henholdsvis rammestyring (en 

afgrænset timefordelingsprocedure) og behovsstyring (at behovet og den nødvendige indsats sæt-

ter en dagsorden for de timer, der skal meldes ud): ”Man kunne sagtens gå ind og kigge på langt 

flere børn, og hvor behovet for timer bliver meldt langt større ud end det, som rammen giver mu-

lighed for. Så det her barn skulle faktisk rigtigt have 25 timer, men det er der altså ingen børn, som 

får.” I den sammenhæng fremhæver lederen et ønske om, at tildelingsprocedurer bliver mere ind-

satsorienterede og ikke begrænsede af en maksimum timeantal i en rammestyringsmodel. En ind-

satsorienteret tilgang definerer han som: ”Det vi skal have opnået er at lave en handleplan, et fo-

kus, en afdækning, og når vi har lavet det, så har vi løst den opgave.”  

Lederen understreger, at der er en stor mangfoldighed af opgaver, som hver for sig fordrer særlige 

typer af indsatser og personaleressourcer. Altså, at typen af specialpædagogiske opgaver varierer 
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lige fra opgaver i forhold til børn med fysiske og psykiske handicap, børn, som er socialt udsatte til 

børn med anden etnisk herkomst end dansk.  

 

Støttepædagogers problem- og løsningsforståelse i Ballerup kommune 

Leder af støtteteamet definerer støttepædagogens primære opgave til at bestå i, at ”understøtte 

det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov i institutionen. Der hvor det fungerer helt 

optimalt er det en understøttelse af det pædagogiske arbejde, der allerede foregår”. Han fremhæ-

ver, at måden, støttepædagoger ansættes på i institutionerne (at støttepædagoger er i institutio-

nerne imellem 10-15 timer, og børnene er der mellem 30-45 timer), betyder, at det vigtige arbejde 

foregår ved siden af. Altså, at barnets deltagelse i institutionen uden støttepædagog er det centra-

le omdrejningspunkt i barnets liv, og derfor også må være i fokus for støttepædagogens arbejde. 

Støttepædagogernes udvendige forhold til institutionerne kan betragtes som et argument for, at 

faggruppen arbejder konsultativt med pædagogikken og med pædagogerne (frem for direkte med 

det enkelte barn), men samtidig er et vilkår, som vanskeliggør støttepædagogens deltagelse i ud-

viklingen af pædagogikken i et forpligtende tværfagligt samarbejde med daginstitutionspædago-

gerne.   

 

Støttepædagoger som konsulenter  

Den udfordring som støttepædagogerne står over for i forhold til på den ene side at skulle arbejde 

med og indgå i pædagogisk praksis i daginstitutionerne med fokus på børn med særlige behov og 

på den anden side at fungere som konsulenter for pædagogernes praksis i arbejdet med at rumme 

diversiteten i børnegruppen, er i sig selv vanskelig at håndtere. I den forbindelse beskriver lederen 

af støtteteamet støttepædagogernes rolle som en ekstra ressource i institutionerne. Han argu-

menterer for, at støttepædagogen skal deltage i den pædagogiske praksis, og at  

 

De skal ud og tilegne sig nogle erfaringer og gode arbejdsmetoder. Og de erfaringer skal man 

jo så formidle videre i en handleplan, som både handler om støttepædagogens arbejde og det 

øvrige institutionspersonales arbejde og forældrenes arbejde. Sådan at der kommer en massiv 

samlet indsats omkring de vanskeligheder, som dette barn kan have. Sådan at man kan gøre 

det bedst mulige. 

 

Lederen peger på, at det ofte er støttepædagogerne, som udarbejder handleplanen, selvom det er 

institutionsledernes ansvar. Det er støttepædagogerne, som ifølge lederen ”får fat i og skaffer sig 

nogle af de erfaringer, hvad der går godt og hvad der lykkes. Så, når vi gør sådan her, er det en god 

ide, at han sidder mellem benene her når vi har samling, fordi så falder der mere ro over tingene og 

så kan han faktisk følge med.” Støttepædagogens rolle defineres således som en udefrakommen-

de instans, som har fokus på børn med særlige behov og børnenes samspil med deres omgivelser 
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samt på samspillet mellem børnene og de konkrete pædagogiske løsninger og tilrettelæggelser, 

som institutionen vælger i det pædagogiske hverdagsliv. Videre defineres støttepædagogens rolle 

som formidler af de erfaringer, som han eller hun gør sig. Formidlingen antages at finde sted gen-

nem handleplanen og gennem deltagelse i personalemøder. Lederen fremhæver endvidere den 

’sparring’, som finder sted mellem de pædagogiske vejledere, støttepædagogerne og daginstituti-

onspædagoger, som en god struktur. 

 

Støttepædagogerne har således (pga. deres ansættelsesmæssige vilkår) både et udvendigt forhold 

til pædagogikken og er gæster, men de skal samtidig med et inkluderende sigte intervenere i 

samme pædagogik med afsæt i et fokus på tilrettelæggelsen af særlige indsatser som en inklude-

ret del af den samlede pædagogik, organisering og kultur. I relation til denne del af arbejdet kom-

mer støttepædagogerne i en rolle som konsulenter for daginstitutionernes pædagogiske personale 

som formidlere af måder at håndtere diversitet eller måder at tilrettelægge situationer i pædago-

gisk praksis, som fremmer alle børns deltagelse, udvikling og trivsel.  

 

Denne rolle som konsulent reflekterer leder af støttepædagogisk team over. Han peger på, at støt-

tepædagogen ”’ikke kan gå ind og sige: Nu skal I høre, fremover skal det foregå sådan her. Hun 

kan gå ind og sige, nu skal I høre, hvad der virker godt, ud fra det, som hun har prøvet”. Støttepæ-

dagogens rolle og funktion bliver i denne forståelse at invitere pædagoger til at udvikle nye pæda-

gogiske strategier, men uden at have et egentligt mandat til at kunne indgå som konsulent. Støt-

tepædagogen kan således udelukkende opfordre og invitere pædagoger til udvikling, men har ikke 

mere indflydelse på udviklingen, end pædagogerne selv vælger at være med til. Når støttepæda-

gogerne samtidig ikke er mere til stede i institutionerne end 10-15 timer om ugen – og sjældent 

indgår i personalemøder – har de ringe betingelser for at udføre det konsultative arbejde.  

Under de nuværende ansættelsesmæssige vilkår definerer lederen af støtteteamet støttepæda-

gogens arbejde som et arbejde, der fokuserer på det konkrete samspil mellem specifikke børn 

med særlige behov og konkrete situationer i hverdagen. Det er dette samspil, som skal formidles 

til pædagogerne. Hvis støttepædagogerne skulle kunne fungere konsultativt og arbejde med pæ-

dagogik, kultur og organisering (i relation til håndteringen af diversitet), ville det forudsætte en-

ten en mere præcis definition af rollen som konsulent, eller at støttepædagogen ville indgå i et 

længere og mere forpligtende tværfagligt samarbejde med daginstitutionerne om fælles mål.  

 

En støttepædagogisk indsats med individet eller pædagogikken som afsæt 

I en inkluderende strategi ligger der en vision om, at fokus for den special- og støttepædagogiske 

indsats rettes mod barnets omgivelser og ikke mod barnet. I det relationelle perspektiv, som det 

fremgik af Mårten Söders definition, sættes ikke fokus på enten omgivelser/kontekst eller barn 
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som bærer af problemer, men på netop samspillet mellem barn og omgivelser. På mange måder 

lever lederen af støtteteamets beskrivelse af det støttepædagogiske arbejde op til de anbefalin-

ger, som ligger i det relationelle perspektiv. De ansættelsesmæssige vilkår kan beskrives som en 

barriere for implementeringen af perspektivet, hvorimod de visioner for arbejdet, som lederen 

formidler, knytter an til et opgør med det støttepædagogiske arbejde, som sætter fokus på barnet 

som et individ, der bærer dysfunktioner og afvigelser. Lederen fortæller fx, at  

 

når et barn bliver bevilliget støtte, er det til pædagogikken i huset, men forældre kan opleve at 

have brug for, at timerne bliver brugt til at stimulere deres barn. Og det gør de ikke, de bliver 

brugt til at understøtte institutionens pædagogiske arbejde. Ved at skaffe sig nogle erfaringer, 

ved at arbejde med børnene i grupper, ved at være en del af, sammen med barnet, sådan at 

barnet kan indgå i en større sammenhæng. 

 

Et andet eksempel på, at Ballerup kommune i sin vision og selvforståelse for det støttepædagogi-

ske arbejde lægger vægten på pædagogikken og ikke på individet, fremgår af en beskrivelse af 

praksis for bevilling af støttepædagog. En støttepædagogbevilling kan således blive afvist, hvis det 

vurderes, at institutionen ikke har tilvejebragt de pædagogiske indsatser, som kan forventes af en 

daginstitution, fx at opdele børnene i mindre grupper, yde motorisk træning etc. Den tidlige ind-

sats i daginstitutionerne prioriteres således, og det forventes, at daginstitutionerne med rådgiv-

ning kan løfte opgaven selv: 

 

En typisk sag vil foregå ved, at institutionen skriver en bekymringsskrivelse. Endnu tidligere kan 

de måske gå ind i nogle af vores rådgivningsgrupper. Vi har nogle tværfaglige rådgivningsgrup-

per i kommunen, hvor forældre er inddraget, hvor graden af bekymring kan blive afgjort. Institu-

tionspersonalet skal handle på bekymring over et barns udvikling eller situation inden for tre 

måneder. Man kan kontakte PPR eller gå i rådgivningsgrupper. En bekymringsskrivelse skrives 

for at få den første assistance ind i institutionen, og det næste skridt er at skrive en funktionsbe-

skrivelse, som er grundlag for en egentlig bevilling af en støttepædagogisk bistand. 

 

De pædagogiske vejledere bruges til at lave observationer af barnet i institutionerne, og på 

den baggrund vejledes institutionerne i, hvordan de kan tilrettelægge en indsats, som støtter 

barnet inden for rammerne af en daginstitution - og uden støtte- og specialpædagogisk bi-

stand. Ifølge leder af støttepædagogisk team vil de pædagogiske vejledere i højere grad sætte 

fokus på institutionens og pædagogikkens muligheder for udvikling og forandring end på bar-

net. Med andre ord ”på personalegruppen og deres handlekompetencer”. 
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Fra vision til implementering 

Støttepædagogikken i Ballerup kommune er ifølge leder af støttepædagogisk team tænkt som en 

støtte til pædagogikken, men samtidig bevæger han sig i nogle af sine overvejelser over i andre 

tilgange, fx støttepædagogisk arbejde med afsæt i individet og støttepædagogisk arbejde med 

afsæt i barnets samspil med børnegruppen. Lederen siger: ”Støttepædagogen har fokus på barnet 

og på barnets relationer til de andre børn, selvfølgelig. En del af de børn vi har, har jo store vanske-

ligheder i forhold til det sociale samspil med andre børn, det kan man jo ikke træne alene.” Hermed 

peger han på, at det er barnet og barnet i socialt samspil med andre børn, som er i fokus. At mere 

individorienterede tilgange til det støttepædagogiske arbejde stadig er en del af den faglige kultur, 

som eksisterer i Ballerup kommune, kommer bl.a. til udtryk på denne måde: ”Når et støttepæda-

gogisk arbejde er fuldført, så har man fået repareret på barnets vanskeligheder, det hedder det 

ikke, men i hvert fald fået sat en ramme omkring barnets vanskeligheder, så at han har udviklet så 

mange strategier, at han kan begå sig i institutionen.” Citatet er et illustrativt eksempel på, at der 

er et ganske pænt stykke vej fra selvforståelse til implementering. Og også, at det ikke er uden 

kompleksitet og nuanceringer at diskutere, hvordan støttepædagogisk virksomhed bedst organise-

res og praktiseres.  

 

Leder af støtteteamet peger afslutningsvis på en ønsket udvikling af støttepædagogernes faglige 

tilgang: ”Hvis man kunne få udviklet vores støttepædagoggruppe til at have et fokus, der drejede 

sig mere over på det målrettede pædagogiske arbejde. Mere fokus på de relationer, som barnet er 

i. Lidt større fokus på den situation, barnet er i, i stedet for de vanskeligheder, som barnet har.”  

Støttepædagogerne modtager undervisning af eksterne oplægsholdere om støttepædagogens 

rolle, hvor der sættes fokus på et skift fra et barn med problemer til et barn i problemer. Leder af 

støtteteamet konstaterer samtidig, at der er fortsat brug for undervisning og implementering af en 

anden pædagogisk strategi.  

 

Støttepædagogik i Ballerup – set i et pædagogisk praksisperspektiv 

 

Støttepædagogerne fremhæver, at det er barnets fejl og mangler, som stadig er grundlag for tilde-

lingen af ressourcer, og at det er problematisk, at de ikke er inddraget i beslutninger om, hvordan 

støtten skal tildeles og tilrettelægges. De anbefaler, at støttepædagoger inddrages tidligt i proces-

serne omkring tildeling af støttepædagoger og i planlægningen af den støttepædagogiske indsats i 

et samarbejde med personalegrupper i daginstitutionerne. Endvidere er der ifølge støttepædago-

gerne brug for at kende visionerne fra ledelsen, ligesom der er brug for synlige og hurtige tilde-

lingsprocedurer. 
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Støttepædagogerne problematiserer, at de er ansat få timer hvert sted. De oplever sig som ”gæ-

ster og ikke ligeværdige medlemmer,” og de peger videre på, at det er problematisk, at de ikke 

deltager i planlægningen i forhold til at tænke barnet ind i den pædagogiske planlægning af aktivi-

teter. De synes, at der i det tværfaglige samarbejde skal sættes fokus på ”at skabe rammer så børn 

får succesoplevelser”, og de fremhæver betydningen af deres indflydelse på pædagogikken, ”så 

det ikke blot handler om at sætte kompensatorisk ind”. Og videre, at deres rolle er at ”stille 

spørgsmålstegn ved institutionslogikkerne”. Det betegnes som en succes for det støttepædagogi-

ske arbejde, når støttepædagogerne er med til at ”vende pædagogernes billede af et konkret barn, 

så de får øje på de positive ting, og når man videreformidler sin viden til det øvrige personale og 

fortæller om sine erfaringer i god dialog”. Det fremhæves desuden som en forudsætning for et 

vellykket støttepædagogisk arbejde i samarbejde med institutionspersonalet, når støttepædago-

gen forholder sig åbent og fleksibelt til opgaven, for dermed udstiller man heller ikke ’sit’ barn. 

Også støttepædagogens måde at entrere med daginstitutionen betragtes som en vigtig forudsæt-

ning for et vellykket arbejde.  

 

Det anbefales, at støttepædagogerne indgår i længere og faste forløb (flere timer et sted), hvor de 

har mulighed for at indgå i samarbejde med pædagogerne. De forestiller sig, at de derefter kunne 

trække sig og vende tilbage ”for at se, om tingene virker.” Støttepædagogerne formulerer, at de 

ønsker at fungere som konsulenter, så ”personalegrupper kvalificeres til at løfte den specialpæda-

gogiske opgave”. Støttepædagogerne er også selvkritiske: ”Ofte går man som støttepædagog ale-

ne med et barn og er deres overfrakke”, og de udtaler, at de får et forhold til barnet som ”mit 

barn”. Det at blive en mere fast del af personalet anbefales, for ”ofte kompenserer man fremfor at 

udvikle”. Hvis støttepædagogen i stedet var en mere fast del af personalegruppen, kunne ”indsat-

sen overfor specialbørn bedre sprede sig til resten af børnegruppen”. De peger på, at hvis ”støtte-

pædagogen ekskluderes, kan der ikke skabes inklusion”. Støttepædagoger ønsker at arbejde mere 

konsultativt: at være ”en inspiration for institutionen og ikke blot på det enkelte barn.” 

 

Støttepædagogerne sætter i gruppeinterviews fokus på de barrierer, som de oplever, eksisterer 

for deres støttepædagogiske arbejde. De synes, det er svært at sætte fokus på børns ressourcer, 

når der er mange børn i institutionen, og at det er svært for børnene at agere, så de anerkendes af 

andre. De fremhæver endvidere en manglende afstemning af de gensidige forventninger til støt-

tepædagogens arbejde, at de fysiske rums indretning ikke stimulerer til fleksibilitet, og at der 

mangler forståelse i institutionerne for børn med særlige behov. Endelig formulerer støttepæda-

gogerne, at samarbejdet med forældre til børn med særlige behov ikke understøttes tilstrækkeligt.  
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En anden problemstilling er, at børn trækkes ud af de pædagogiske fællesskaber til træning af de-

res individuelle vanskeligheder, og at der derfor er ”endnu færre timer til inklusion”. Andre peger 

på et behov for at kunne ”skærme børn i mindre grupper” og ser gruppeordninger som en hen-

sigtsmæssig løsning ud fra en antagelse om, at ansatte dèr ville have et større engagement for den 

støtte- og specialpædagogiske opgave. Fordelen ved gruppeordninger vil bestå i, at børnene kunne 

gå til og fra det store fællesskab; de kunne ”nogle gange deltage og andre gange ikke”, lyder et af 

argumenterne. 

 

I forhold til samarbejdet med daginstitutionspersonalet peges der på, at det er meget væsentligt, 

hvordan institutionsledelsen modtager støttepædagogen, og at der er brug for ”tydelighed om-

kring støttepædagogens funktion”. De peger på, at der er behov for uddannelse af ledere … og for 

et samarbejde mellem daginstitutionspersonalet og støttepædagoger, for det opleves problema-

tisk, ”når der er forskellige holdninger til det pædagogiske arbejde. På den ene side struktur og 

forudsigelighed og på den anden side selvbestemmelse og selvforvaltning.” Støttepædagogerne 

oplever, at daginstitutionspersonalet har ”meget travlt med praktisk arbejde”, og at ”de er for 

pressede”. ”Ofte er der ikke en pædagog til stede, når man kommer til institutionerne.” Håndterin-

gen af diversitet i daginstitutionerne synes ikke at fungere godt, idet det opleves som om, at ”bar-

net må tilpasse sig pædagogikken i stedet for, at pædagogikken tilpasses til børnenes forskellige 

behov.” Andre oplever, at ”barnet ikke mødes med anerkendelse”, og at der ”mangler nærvær.” 

Støttepædagogerne synes, at det er svært at kommunikere viden til pædagoger, fordi der ikke er 

tid til det, eller fordi der ikke er nogle pædagoger til stede.  

Supervision af personalegrupper og af ledelsen i forhold til den specialpædagogiske opgave ville 

ifølge støttepædagogerne afhjælpe ovenstående problemstilling. Til gengæld udtrykkes der til-

fredshed med samarbejdet med de øvrige faggrupper i PPR, og at det er med til at skabe gode be-

tingelser for en tidlig og konsultativ indsats. Støttepædagogerne ser frem til, at psykologerne knyt-

tes til småbørnsområdet og indgår i samarbejde med pædagogiske vejledere og støttepædagoger i 

ambitionen om at lave en tidlig, konsultativ indsats, som baserer sig på tværfagligt samarbejde. 

 

Praksis: Støttepædagogernes fortællinger 

I det følgende afsnit vil udvalgte observationer af den støttepædagogiske praksis og fortællinger 

fra støttepædagoger om deres praksis blive formidlet og analyseret. Den første del bygger på ti 

fortællinger, som støttepædagoger har formuleret. Analysen er båret af en interesse i at fremana-

lysere den støttepædagogiske praksis i relation til 1) arbejdet med det individuelle barn, 2) arbej-

det med barnet i relation til børnegruppen og 3) det tværfaglige samarbejde mellem støttepæda-

gog og daginstitutionspædagoger.  
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De 10 fortællinger placerer sig i de to første kategorier: fokus på barn og fokus på barn i relation til 

børnegruppen eller i relation til aktiviteter med pædagoger og børn, som det er målet med det 

støttepædagogiske arbejde at få støttebarnet til at indgå i. Støttepædagogen bliver i alle fortællin-

ger en formidler mellem støttebarnet og barnets omverden, som består af andre børn og aktivite-

ter.  

 

I relation til en opdeling mellem integration og inklusion viser analysen af fortællingerne, at den 

faglige strategi, som først og fremmest dominerer fortællingerne, er en integrerende og ikke en 

inkluderende strategi, dvs. at den støttepædagogiske indsats synes domineret af en pædagogisk 

praksis, som er præget af en opmærksomhed på, hvordan et afvigende barn kan blive en del af 

eksisterende pædagogiske miljøer via en pædagogisk indsats. I en sådan strategi ses barnet som 

problemet, mens fællesskabet, pædagogikken, organisationen og pædagogen friholdes for kravet 

om ændring. 

 

En fortælling 

Søren er et barn med sansemotoriske problemer og meget kropsuro. Han skal deltage i en samling 

med de andre børn fra hans gruppe. Samlingen bliver ledet af en person, som Søren ikke kender. 

Jeg (støttepædagogen) deltager ikke i samlingen, men pædagogen fra stuen deltager. Inden sam-

lingen fortæller jeg Søren, at han skal huske tre ting. Lytte til de voksne, lade være med at røre ved 

de andre børn og sidde stille. Han må gerne have et lille stykke legetøj med. Jeg fortæller pædago-

gen om Sørens og min aftale. Pædagogen fortæller den person, som skal lede samlingen om afta-

len. Et stykke tid inde i samlingen begynder Søren at småsnakke og tage fat i sidekammeraten. Han 

holder om kammeraten og piller ved hans tøj. Den voksne, som leder samlingen, henvender sig til 

Søren og nævner de tre aftaler. Søren lytter efterfølgende opmærksomt til den voksne, og drengen 

deltager aktivt i samlingen ved at række fingeren op, når den voksne bliver spurgt. Han sidder med 

legetøj i hænderne. 

 

Det er et eksempel på en pædagogisk situation – en samling – hvor der er klare regler for, hvordan 

man skal opføre sig. Det er regler, som pædagoger udstikker, og som ikke er til forhandling. En 

samling er en samling, og den involverer en bestemt adfærd, som alle børn må tilegne sig. Fælles-

skabet, situationen eller omverden er en stabil enhed, som ikke forhandles og ændrer sig ud fra 

den diversitet, som børnegruppen rummer. Alle forventes at skulle indgå. Søren er imidlertid på 

forhånd kendt for ikke at kunne sidde stille osv. Der er således på forhånd nogle forventninger til 

ham om, hvordan han typisk vil opføre sig, og at det er på en forkert måde. Det er ham, som må 

forandre sig for at kunne være i fællesskabet. Støttepædagogens løsning bliver at fortælle ham om 

regler og fortæller reglerne videre til pædagoger, som forestår samlingen.  
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Situationen er valgt som en vellykket situation. Og ud fra en integrationstankegang er den også 

vellykket. Søren tilpasser sig fællesskabet og laver sig om, så han kan være i det. I en inkluderende 

strategi ville opmærksomheden for personalet snarere have været at diskutere måden, som sam-

lingen forventes at foregå på og faktisk typisk foregår på. Det er ikke utænkeligt, at samlinger kun-

ne foregå på andre måder, eller at de pædagogiske mål, som knytter sig til samlinger, kunne reali-

seres på andre måder osv.  

 

En fortælling 

Vi er i en børnehave. Det er vinter. Der er ca. 30 børn og to voksne og mig som er støttepædagog i 

garderoben. De andre voksne er i gang med at ordne stuerne efter frokost. Alle børn skal på lege-

pladsen. De skal have støvler, flyverdragter, hue og vanter på. Der er larm i garderoben. Lars kan 

ikke lide at have flyverdragt på og vil ikke ud. Jeg vælger at læse en bog for Lars på stuen, indtil der 

er ro i garderoben. Da bogen er læst, begynder vi at tale om, hvad børnene skal lave på legeplad-

sen. Jeg spørger Lars om, hvem han vil lege med, når han kommer ud, og hvad de skal lege. Imens 

går vi ud i garderoben. Her møder vi Ulla, som er i gang med at tage flyverdragt på i et meget 

langsomt tempo. Jeg siger: Her sidder Ulla jo. Hun er også i gang med at tage tøj på. Kan I ikke lege 

sammen på legepladsen? Begge børn siger ja, og jeg giver et forslag til, hvad de kan lege, ud fra 

hvad jeg har talt med Lars om tidligere. Jeg har for travlt, for jeg skal videre til en anden institution, 

så jeg siger: Hvem får først flyverdragt på? Begge børn skynder sig, og jeg siger, at de er hurtige. 

At det er flot, at de selv kan tage flyverdragt på, og jeg hjælper dem med støvlerne, der er lidt 

stramme og skal bindes. Børnene bliver færdige samtidig og går glade ud af døren til legepladsen. 

 

Igen bliver det støttepædagogens opgave at støtte barnet i at indgå i det fællesskab (pædagogik, 

kultur og organisering), som daginstitutionen rummer. Der er en regel og en praksis for, at alle 

børn går på legepladsen kl. 12.00. Det er ikke til diskussion. Det betyder, at mange børn er i garde-

roben samtidig, og mange voksne har travlt med at rydde op efter frokost. Det er en situation, som 

Lars ikke kan håndtere. Det ser støttepædagogen, og hun laver en særlig tilrettelæggelse for Lars. 

Hun trækker ham væk fra den situation, som han ikke kan være i. I en inkluderende strategi ville 

den valgte praksis (om at alle skal på legepladsen) være til diskussion. Opmærksomheden ville 

rette sig mod, om den valgte praksis er fremmende for alle børns deltagelse. Men det viser fortæl-

lingen ikke, at der er rum til. Støttepædagogen bliver nødt til – også fordi hun skal gå kl. 12.00 – at 

respektere de regler og den praksis, som er i institutionen, og hun vælger derfor at tage særlige 

hensyn, men samtidig ikke at respektere drengens behov for ikke at komme ud. Hun overtaler 

ham til at komme med ud, og hun sørger for, at han får en at lege med på legepladsen. Derefter 

går hun, og drengen må derfra selv finde sig til rette i institutionen.  
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En fortælling 

Bo er fire år og går i børnehave. Han har ingen diagnose, men jeg vurderer, at han har empatifor-

styrrelse og er infleksibel. Bo har fuldtidsstøtte og har haft det i 9 måneder. Bo har mange kræfter 

og et dårligt sprog og reagerer med at slå og spytte, når han møder modstand, uforudsete hændel-

ser, og når han oplever store følelser. Det helt store arbejdspunkt i de 9 måneder har været at få 

Bo til at stoppe op og handle anderledes, der hvor han ellers ville slå. Bo har kun få øjeblikke i løbet 

af dagen, hvor han leger med andre børn. De fleste børn undgår ham, og hvis de leger med ham, 

tør de kun, hvis der er en voksen til stede. 

Bo er sammen med mig på madrassen. Leger med puder og hopper. En anden dreng kommer til, og 

jeg siger: Nu kommer Klaus, og han ser ud som om, han gerne vil lege med dig. Du kan spørge, om 

han vil lege med dig. Bo siger: Lege? Klaus svarer: Ja. De leger i et par minutter, og pludselig har de 

fat i hver sin ende af den samme pude. Bo ser vred og frustreret ud og hiver og slider. Jeg siger: Bo, 

lad være med at blive vred, sig noget til ham. Bo siger: MIN. Klaus slipper og ser forskrækket ud, 

mens legen fortsætter et par minutter, indtil Bo næste gang bliver frustreret og tager for hårdt fat i 

Klaus, så han opgiver legen og går væk. 

 

Her er et eksempel på en støttepædagog, som fortæller om, hvordan et barn har problemer; altså 

en individorienteret tilgang. Og hvordan hun i sit arbejde forsøger at hjælpe drengen af med de 

problemer, han har. Hun har sat et mål op om, at han skal lade være med at slå, og hun følger ham 

tæt i lege, så han kan blive stoppet i at handle destruktivt. Støttepædagogen har fokus på drengen 

og hans samspil med de øvrige børn. Hun anstrenger sig for at formidle kontakt og at lære ham i 

samspil med andre at opføre sig hensigtsmæssigt. Igen placerer hun sig (også pga. sit ansættelses-

vilkår) i den integrerende tilgang med fokus på barnet og på barnet i samspillet med andre børn.  

 

En fortælling 

Alle børn er færdige med at spise frokost på stuen og skal sætte sig på stuens store fælles gulvtæp-

pe. Det er nu tid til at læse en fælles historie højt for alle. Min kollega sidder klar i lænestolen og 

har fundet en bog, som han vil læse højt. Mens det sker, bliver bordene vasket af, og der bliver ryd-

det op efter frokost. Støttebarnet kommer over til mig (støttepædagog) og siger: Jeg gider ikke 

høre historie. Hvorfor ikke, spørger jeg. Fordi jeg er træt, siger hun. Jeg siger til hende, at jeg synes, 

hun skal høre historien sammen med de andre, men at vi kan hente et slumretæppe, så kan hun 

lægge sig over til de andre børn. Hun spørger, hvad et slumretæppe er. Vi går over på stuens duk-

kerum og finder et flis-tæppe. Jeg giver det til hende. Hun kigger på det og spørger, om det er et 

slumretæppe. Ja, svarer jeg og siger til hende, at hun kan lægge sig over til de andre børn og høre 

historien. Vi lægger slumretæppet over ved stuens fælles gulvtæppe, hvor de andre børn sidder. 

Hun lægger sig ned og lytter tilfreds til den fælles historie. 



 66 

På den ene side rummer denne fortælling en insisteren fra støttepædagogen på, at pigen skal in-

tegreres i det, som er planlagt for alle. Dvs. historien, som skal læses op. Og i den forstand kan 

man diskutere, om omverden er til forhandling. Men samtidig imødekommer støttepædagogen 

pigens behov for at slappe af, fordi hun er træt. Man kan sige, at der sættes en særlig tilrettelæg-

gelse i gang for pigen, sådan at hun kan være i fællesskabet uden at gå på kompromis med sin 

træthed. Fortællingen skriver sig ind i den problematik, som dette kapitel har beskrevet, nemlig 

støttepædagogen som en gæst, der først og fremmest er omkring det barn, som hun er ansat til at 

støtte. Det er støttepædagogen og ikke det pædagogiske fællesskab i bred forstand, som imøde-

kommer pigens behov. Der etableres med støttepædagogens tilstedeværelse og lille fællesskab 

med pigen en særlig indsats, et lille fællesskab i det store fællesskab, men det store fællesskab 

friholdes for krav om ændringer. Når eller hvis støttepædagogen går kl. 12.00, eksisterer dette lille 

fællesskab. Det er et af dilemmaerne, som er forbundet med den måde, støttepædagoger indgår i 

daginstitutionerne på. Som gæster, der først og fremmest er i institutionen i forhold til et barn, 

men også en gæst, der forlader institutionen igen. En inkluderende strategi implicerer derimod, 

som det vil være fremgået af ovenstående, at støttepædagogen indgår i institutionerne som kon-

sulenter – ved at rådgive om praksis eller ved at indgå i et arbejdsfællesskab med pædagogerne i 

praksis. Og dette begrundet i, at det er institutionens pædagogik, kultur og organisering, som det 

vil være et anliggende at udvikle på en sådan måde, at diversitet i børnegruppen håndteres på 

mere kvalificeret vis.  

 

 

Observationer af praksis (et forskerblik) 

 

Som det er fremgået, udgøres en del af empirien i denne undersøgelse af fortællinger, som er 

produceret, af os; dvs. forskere. Vi har været ude i 10 daginstitutioner i én dag … med fokus på 

den pædagogiske indsats overfor børn med særlige behov. I den følgende analyse er det fortrins-

vist støttepædagogernes rolle og funktion, som analyseres.  

 

Støttepædagogernes rolle og funktion tænkes i analysen som måden, støttepædagogerne prakti-

serer deres pædagogik. Er de fortrinsvist sammen med deres støttebørn (fokus på individ), er det 

sammen med støttebørnene og de øvrige børn (barn og børnefællesskab), eller er de i tværfaglige 

samarbejdsrelationer med det øvrige personale i institutionerne omkring udviklingen af en inklu-

derende pædagogik? Eller mere præcist i relation til lederen af støtteteamets selvforståelse: For-

holder de sig til det enkelte barn eller mere konsultativt til pædagogikken?  
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Den samlende tendens i observationsmaterialet er, at støttepædagogerne er med (sammen med 

støttebørnene) i de fælles aktiviteter, som finder sted i institutionerne (og som pædagoger arran-

gerer) og i de lege, som børnene selv sætter i gang (inden for de præmisser, som det øvrige perso-

nale sætter for, hvornår, hvor og hvordan der leges i institutionen). I nogle institutioner er der en 

overvægt af arrangerede aktiviteter, hvor personalet sætter reglerne for samværet direkte, og i 

andre institutioner fylder børnenes selvbestemmelse og selvforvaltning mere. Men i begge typer 

af situationer og institutioner indtager støttepædagogen den samme rolle; nemlig som den der 

formidler støttebarnets deltagelse i aktiviteter og lege. Støttepædagogerne er i vidt omfang, som 

det fremgår af observationerne, sammen med støttebørnene – fysisk ved siden af det meste af 

tiden – og har ikke meget kollegialt fællesskab med det øvrige personale. Støttepædagogerne 

etablerer en tæt relation til støttebørnene og hjælper dem ud af de vanskeligheder, som de måtte 

opleve i løbet af en (formid)dag. Hjælper dem ind i lege ved at lege sammen med dem og andre 

børn eller ved at støtte op om lege, som børnene sætter i gang eller ved at hjælpe børnene til at 

kunne indgå i de aktiviteter, som tilrettelægges i daginstitutionerne.  

 

Et dilemma for støttepædagogikken kan derfor indkredses. På den ene side fokuserer støttepæda-

gogerne på, at børn bliver integrerede i børnefællesskabet eller i det pædagogiske fællesskab ved 

at være omkring børnene og lette dem for de vanskeligheder, som de måtte opleve. På den anden 

side diskuteres det i den specialpædagogiske debat, hvordan special- og støttepædagoger i deres 

behandlende og støttende tilgang til børn er med til at fastholde dem i en rolle som ekskluderede 

og stigmatiserede. I kraft af at støttepædagoger forholder sig til børnenes sårbarhed, afvigelse, 

vanskeligheder, handicap osv. og derfor støtter og hjælper, er de med til at kommunikere til bør-

nene og øvrige deltagere i fællesskabet, at børnene har nogle vanskeligheder. Helt konkret kan 

støttepædagogen ved sin fysiske tilstedeværelse være en barriere for barnets inklusion i gruppen, 

og ved sin fysiske tilstedeværelse viser hun, at dette individ har nogle vanskeligheder og er ikke et 

fuldgyldigt medlem af fællesskabet. Dette dilemma er der nogle eksempler på fra observationsma-

terialet. 

 

En fortælling – støttepædagogen som formidler mellem barn og børnegruppe 

Ovenpå befinder støttepædagogen sig med et af de yngre børn og støttebarnet. Børnene har byg-

get en bane af nogle puder i tumlesalen. I nogle af puderne er der et hul i midten. Børnene kravler 

oven på banen og falder igennem puderne med huller i, med vilje. De leger, at de falder i, og benet 

brækker. Støttebarnet synes ikke, det er en god ide og siger til de andre børn, at de skal stoppe 

med den leg. Støttepædagogen fortæller ham, at de andre børn godt må lege den leg, hvis de ger-

ne vil. Det accepterer støttebarnet tilsyneladende. Han begynder at lave lidt om på banen i den ene 

ende, men opgiver hurtigt. Han vender tilbage til legen med de andre børn. Falder i og leger, at 



 68 

han brækker sit ben. Men de to andre børn vil ikke længere lege læge, der reparerer brækkede ben, 

så støttepædagogen spørger, om han skal være læge. Det må han gerne, så han hjælper en pige 

med at give støttebarnet gips på foden. En pige spørger: Hvornår er det min tur? Støttebarnet sva-

rer ikke, så støttepædagogen gentager spørgsmålet, mens han kigger på støttebarnet. Støttebar-

net svarer ikke, så støttepædagogen foreslår, at børnene stiller op i kø. Støttepædagogen hjælper 

støttebarnet med at give de andre børn gips på. 

 

Et eksempel på, at en støttepædagog formidler og faciliterer kontakt mellem et støttebarn og en 

gruppe børn i en leg. Støttepædagogen gør det muligt, at barnet kan fastholdes i legen. På et tids-

punkt i legen går støttepædagogen ind og fortæller drengen, at ’de andre børn må godt lege den 

leg, hvis de vil.’ Drengen får at vide, at det ikke er rigtigt at sige stop til en leg. Det kan betragtes 

som en måde, støttepædagogen lærer drengen at begå sig i lege, mens han leger. Men samtidig 

ligger der en opdragende, vejledende og irettesættende tilgang til barnet, mens de øvrige børn er 

til stede. Og spørgsmålet er, hvad det betyder for barnets selvforståelse, at han har brug for op-

dragelse, fordi det han gør, er forkert. Et andet spørgsmål er, hvad det betyder for de øvrige børns 

oplevelse af drengen, at han i lege har en voksen med, som opdrager. I den sidste del af fortællin-

gen indgår støttepædagogen mere i legen og forholder sig til den og mindre til drengen. Det er i 

højere grad en tilgang, som ikke stigmatiserer. Målet for inklusion er at skabe et pædagogisk miljø, 

som tager særlige hensyn uden stigmatisering, og det forudsætter, at støttepædagogens arbejde 

bliver mere et arbejde, der fokuserer på pædagogikken/situationerne og ikke på barnet eller på 

barnet i situationer direkte. Den sidste del af fortællingen er et bud på en sådan tilgang. Selvom 

det samtidig kan diskuteres, hvad det betyder, at støttepædagogen fysisk er sammen med barnet 

det meste af dagen. 

 

En fortælling – støttepædagogen som formidler mellem barn og børnegruppe 

En gruppe børn sidder omkring et bål og kigger. Pædagogen er i gang med at lave et bål og sætte 

en plade op, som boller skal bages på. Børnene forlader efterhånden bålet og går ud og leger på 

legepladsen. Pædagogen spørger, om Anne vil gå op og hente dejen i køkkenet sammen med Ma-

rie. Det vil de gerne. Støttebarnet er den eneste, som bliver siddende. Han sidder sammen med 

støttepædagogen. Støttebarnet går hen til bålet for at mærke, om det er varmt. Et andet støtte-

barn kommer og sætter sig på den anden side af støttepædagogen. De sidder og kigger på bålet. 

En gruppe drenge leger med mudder, nogle piger leger i legeredskaber, og en anden gruppe dren-

ge kommer hen til bålet og sætter sig og kigger på det. De sidder på den anden side af bålet end de 

to støttebørn. Drengene kaster pinde ind i bålet. Pædagogen siger, at det må de ikke.  Pædagogen 

begynder at lægge bolledejen på panden. Børnene leger videre. Nogle kommer forbi og kigger på 

bollerne, men går igen. Støttebarnet sidder og kigger, mens han snakker med støttepædagogen. 
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Nogle drenge kommer hen til bålet. De snakker om at tælle og begynder at tælle bollerne. Støtte-

barnet sidder og tæller til 100. Pædagogen siger, at det er flot. De to støttebørn sidder og snakker. 

Hans snakker om, at når hans mor støvsuger, bliver han tosset i hovedet og smækker med døren. 

Efter samtalen begynder den ene dreng at løbe rundt omkring bålet. Pædagogen siger, at det må 

han ikke. Han græder og siger, at han vil have sin mor. Støttepædagogen siger: Du behøver ikke at 

græde. Hun forklarer, hvorfor det er farligt at løbe rundt om bålet. Drengen siger: Når jeg bliver 

voksen, så må jeg godt. Det andet støttebarn siger (henvendt til det første støttebarn): Når jeg 

bliver 100 år, så skal vi to bo sammen ikke?  

 

En fortælling – støttepædagogen er omkring støttebørnene 

Pædagog er ved at bage boller ved et bål. Børn går rundt og leger på den omkringliggende lege-

plads, og nogle sidder og kigger på bålet og på bollerne. De første boller er færdige. Pædagogen 

lægger dem på en tallerken. Børnene samler sig om bollerne. De begynder at diskutere, hvem der 

skal have den største. Nogle børn snakker om, at de kan dele de store boller. Medhjælperen siger, 

at det er hende, som skal have den største. Det ene støttebarn snakker med en af de store drenge 

om, hvem der skal have den største. De to støttebørn går sammen over til legeredskaberne og be-

gynder at klatre. Det ene barn taber sin sko. Støttepædagogen går over til ham og støtter ham i at 

få sin sko på igen. Drengene leger sammen. Lidt efter kalder pædagogen på børnene. Bollerne er 

færdige. Børnene stiller sig på en række og får efter tur en bolle. Børnene sætter sig hen til et bord, 

som står på legepladsen og spiser sammen bollerne. Medhjælperen henter børnenes madkasser, 

og de bliver siddende ved bordet og spiser deres madpakker.  

 

De to fortællinger er tydelige eksempler på, at støttepædagogen og de to støttebørn har et fælles-

skab med hinanden inden for det store fællesskab, og det betyder, at den pædagogik og de pæda-

goger, som er omkring børnene, ikke behøver at tage særlige hensyn. Hensynet og de særlige til-

rettelæggelser ligger i det lille fællesskab med støttepædagogen. Når støttepædagogen går kl. 

12.00, kan det diskuteres, hvad der så sker. I stort set alle institutioner, som observationerne er 

foregået i, går støttepædagogen kl. 12.00. Samtidig går pædagoger til pause, nogle har fri, og ofte 

sendes børnene på legepladsen indtil frugt. Normeringen er således meget ringere om eftermid-

dagen, på det tidspunkt, hvor støttepædagogen ikke er til stede i institutionen. Det er et organisa-

torisk vilkår, som bestemt godt kan problematiseres. For der ligger et paradoks i, at støttebørn har 

omsorg, beskyttelse, kontakt og opmærksomhed om formiddagen, fordi det skønnes at have brug 

for det, og så samtidig forventes at skulle klare sig selv om eftermiddagen. Og det på et tidspunkt, 

hvor der i øvrigt ikke er så meget personale til stede i institutionerne.  
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En fortælling – inkluderende pædagogik 

Tre drenge og en støttepædagog er alene på stuen. De øvrige børn er på legepladsen. Drengene 

har leget med hulahopringe og har lavet aprilsnar med en anden stue. Støttepædagogens rolle har 

været tilbagetrukket. Hun har stoppet legene, når hun vurderede, at de blev for vilde, men har i 

øvrigt ikke interveneret. På et tidspunkt går Thomas (barn med diagnosen autisme) over til hånd-

vasken og er ved at fylde den med vand. Han kan ifølge støttepædagogen rigtigt godt lide at kigge 

på vand. En anden dreng, som er Thomas’ bedste ven, går med ind i legen. De putter dyr i vandet. 

Støttepædagogen sørger for, at der ikke er for meget tryk på vandet. På et tidspunkt er alle fire 

drenge ved håndvasken. De putter plasticdyr i vandet. Thomas’ ven spørger, om han må putte flere 

dyr i. Han får at vide, at han må putte et dyr i. Legen fortsætter i en time, men flytter på et tids-

punkt ud på badeværelset, hvor der er en lang håndvask. Det finder drengene selv ud af, fordi der 

er for lidt plads omkring håndvasken. De spørger støttepædagogen om lov og får at vide, at de må 

lege i 15 minutter. Støttepædagogen sætter et ur, og da 15 minutter er gået, henter hun dem.  De 

får at vide, at de skal tage tørt tøj på, for de skal ud på legepladsen og spise frokost. Mens de tre 

drenge får tørt tøj på sammen med støttepædagogen, sætter Thomas sig for sig selv i en kurv i en 

krog. Da støttepædagogen er færdig med at hjælpe de andre i tøjet, henvender hun sig til Thomas 

og får ham i tøjet og ud på legepladsen.  

 

Fortællingen er et eksempel på, at en gruppe drenge har ro omkring sig – har en hel stue for sig 

selv – og sammen finder på nogle lege, som de fordyber sig i. Det er Thomas, som finder på legen 

og som er den mest styrende og kreative undervejs. Han træder frem som en dreng, der er en del 

af fællesskabet, og som er med til at definere det. 

 

 

Eksterne blikke 

I den følgende del af analysen vil de øvrige faggruppers syn på støttepædagogisk virksomhed blive 

præsenteret, sådan som det er kommet til udtryk i de afholdte fremtidsværksteder med hen-

holdsvis PPR’s faggrupper, institutionsledere og pædagoger. 

 

PPRs blik på støttepædagogisk virksomhed 

Pædagogiske vejledere peger på, at der mangler tydelighed og klarhed i Ballerup kommune om 

forskellige faggruppers rolle og funktion. Vejledernes funktion forstås ikke af institutionslederne, 

og institutionslederne føler sig underkendt i forhold til børn med særlige behov. Også rammesty-

ringens betydning er ikke forstået af institutionslederne. I den sammenhæng anbefaler de pæda-

gogiske vejledere, at rammestyringen ændres til behovsstyring: ”Den skal være opgavebaseret og 
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ikke timebaseret.” Vejlederne peger videre på, at forholdet mellem støttepædagoger og pædago-

giske vejledere ikke er defineret klart.  

 

Vejledere anbefaler støttepædagogernes tilknytning til PPR, og at ledelsen af støttepædagoger og 

de pædagogiske vejlederes arbejde i forhold til udsatte børn også ligger i PPR. Det er en holdning, 

som synes at stride imod den aktuelle ansvarsfordeling mellem institutionsledelse og støttepæda-

goger/pædagogiske vejledere, som leder af støttepædagogisk korps beskriver. Aktuelt er det insti-

tutionsledelserne, som har det ledelsesmæssige ansvar for den (støtte)pædagogiske indsats over-

for udsatte børn.  

 

Det fremhæves endvidere af de pædagogiske vejledere, at den nuværende procedure i forhold til 

funktionsbeskrivelser må have et andet udgangspunkt i forhold til den inkluderende indsats. ”Den 

kunne måske handle om den pædagogiske praksis, snarere end om barnet.” Vejlederne foretræk-

ker, at de som faggruppe kommer til stede i institutionerne, inden funktionsbeskrivelserne udar-

bejdes, og at de skal være med til at udarbejde den. Det begrundes i, at de så kan være med til at 

udfordre den bagvedliggende forståelse, der ligger i funktionsbeskrivelserne (fokus på barn), og at 

de kan fungere som konsulenter, der etablerer et kritisk blik på den pædagogiske praksis og den 

støttepædagogiske praksis.  

 

Repræsentanter for PPRs faggrupper fremhæver i fokusgruppeinterviews, at det er et væsentligt 

frustrationspunkt hos pædagoger, at der skal laves en funktionsbeskrivelse, når der skal etableres 

specialpædagogisk bistand. PPR er bekendt med, at daginstitutioner oplever, at de procedurer, 

som PPR anvender, er meget langsomme. Og i relation til det peges der på, at det er en opgave for 

PPR at ’hjælpe det enkelte barn, gruppen eller konteksten’ Altså, at den specialpædagogiske ind-

sats ikke entydigt, skal fokusere på konteksten, men at de tre niveauer – barn, gruppe og pædago-

gik – alle skal repræsenteres i den specialpædagogiske indsats og at det vil afhænge af den enkelte 

situation. Konsulentrollen diskuteres i den forbindelse. Der peges på, at ’der er nogle børn, som 

har brug for en varig indsats, hvor det ikke er nok med konsulentfunktion.’  

 

Det er en gennemgående tendens i fokusgruppeinterviews med repræsentanter for PPR at man 

oplever at være for langt væk fra børns pædagogiske hverdagsliv og man fremhæver betydningen 

af en tidlig indsats i barnet nærmiljø. ’Det er vigtigt at kunne rykke ud hurtigt – at man kan være 

der og give faglig sparring til institutionerne.’ Og der er brug for ’en øget faglig fokusering på, hvad 

der kan udrettes inden for almenpædagogikken’. Men de fremhæver samtidig, at ’der er grund til 

at specialpædagoger kommer til at fokusere på barnet, fordi der er store problemer, når de kom-

mer ud.’ PPR repræsentanter fremhæver et dilemma. ’Behovet for at lave en grundig udredning, 
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som tager tid og behovet for at lave en tidlig indsats.’ ’Det er PPRs rolle at fortælle om vigtigheden 

af en ordentlig handleplan, nogle gange er det ikke barnet som skal støttes, men personalet.’ ’En 

handleplan er et udtryk for, hvordan tværfagligheden kan understøttes.’ Det foreslås, at støtte-

pædagoger bliver ’klædt på til at støtte op omkring udredning’.  

 

PPR repræsentanter fremhæver netværksmøder, som et godt forum for tidlig indsats og tværfag-

ligt samarbejde. ’Tidlig indsats og konsultativ bistand betyder, at PPR er med i processen fra star-

ten.’ I relation hertil foreslås det, at der nedsættes et tværfagligt visitationsudvalg, hvor der også 

er psykologer.’ Talepædagoger oplever at arbejde tidligt og konsultativt, men savner sundhedsple-

jersker og psykologer. Der peget på, at der aktuelt ikke er nogen registrering af det konsultative 

arbejde og at der er brug for ’kommunikation på distriktsteams, med tværfaglighed, hvor der kan 

udveksles viden om, hvad der foregår i institutionerne. Det er en vision, at det udbygges og at der 

findes lokaler til det.’ 

 

PPR peger på, at psykologer fortrinsvist er knyttet til skoleområdet. Det foreslås, at nogle psykolo-

ger specialiserer sig i daginstitutionsområdet og ansættes specifikt til det arbejde, som ligger her. 

De ressourceteams som ligger i skoleområdet foreslås også at skulle fungere som model af teams 

til daginstitutionsområdet. Det nævnes at ’ når man kigger på sager, som har haft en lykkelig ud-

gang, har der været tværfagligt samarbejde.’ 

 

Specifikt i forhold til den støttepædagogiske virksomhed peger PPR på, at det er en udfordring, at 

’få støtten til at være en støtte til personalet og ikke til barnet. Institutioner kan tænke, at barnet 

er et problem og nogle skal komme ud og løse det.’  Der peges på, at en konsultativ støttepæda-

gogisk rolle kan være menneskeligt svær. ’Når man kommer ind i institutionen er det for at løse en 

opgave – man er nyttig – og det er menneskeligt svært at skulle trække sig fra den rolle og gøre sig 

selv undværlig.’ Der peges endvidere på, at det at være en del af personalegrupperne og samtidig 

fungere som konsulent er vanskeligt. ’Man bliver en del af kulturen og kan ikke se den udefra.’ Der 

peges op, at en konsulent skal ’være indenfor og udenfor’ på samme tid.  

 

PPR fremhæver, at det er en stor udfordring at få kvalificeret den specialpædagogiske kompetence 

i institutioner, som ikke ønsker eller magter det. De peget på, at ikke alle institutioner skal vælges 

ud. ’Der sættes en masse ressourcer af til at støtte institutioner, som producerer mange støtte-

børn, det kan være spild af penge. Det ville være mere fornuftigt at arbejde med institutionerne 

eller at opgive dem.’ Det foreslås, at man i stedet for at arbejde med at udvikle inkluderende mil-

jøer i alle institutioner kunne ’udnævne nogle bestemte institutioner til at arbejde med specialpæ-

dagogik.’ De peger også på, at der er en mangel på uddannet personale i institutionerne, som det 



 73 

ser ud nu. Når man har været konsulent kan man ’opleve, at intentionerne er gode på et møde og 

så kommer man tilbage efter en måned og ingenting er sket pga. sygdom.’ Og videre, at ’nogle 

gange, tit, oplever man, at støttepædagogen er den eneste uddannede i institutionen.’ 

 

Institutionsledernes blik på støttepædagogisk virksomhed 

Institutionslederne oplever, at PPRs procedurer for tildeling af støtte er for langsomme. ’Der er 

brug for at kunne modtage støtte med det samme.’’Der bevilliges støtte, men så skal der først an-

sættes en støttepædagog.’  Det er ifølge lederne først, når barnet har en ’rigtig diagnose, at PPR 

handler med det samme.’ ’Det er svært at få ressourcer og støttetimer.’ ’Der er behov for et sy-

stem, hvor man differentierer mellem hvad der er akutte og kortsigtede problemer og hvad der er 

diagnosticerede med behov for langsigtet støtte.’  

 

Der er ifølge lederne brug for at PPR bliver ’mere fleksibel’ og kommer ’tættere på’ og i der efter-

spørges en bedre dialog mellem PPR og daginstitutioner. ’Det er et problem, når støtten er ansat 

centralt, der kommer for stor afstand.’ Der er ’godt at have integreret en specialistfunktion i hver-

dagen.’ Og ’støttepædagogressourcerne skal tættere på institutionens praksis.’ Det fremhæves, at 

det er ’svært at finde ud af, hvad det er for tilbud PPR har.’ Rådgivningsgrupper og afspændings-

pædagoger er eksempler på indretninger, som fungerer godt. Rådgivningsgrupper roses for, at 

være gode til ’at komme med andre øjne på pædagogernes praksis, også i forhold til børn med 

særlige behov.’ Og videre, at ’det er nemt at blive fedtet ind i eget univers.’ Også støttepædagoger 

fremhæves som en faggruppe, der ’skal være eksperter, som kan tilføre en anden tilgang.’  

 

Der er en oplevelse, af at det er uklart, hvem der leder støttepædagoger. Og også ’rollefordelingen 

mellem støttepædagoger og daginstitutionspædagoger er uklar.’ Der peges på, at det er en ’ud-

fordring for inklusion, at støttepædagoger er ansat til mange parallelle støtteforløb og er kortva-

rigt i institutionen, det fungerer ikke i hverdagen.’ Institutionsledere oplever, at der er brug for at 

’støttepædagoger har ansvaret for arbejdet med udsatte børn, men pædagoger skal inddrages.’ 

Og det er svært fordi med få timer, fordi ’når støttepædagogerne er med på personalemøder er 

det på bekostning af noget andet ’. Det formuleres som et problem, at ’støttepædagogerne ikke 

bliver en del af huset.’ ’Hvis støttepædagogerne fik tid til at reflektere over egen praksis og over 

pædagogernes praksis og hvis der kunne etableres rum til fælles sparring’ ville støttepædagogerne 

ifølge lederne blive bedre integreret i huset og have mulighed for at arbejde konsultativt med pæ-

dagogikken.  ’Det at støttepædagoger har opgaver flere steder opleves som ’ødelæggende for in-

tegrationen i huset.’ Der peges på, at der kunne være brug for, at ’afklare forventninger til hinan-

den – institution og støttepædagoger. Det skal formuleres og skrives ned, men det er svært at få 

tid.’ Nogle fremhæver det som en ledelsesopgave, at skabe ’strukturelt plads til bedre diskussioner 
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på personalemøder.’ Det tværfaglige samarbejde mellem støttepædagoger og pædagoger frem-

hæves som vigtigt, ’når en indsats skal tilrettelægges.’ Og som en del af det, skal der diskuteres 

værdier.’  

 

Der er en forventning om, at støttepædagogerne ’skal have en særlig opmærksomhed på barnet 

og samtidig skal kunne gå ind og støtte personalet, være konsulenter, men det er ikke altid, at de 

har kompetencerne til det.’ Lederne stiller sig kritisk over for den form for støttepædagogik, som 

tager afsæt i barnet og ikke i pædagogikken. ’Når støttepædagogen går væk med nogle børn, så 

brydes sammenhængen.’ Og ’at støttepædagogerne ikke får videregivet deres indsigt og teknikker 

til pædagoger, når de isolerer sig.’ Samtidig peges der på, hvor vigtigt det er, at ’støttepædagoger-

ne stikker fingeren i jorden og får en fornemmelse af huset’, når de skal ind og intervenere i pæ-

dagogikken. Lederne peger på, at det er vigtigt at ’pædagoger bliver åbne for støttepædagogens 

nye øjne på institutionen.’  

 

Pædagogernes blik på støttepædagogisk virksomhed 

Pædagoger oplever, at det er uklart, hvad der skal til for at få støttepædagogisk bistand og ønsker 

at spille en vigtigere rolle, når ’der skal vurderes behov for støtte.’ De peger på, at ’når PPR kom-

mer ud og laver to timers observation, så ser de ikke barnets reelle problem.’ ’Hvorfor tæller vores 

observationer ikke?’ Pædagogerne peger på at sagsbehandlingen i det hele taget er for langsom. 

’Det tager for lang tid at lave en funktionsbeskrivelse og så tiden fra funktionsbeskrivelsen er sendt 

af sted til der handles er for langsom. Barnet mangler støtte i mellemtiden.’ De peger på, at der er 

brug for støtte og rådgivning, som er hurtig, ’et beredskabsteam, skadestue, akutafdeling.’ Der 

peges på, at ’afstanden mellem PPR og pædagoger er for stor.’ Kommunikationen foregår skriftligt 

og pædagoger vurderer, at de ikke er kvalificerede til det. De peger videre på, at de ’bliver nødt til 

at male fanden på væggen, for at få PPR i tale.’ Altså at skrive eksplicit om barnets vanskeligheder 

for at komme i dialog med PPR. ’Det er svært, når man arbejder med udgangspunkt i barnets res-

sourcer, at skrive handleplaner, der fokuserer på det negative.’ ’Der er brug for, at PPR ikke foku-

serer på barnet, men på hvordan barnet kan støttes i sin hverdag.’  Og endelig, at ’vi mangler in-

formation, når et barn skal starte og det er vigtigt med overgangssamtaler.’  

 

Pædagoger vurderer, at der er brug for specialpædagogisk kompetence i institutionerne udefra. 

’Der er brug for noget, som vi ikke selv kan.’ Og de nævner, at ’støttepædagoger kan blive bedre til 

at give personalet værktøjer.’ Pædagogerne foreslår, at der ansættes faste støttepædagoger i in-

stitutionerne og i distrikterne, så der kan etableres længerevarende og stabile samarbejdsrelatio-

ner. De foreslår, at PPR decentraliseres og kommer tættere på børnenes hverdagsliv i institutio-

nerne. Og i den forbindelse, at også støttekorpset decentraliseres. ’Vi har brug for at få eksperter-
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ne ind i institutionerne.’ ’Der er brug for konsulentbistand og der er allerede eksempler på, at det 

fungerer.’  

 

De peger på, at ikke inkluderende støttepædagoger, som ’går væk med barnet’ forhindrer inklusi-

on. Og at ’man må stille krav til støttepædagogerne om, at de ikke kun forholder sig til individuelle 

børn.’  Og at ’støttepædagogerne også må stille krav til os (pædagoger).’ Der peges på, at det er 

vigtigt med afklaring af forventninger. Og at disse kunne etableres, hvis pædagoger og støttepæ-

dagoger udvikler handleplaner sammen og følger sagerne sammen. ’Samarbejdet med støttepæ-

dagoger skal ind i personalepolitikken.’ ’Når støttepædagogen går selv, skal barnet kunne stå selv, 

så det er bedre at støttepædagoger tænker i udviklingen af pædagogikken, end i udviklingen af 

barnet.’ Der udtrykkes stor tilfredshed med måden talepædagoger indgår i daginstitutionerne. 

Pædagogerne stiller spørgsmålet: ’Hvorfor er der kun støttepædagoger om formiddagen, hvad er 

det for en mærkelig angivelse af behov hos barnet.’ ’Det er ikke godt, når støttepædagogen går kl. 

12.00 og der er massive problemer, der er brug for et mere fleksibelt tildelingssystem.’ ’Der mang-

ler støttepædagoger i spidsbelastninger, når personalet er gået hjem og det er her, der opstår 

problemer.’  

 

Samarbejdet og rollefordelingen mellem støttepædagoger og pædagoger diskuteres. En ’forven-

ter, at støttepædagogen fokuserer på barnet, en uden at trække barnet væk fra børnegruppen.’ En 

anden siger: ’Det er vigtigt, at institutionerne trækker på støttepædagogernes erfaringer, men det 

er pædagogernes børn.’ En siger: ’Støttepædagogen skulle ind i normeringen, fast, og med på per-

sonalemøder og være med til at udvikle mål for det pædagogiske arbejde.’ ’Det handler om inklu-

dering, herunder også støttepædagogen, for samarbejdet omkring barnet er vigtigt.’ ’Det ville væ-

re godt, hvis nogle kom ud og hjalp med ændringer af husets hverdag, så man kan ændre det.’ Der 

peges også på, at det er vigtigt med en afklaring af forventninger mellem støttepædagog og dagin-

stitution. ’Vi har ikke de samme definitioner af inklusion, barn med særlige behov’ og ’der er brug 

for mange diskussioner for at finde fælles fodslag.’ En gruppe formulerer, at de ’stort set har gode 

erfaringer og anerkender støttepædagogernes arbejde.’ ’Støttepædagogen skal ses som en ny 

kollega med nye øjne, som er en inspirationskilde.’  
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DEL 3 

 

Konklusion og perspektivering af undersøgelsens resultater 

 

Her vil undersøgelsens analyser blive konkluderet og perspektiveret med henblik på en opsamling 

af styrker, svagheder, muligheder og trusler i forhold til visionen om en inkluderende pædagogisk 

praksis.  

 

Undersøgelsen anvender i konklusionen en SWOT-analyse. SWOT er en forkortelse af Strengths, 

Weaknesses, Opportunities og Threats. Oprindeligt er SWOT-analysen udviklet med henblik på at 

give medarbejdere i en organisation mulighed for at komme i tale og at blive inddraget i udvik-

lingsprocesser. Her anvendes analysen til at præsentere undersøgelsens resultater. Ud fra analy-

sen af styrker og muligheder kan retningslinjer og veje at gå blive synlige. SWOT-analysen kan så-

ledes pege på, hvad der fungerer i den praksis, som analyseres, og hvad det er muligt at udvikle. 

SWOT-analysens formål stemmer overens med denne undersøgelses ambition om at foreslå en 

udvikling af det pædagogiske arbejde ud fra (en undersøgelse af) det som allerede fungerer og 

dermed ud fra de potentialer, som ligger i den eksisterende pædagogiske praksis. SWOT-analysens 

fokus på svagheder gør det endvidere muligt at pege på hvilke forandringsprocesser, som det er 

nødvendigt at fokusere på for at sætte en udvikling i gang. Det kan være i den pædagogiske prak-

sis (kultur og organisation internt), men det kan også være i mere eksterne områder, som fx PPRs 

organisering.  

 

Styrker: Hvilke indsatser synes at virke inkluderende i den eksisterende pædagogiske praksis? 

Det er en styrke, at flertallet af pædagoger og støttepædagoger (og PPR) udtrykker et ønske om at 

arbejde inkluderende og arbejde med fokus på børnenes ressourcer. Der synes endvidere at være 

en interesse for at sætte fokus på egen praksis med henblik på at udvikle og kvalificere det pæda-

gogiske arbejde, så det imødekommer alle børns udviklingsbehov. De værdier, som pædagoger 

formulerer i interviews i fremtidsværkstederne, peger på en interesse for at arbejde anerkenden-

de. Der er flere eksempler på pædagoger, som formulerer et ønske om at fordybe sig i aktiviteter 

og samvær med børn i længere perioder. De peger på, at det er vigtigt at være i nuet. Også leder-

ne af dagtilbuddene formulerer, at det er vigtigt at sætte fokus på de gode historier og at gøre op 

med fejlfinderkulturen.  

 

Det er også en styrke, at de faggrupper, som har deltaget i undersøgelsen, alle synes at være opta-

get af at etablere tværfaglige samarbejdsrelationer og ser det som betydningsfyldt for udviklingen 

af en inkluderende pædagogisk praksis. Nok så væsentligt er, at der er enighed i alle faggrupper 
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om, at en tidlig indsats og en inkluderende tilgang implicerer, at den special- og støttepædagogi-

ske opgave skal finde sted i barnets dagtilbud og normalmiljø. 

 

Ledelsesrepræsentanter og pædagoger fra dagtilbud ytrer samstemmende, at der er brug for kon-

sultativ bistand i dagtilbuddene i relation til den specialpædagogiske opgave; dvs. der er en åben-

hed over for eksterne blikke og fagpersoner, som intervenerer i de pædagogiske praksisfællesska-

ber. Ligeledes formuleres det, at special- og støttepædagogisk bistand med fordel kan indgå i mere 

længerevarende og forpligtende relationer til pædagoger i dagtilbud eller som konsulenter, der 

rådgiver og vejleder det pædagogiske personale i forhold til specifikke problemstillinger, fx om-

kring håndteringen af en mangfoldighed af børn. 

 

Støttepædagoger og PPR repræsentanter giver tilsvarende udtryk for at ville indgå konsultativt i 

dagtilbud … og som en del af det arbejde mindre med barnet og mere med pædagogikken som 

omdrejningspunkt. Der er eksempler på (fra leder af støttepædagogisk team), at støttepædagoger 

allerede arbejder konsultativt. Støttepædagoger gør sig erfaringer med børn i relation til den om-

verden, som det pædagogiske hverdagsliv udgør, og forsøger at viderebringe disse erfaringer for 

at kunne støtte det pædagogiske personale i bedre at kunne tage vare på alle børn. Ikke mindst 

fremhæves måden, som talepædagoger indgår på, som vellykket konsultativt arbejde. 

Gruppeordninger fremhæves som en god løsning, men også rådgivningsgrupper trækkes frem som 

et godt billede på en organisering af det tværfaglige konsultative arbejde, som menes at fungere. 

 

Der er i fortællinger fra praksis (”forskerblikket”) eksempler på vellykkede pædagogiske situatio-

ner, hvor støttepædagoger og pædagoger etablerer nogle pædagogiske situationer, hvor børn 

indgår i pædagogiske fællesskaber eller i legerelationer med andre børn. Inden for de rammer, 

pædagoger og støttepædagoger aktuelt arbejder, peger undersøgelsen på, at der er en stor vilje til 

at støtte og hjælpe udsatte børn med at begå sig i daginstitutionerne. Ligeledes er der i fortællin-

ger fra pædagoger og støttepædagoger eksempler på pædagogiske situationer, hvor børn har fæl-

lesskab med andre og deltager i lege og aktiviteter, fordi støttepædagoger eller pædagoger facili-

terer det.  

 

Svagheder: Hvor ligger udfordringer for udviklingen af en inkluderende pædagogisk praksis? 

Det er fra dagtilbuddenes perspektiv uafklaret, hvilke tilbud PPR har, og kommunikationen mellem 

PPR og dagtilbud er ikke god. Funktionsbeskrivelser og underretninger er eksempler på, at kom-

munikation og samarbejde ikke fungerer godt. Der er fx forskellige perspektiver på, hvad det er 

vigtigt og frugtbart at lægge vægt på, når der skrives om børn med særlige behov. Er det børnenes 
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problemer eller ressourcer, er det børnene i praksis (som pædagoger med fordel kan udarbejde), 

eller er det om børns individuelle vanskeligheder (som PPR har patent på at udarbejde)?  

PPR som organisation opleves at være for ufleksibel. Rammestyringsmodellen kritiseres, og der 

foreslås i stedet behovsstyring. Ligeledes peges der på, at den tid, det tager at modtage støtte, 

opleves at være en barriere for dagtilbuddenes håndtering af de specialpædagogiske opgaver. Den 

special- og støttepædagogiske opgave er forskellig fra situation til situation, og derfor er der brug 

for fleksible støttemodeller (rådgivning, supervision, længerevarende støttepædagogisk bistand, 

fast ekspertbistand på fx sprog og endelig bedre normering som en måde at løfte den specialpæ-

dagogiske opgave) og ansøgningsprocedurer (nogle gange er der brug for en grundig udredning og 

et fast støtteforhold, og andre gange er der brug for akut og kortvarig støtte eller rådgivning).  

 

Støttepædagogernes måde at indgå i institutionerne på rent organisatorisk er en barriere. Støtte-

pædagogerne er til stede i institutionerne i korte perioder og med få timer. Det er en barriere for 

deres deltagelse i de pædagogiske praksisfællesskaber og for deres rolle som konsulenter i relation 

til den pædagogiske praksis. Der er som omtalt eksempler på, at støttepædagoger (og andre fag-

grupper) tænker deres arbejde som et arbejde med pædagogik og ikke med børn. Men samtidig er 

det svært under de nuværende vilkår (mangel på uddannet personale) i daginstitutionerne og den 

korte tid, støttepædagogerne er til stede i institutionerne, at få tid til at overlevere viden og erfa-

ring. Det har vist sig i undersøgelsen (især via observationer), at manglen på uddannet personale i 

det konkrete pædagogiske arbejde er en markant tendens, og det er en væsentlig barriere for ud-

viklingen af et professionelt tværfagligt samarbejde mellem støttepædagoger og dagtilbudspæda-

goger. 

 

Støttepædagoger ansættes på baggrund af en funktionsbeskrivelse af barnets individuelle vanske-

ligheder og bliver samtidig opfordret til at arbejde inkluderende med afsæt i pædagogikken. Di-

lemmaet løses ved, at støttepædagogerne arbejder med børnene i relation til børnefællesskabet, 

og at de arbejder med afsæt i individet og søger at integrere barnet i det fællesskab, som eksiste-

rer i institutionerne. Det kan betragtes som en vej væk fra at arbejde segregerende med et barn 

væk fra fællesskabet og som en vej hen imod barnets deltagelse i fællesskabet. Men en inklude-

rende strategi, hvor støttepædagoger og pædagoger og eventuelt andre faggrupper arbejder 

sammen om at udvikle pædagogikken, så den i højere grad imødekommer alle børns udviklingsbe-

hov, er der ikke eksempler på i det datamateriale, som undersøgelsen bygger på. Der mangler af-

klaring af støttepædagogernes rolle og funktion. Jævnfør ovenstående burde den måde støttepæ-

dagoger indgå på variere fra situation til situation. Der er brug for, at støttepædagoger sammen 

med dagtilbud planlægger, målsætter, gennemfører og evaluerer den special- og støttepædagogi-

ske indsats. Og den vil skulle defineres og udføres forskelligt fra situation til situation. Værd at no-
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tere sig er også, at ikke alle støttepædagoger ifølge undersøgelsen synes fagligt rustede til og fag-

ligt indstillede på at arbejde konsultativt.  

 

Det må ses som en svaghed, at det pædagogiske personales faglighed er kendetegnet som viden 

inden for almen pædagogik uden specialiseret viden.  Det fremgår af indeværende undersøgelse, 

som i andre (rapporten ’Socialt udsatte børn’ af Niels Ploug og af ’Det differentierede fællesskab’ 

af Heide Ottosen og Torbenfelt), at pædagogers viden retter sig mod dagtilbud og almenpædago-

gik, og viden om socialt udsatte børn er begrænset.  

 

De pædagogiske institutioner synes at være meget domineret af en fastlåst intern struktur, som 

skaber en organisatorisk ufleksibilitet. Det kommer til at betyde, at børnene skal tilpasses struktu-

ren (fællesskabet), og ikke at strukturen (fællesskabet) tilpasses børnene. Analysen af pædagogisk 

praksis viser, at der er en mængde regler og rutiner, som er styrende for den omverden, børnene 

tilbydes. Regler, som ikke er til forhandling, og som børnene forventes at indordne sig under. Der 

synes således at være en tendens til, at, for at få hverdagen til at fungere med mange børn på få 

kvadratmetre og med få voksne, der ofte skal dække hinanden ind, så indfører pædagogerne en 

række regler og rutiner, som de organiserer dagen ud fra. De forsøger således at organisere sig ud 

at nogle arbejdsmæssige betingelser, som ikke levner meget tid eller rum til fordybelse og nærvær 

eller til at arbejde mere inkluderende.   

 

Samtidig med det, er mange af institutionerne præget af en selvforvaltnings- og selvbestemmel-

sespædagogik, som på mange måder signalerer, at der er åbenhed og imødekommenhed overfor 

børns initiativer. Det kan betyde, at børn selv bestemmer, hvornår de vil spise, og hvad de vil lege, 

og at der er få planlagte og voksendefinerede aktiviteter. Som også rapporten fra SFI peger på, kan 

det ses som en udfordring for børn, som har brug for særlig støtte. De er i eftermiddagstimerne 

(med få pædagoger til stede og ingen støttepædagog) overladt til sig selv og til at finde ind i lege 

med andre børn. Det har i observationerne i undersøgelsen vist sig, at det er her, at nogle børn 

løber ind i konflikter og ikke trives. Det er en udfordring at udvikle nye måder at organisere arbej-

det på, som gør det muligt at overkomme tendensen til, at det pædagogiske personale først og 

fremmest er til stede om formiddagen.  

 

Muligheder: Hvor ligger mulighederne for at kvalificere en inkluderende pædagogisk praksis? 

Mulighederne ligger i organisatorisk og økonomisk at støtte op om den vilje, som ligger hos alle 

faggrupper til at arbejde konsultativt og inkluderende. Enten ved at gøre det muligt at etablere 

længere tværfaglige forløb i praksis og/eller at opkvalificere støttepædagoger og andre faggrup-

pers konsultative kompetence, dvs. kurser i supervision, vejledning, kommunikation, udviklingsar-
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bejde samt kultur- og organisationsforståelse. At prioritere uddannelse og efteruddannelse af le-

dere, støttepædagoger og pædagoger i forhold til viden om børn med særlige behov i dagtilbud vil 

også være befordrende for at udvikle fælles ejerskab og fælles ansvar for denne pædagogiske op-

gave.  

 

At professionalisere ledelserne i daginstitutionerne rummer et stort udviklingspotentiale. Et fokus 

for denne professionalisering ville med fordel bestå i viden om forandring i organisationer og om 

at tænke teamarbejde og tværfagligt samarbejde ind i de pædagogiske organisationer. Et særligt 

fokus på forandring af organisationer nævnes her, fordi undersøgelsen peger på, at regler og ruti-

ner dominerer de pædagogiske organisationer. Som det fremhæves i Tema 2 om pædagogisk 

praksis, er der et behov for at tænke støttepædagoger og deres funktion ind i dagtilbuddenes per-

sonalepolitik, så støttepædagogerne fx kan deltage i personalemøder og få tid til udviklingen af 

fælles målsætninger og fælles refleksion samt evaluering af samarbejdet. Men det forudsætter, at 

støttepædagoger bliver ansat i længere forløb. Professionalisering af ledelserne i dagtilbuddene 

kan betragtes som en forudsætning for, at special- og støttepædagogik strukturelt får rum i insti-

tutionerne. 

 

Leder af støttepædagogisk team forslår, at nogle støttepædagoger knyttes til dagtilbud og andre 

til skole. I dette forslag ligger muligheden for at skabe forudsætninger for længere, kontinuerlige 

og mere forpligtende tværfagligt samarbejde mellem dagtilbud og støttepædagoger (og pædago-

giske vejledere og inklusionsformidlere). Det efterspørges i interviews, at psykologer bliver knyttet 

til dagtilbudsområdet, og en mulighed kunne være organisatorisk at skabe rum for tværfagligt 

samarbejde mellem psykologer, inklusionsformidlere, pædagogiske vejledere og støttepædagoger 

omkring den konsultative rolle og funktion, men på en måde, så de forskellige faggruppers ar-

bejdsfunktioner både er tydelige og klart afgrænsede. 

 

Der er også stillet der forslag om, at udvalgte fagpersoner i distrikter uddannes som eksperter i 

specifikke problemstillinger, fx sprog, så disse kunne fungere som konsulenter for institutioner, 

som har brug for et fagligt løft. Dette forslag rører så ved hele problematikken omkring vidende-

ling i en decentraliseret struktur; et område, som PPR-projektet formentlig i sin undersøgelse vil 

komme nærmere ind på. 

 

Endelig peger pædagogerne på, at der skabes bedre mulighed for gruppedannelse, hvilket fordrer 

fysiske rammer, der kan rumme en sådan organisering. De understreger pædagogerne, at flere 

personaler er nødvendige for at rumme børn med særlige behov.  
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Trusler: Hvilke barrierer er det nødvendigt at være opmærksomme på? 

Hvis ikke visionen omkring udviklingen af social inklusion (via en løftet specialpædagogisk kompe-

tence i dagtilbuddene), støttes op organisatorisk og økonomisk, kan visionen strande ved de gode 

hensigter. På tilsvarende vis må det præciseres, at hvis ikke kvalifikationer og kompetencer løftes 

hos personalet i dagtilbud (i forhold til udviklingen af inkluderende miljøer) og hos støttepædago-

ger (i forhold til den konsultative rolle), så kan visionen ikke realiseres, og børn med brug for støtte 

får ikke optimale udviklingsmuligheder, selvom de fysisk set er placeret i et alment dagtilbud. 

 

Den dominerende pædagogiske faglighed i institutionerne, som baserer sig på en individfokuseret 

tilgang til forståelsen af børn med særlige behov, er en barriere for at kvalificere de inkluderende 

processer. Når pædagogerne forstår deres opgave som at støtte barnet i dets legerelationer, så er 

det et udtryk for, at de anser deres opgave som at hjælpe barnet med at blive en del af fællesska-

bet uden at det betyder, at fællesskabet ændrer dets måde at være fællesskab på. Det er det en-

kelte barn, der skal udstyres med de nødvendige kompetencer, for at det kan indgå i børnefælles-

skabet samt i det pædagogiske fællesskab. Det antages ganske vist, at det kræver en fleksibilitet af 

de andre børn at de skal formå at lege med et barn, der er anderledes. Men ifølge datamaterialet 

synes der ikke at være eksempler på, at det reelt er en proces, der sættes i gang og derfor bliver 

det i sidste ende er det enkelte barns evne til tilpasning, der skaber inklusion.  

 

Pædagogerne peger også på, at de skal arbejde anerkendende. Være imødekommende og rumme-

lige over for det enkelte barn. Det er rigtigt, at anerkendelse er en del af det at arbejde inklude-

rende, så barnet kan understøttes i dets positive selvudvikling. Men anerkendelse er ikke lig med 

inklusion. Inklusion forudsætter anerkendelse blandt flere ting. Datamaterialet viser da også, at 

det sker i den eksisterende, pædagogiske praksis, at personalet møder børnene anerkendende. 

Men der er også mange eksempler på, at det ikke sker. Det er karakteristisk for pædagogernes 

egne fortællinger, at de udtrykker en anerkendende måde at arbejde på. Men i praksisfortællin-

gerne er der også eksempler på det modsatte. Pædagogerne gør sig ikke selv nogle overvejelser 

over, hvordan anerkendelse af barnet kan bidrage til at skabe en inkluderende proces.  

 

Det er helt afgørende, at der sker en forskydning i den faglige selvforståelse fra et individoriente-

ret fokus til en relationel tilgang til arbejdet med børn. Et sådan perspektivskifte kræver en aflæ-

ring af eksisterende viden og erfaringer for at give plads til nye handlemuligheder og løsningsstra-

tegier. 

 

Det formuleres af leder af støttepædagogisk team, at der er et pres fra forældre til børn med sær-

lige behov, om at (støtte) pædagogikken i daginstitutionerne indrettes med udgangspunkt i en 
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træning eller behandling af det individuelle barn. Der synes ikke at være en interesse i eller forstå-

else hos forældre for, at fokus lægges på pædagogikken.  

 

Ressourcespørgsmålet rejses af såvel pædagoger, støttepædagoger og pædagogiske vejledere. 

Normeringen i dagtilbuddene betyder, at der ikke er de nødvendige hænder til at kunne fordybe 

sig i relationer med børnene, inddele børnene i mindre grupper samt skabe et nærvær med bør-

nene og finde overskuddet til at arbejde anerkendende. Det må konstateres, at det er et meget 

alvorligt problem, at der er så få personaler til så mange børn i daginstitutionerne. Børnene er 

langt hen ad vejen overladt til sig selv. De opnår meget lidt voksenkontakt i løbet af en dag og de 

skal kunne klare rigtig mange ting selv. 

 

Samtidig må det tages til efterretning, at en øget ressourcetilførsel ikke er realistisk. Svaret må 

derfor være, hvordan det er muligt inden for de eksisterende rammer at udnytte ressourcerne 

mere hensigtsmæssigt. Det bliver nødvendigt at se på organiseringen af såvel det pædagogiske, 

støttepædagogiske samt på det tværfaglige samarbejde. På ressourcefordelingen samt på struktu-

reringen af hverdagen. Endelig ville det være relevant at organisere arbejdet på en sådan måde, at 

det først og fremmest er det uddannede personale, bruger deres arbejdstid på at udøve pædago-

gik og indgå i relationer til børnene. Det er bekymrende, at der er så få uddannede pædagoger til 

at varetage det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. 
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DEL 4 

 

Anbefalinger for projektets implementeringsfase … samt af strategier, indsatser og 

metodeudvikling til kvalificering af den inkluderende, pædagogiske praksis 

 

På baggrund af undersøgelsen og rapportens konklusioner vil vi pege på tre overordnede forhold, 

som vi mener, der bør sættes fokus på for at understøtte en inkluderende praksis i kommunens 

dagtilbud: 

1. Omorganisering af PPR og støttestrukturen 

2. Faglig opkvalificering af de fagfolk, der indgår i arbejdet med børn med særlige behov 

3. Professionalisering af den pædagogiske ledelse 

 

1. Omorganisering af PPR og støttestrukturen 

Vi har i undersøgelsen taget afsæt i et bottom-up-perspektiv, som betyder, at aktørernes problem- 

og løsningsforståelser respekteres og anerkendes. Hvis projektets mål og intentioner skal nås, er 

det derfor nødvendigt, at der på et forvaltningsmæssigt og administrativt niveau sættes en foran-

dringsproces i gang, der bidrager til at skabe de nødvendige forudsætninger for, at den pædagogi-

ske praksis rent faktisk kan udvikle sig hen mod en mere inkluderende logik. Således at de barrie-

rer, som personalet ikke selv kan ændre på, ændres af de aktører, der har mulighed herfor. 

 

I rapporten har vi peget på, at der bør ske ændringer i det tværfaglige samarbejde hen mod en 

mere konsultativ praksis. At sagsbehandlingen bør ændres og tilpasses en inkluderende tanke-

gang, der tager afsæt i et relationelt perspektiv frem for et individorienteret blik. Vi har endvidere 

anbefalet, at der sker en ændring i grundlaget for ressourcetildelingen, så det understøtter en in-

kluderende logik. Vi har også peget på en decentralisering af det tværfaglige arbejde, så det place-

res i distrikterne og knyttes mere direkte til distriktets institutioner. En mulighed er at gøre institu-

tionerne til udgangspunktet for det tværfaglige samarbejde i forhold til at skabe inkluderende mil-

jøer. 

 

Disse forhold knytter sig til organiseringen af PPR og dermed til det forvaltningsmæssige og admi-

nistrative niveau. Med henblik på en ændring af støttestrukturen kan det enten gøres ved at orga-

nisere arbejdet konsultativt eller ved at knytte støttepædagogerne tættere til daginstitutionerne, 

fx ved at gøre dem til en del af institutionens personalegruppe. Hvis man vælger at organisere det 

tværfaglige samarbejde konsultativt, anser vi det for nødvendigt at kvalificere specialisterne til at 

arbejde som konsulenter og coaches. Det kan eksempelvis ske gennem et PD-forløb eller anden 
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form for efteruddannelse. Hvis støttepædagogerne ansættes i institutionerne, vil der i højere grad 

være behov for, at de lærer at arbejde med supervision og sparring. Det kunne ske gennem særligt 

tilrettelagt kursusforløb. 

 

2. Faglig opkvalificering af de fagfolk, der indgår i arbejdet med børn med særlige behov 

Med henblik på at kvalificere pædagoger og samarbejdspartnere til at arbejde inkluderende anbe-

faler vi, at der gennemføres et efteruddannelsesforløb, der forberedes og tilrettelægges af dels 

eksterne som interne kræfter. For at fastholde ejerskabet til projektet og tage afsæt i praktikernes 

problem- og løsningsforståelser finder vi det vigtigt, at der også er repræsentanter fra projektet i 

planlægningen af et efteruddannelsesforløb. Efteruddannelsen bør særligt orientere sig mod en 

faglig nytænkning, der sætter fokus på relationen mellem barn og omverden frem for en individfo-

kuseret tilgang til arbejdet med børn med særlige behov. Vi anbefaler, at alle de faggrupper, der er 

tilknyttet arbejdet med børn med særlige behov, får mulighed for at deltage i et sådan efterud-

dannelsesforløb for at opnå en fælles faglig tilgang til det inkluderende arbejde og derigennem 

understøtte projektet og udviklingen af inkluderende strategier.  

 

Dernæst bør det pædagogiske personale arbejde kontinuerligt med at udvikle egen praksis ved at 

forholde sig reflekteret og kritisk til egen praksis og egen faglige selvforståelse, så for at kvalifice-

ringen af de inkluderende indsatser skal materialisere sig i det daglige, pædagogiske arbejde, vil vi 

anbefale, at man arbejder med narrativer som metode til udvikling og dokumentation af indsat-

serne. Formålet er at kunne vurdere, hvad der virker og formulere nye strategier i forhold til det, 

der ikke understøtter inklusion. Metoden bidrager således til at arbejde med udviklingen af praksis 

i praksis. Narrativerne gøres til grundlag for refleksion over praksis i reflekterende teams, som er 

sammensatte på tværs af de enkelte faggrupper.  

 

3. Professionalisering af den pædagogiske ledelse 

Vi har i rapporten peget på, at det er nødvendigt at anerkende ledelsens, det pædagogiske samt 

støttepædagogiske personales oplevelse af, at ressourcerne er alt for få til, at de kan kvalificere og 

udvikle en inkluderende praksis. Det er derfor nødvendigt at understøtte en ændring af organise-

ringen og struktureringen af det pædagogiske arbejde med henblik på at udnytte ressourcegrund-

laget mere hensigtsmæssigt. Vi anser ledelsen for at være den helt centrale aktør i denne proces 

og finder det nødvendigt, at ledelsen kvalificeres til at påtage sig denne opgave; ikke mindst opga-

ven med at understøtte de inkluderende processer i institutionerne.  

Vi anbefaler en professionalisering af den pædagogiske ledelse gennem deltagelse i et PD-modul i 

ledelse. Vi anbefaler endvidere, at lederne etablerer netværk, hvortil der er tilknyttet en ekstern 
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coach eller superviser, der kan understøtte og sikre en fortsat kvalificering og professionalisering 

af ledelsen.  

 

Vi anser det ikke umiddelbart for at være realistisk, at alle institutioner nødvendigvis skal udvikles 

på en gang. Nogle institutioner vil være meget motiverede og kan finde god mening i en inklude-

rende tankegang. Andre institutioner vil være mere kritiske og mere tøvende. Det er vigtigt, at 

man i implementeringsfasen sætter fokus på de institutioner, som kan finde mening i at arbejde 

inkluderende. Og lader disse institutioner gøre sig erfaringer med at realisere projektets mål og 

visioner … med henblik på at inspirere og motivere andre institutioner i kommunen.  
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Forslag til evalueringsparametre med henblik på at vurdere i hvilken grad projek-

tets formål er nået, samt hvorvidt inklusionen i dagtilbud er styrket 

 

Da inklusion ikke er en tilstand, men nærmere må ses som en fortløbende proces, er det vanskeligt 

at formulere evalueringsparametre, der er målbare i en klassisk forstand. Det vil sige at kunne 

vurdere graden af inklusion før og efter projektet. 

 

Inklusion er ikke et udtryk for, hvor mange henvisninger af børn med særlige behov, der laves over 

tid. Flere eller færre henvisninger kan ligeså vel være et udtryk for et ændret ressourcegrundlag, 

en politisk ændring eller en forvaltningsmæssig og administrativ beslutning. At færre børn henvi-

ses til specialpædagogiske foranstaltninger er ikke nødvendigvis et udtryk for, at de er inkluderet i 

institutionerne. Inkluderende miljøer fordrer nemlig mere end fysisk tilstedeværelse. Det er udtryk 

for en faglig tilgang til arbejdet med børn og for en særlig forståelse af forholdet mellem individ og 

fællesskab.  

 

På det grundlag er det nødvendigt at vurdere projektets succes ud fra mere kvalitativt funderede 

parametre. Dels hvorvidt de relevante aktører oplever sig som deltagere i fællesskabet, om de har 

en positiv selvfølelse, og hvorvidt de føler sig anerkendte. Vi foreslår derfor, at der udarbejdes tre 

forskellige spørgeskemaer. Et til børnene. Et til forældrene og et til personalet. Formålet er at un-

dersøge dels børnenes trivsel og oplevelse af at gå i vuggestue eller børnehave. Dels forældrenes 

oplevelse af deres børns hverdag, selvfølelse, deltagelsesmuligheder, glæde ved at gå i institutio-

nen, barnets venskabsrelationer, hensynet til barnets særlige situation og deres oplevelse af fæl-

lesskabets måde at være fællesskab på. Dels at undersøge personalets vurdering af hvorvidt og 

hvordan de arbejder inkluderende. Vi vil foreslå, at man spurgte til deres vurdering af de forhold, 

som vi i denne rapport har peget på er nødvendige betingelser og forhold, som skal være til stede, 

for at kvalificere de inkluderende, pædagogiske processer. Endelig vil vi anbefale, at spørgeskema-

et udarbejdes på en måde, så det er fremadrettet og dermed kan bidrage med viden om, hvad der 

videre skal gøres for at understøtte en inkluderende pædagogisk praksis.  

 

Det ville være vores anbefaling at udarbejde et spørgeskema, som både kan indeholde data af me-

re kvalitativ art, men som samtidig kan bruges til at udarbejde nogle kvantitative data, som er mu-

lige at måle på.  
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Bilag 1. Uddybende refleksioner over metode 
 

Praksisfortællinger 

I det følgende vil vi uddybe de metodiske tilgange, som er lagt til grund for nærværende undersø-

gelse. 

 

I forbindelsen med observationsstudierne, har vi valgt at udarbejde praksisfortællinger. 

Praksisfortællingerne bygger på narrativ viden. Det vil sige, at viden ikke antages at være en af-

spejling af verden derude, men et resultat af vores måde at fortælle virkeligheden frem på ved at 

kategorisere den og tillægge den en specifik mening og betydning i kraft af sproget. Med sproget 

tales virkeligheden frem på en specifik måde, som samtidig vidner om indlejrede antagelser, som 

fremstår som naturlige og sande og som vi derfor ikke stiller spørgsmålstegn ved. Således bruger vi 

sproget til at konstruere mening og betydning for os selv. Samtidig vil vores viden om verden altid 

være social skabt idet de måder, vi taler og tænker på, og hvad vi taler og tænker om, er kulturelt 

og historisk indlejret. Måden at fortælle virkeligheden frem på, i kraft af en specifik måde at bruge 

sproget på, er altså ikke tilfældig men kontingent, idet den mening og betydning, vi konstruerer, er 

kontekstafhængig men ikke kontekstdetermineret. Det vil sige, at det er muligt at forstå virkelig-

heden anderledes, end vi gør, og vores forståelse kan forandre sig ved at ændre på den måde, vi 

taler og tænker om virkeligheden.  

 

For praksisfortællingerne gælder det, at forløbet i den enkelte fortælling fremstår som en me-

ningsfuld helhed i kraft af den sammenhæng, som fortælleren selv skaber i sin fortælling (Latour 

2000). Der er således ikke tale om, at praksisfortællingerne producerer sand viden om den pæda-

gogiske virkelighed, som den synes at være, da den viden, der produceres i kraft af fortællingerne, 

baserer sig på en narrativ logik og ikke på en objektiv logik. Det vil sige, at der er tale om mulige 

men ikke nødvendige måder at iagttage og forstå den pædagogiske virkelighed på. Fortællingerne 

skal således som et udtryk for, hvordan en række begivenheder er sammensat af den, der fortæl-

ler, så de skaber mening for fortælleren. 

 

Praksisfortællingerne er derfor heller ikke generaliserbare, fordi den viden om praksis, som fortæl-

lingerne producerer, er kontekstafhængig og ikke nødvendigvis gældende for andre praksisser 

eller for andre ’dage’ i den samme institution. På den anden side kan det ikke udelukkes, at den 

viden, som praksisfortællingerne frembringer, er udtryk for generelle tendenser i den pædagogi-

ske og støttepædagogiske praksis og som derfor kan danne grundlag for inspiration, kvalificering 

og udvikling af andre praksisser eller selv samme praksis.  

 



 89 

Fremtidsværksteder 

Vi har som noget nyt valgt at bruge fremtidsværkstedsmodellen som en metode til at indhente 

data fra informanter, der arbejder med børn med særlige. Fremtidsværkstederne har således haft 

til formål for det første at genere viden fra flest mulige relevante aktører, der arbejder i relation til 

de specialpædagogiske indsatser, indenfor projektets givne rammer. For det andet at genere bot-

tom-up-baseret viden om de specialpædagogiske indsatser. At anlægge et bottom-up-baseret per-

spektiv har til formål at beskrive virkeligheden, som den opleves fra en aktørposition. Altså som 

den erkendes og erfares af de forskellige fagfolk, der arbejder inden for feltet af specialpædagogi-

ske indsatser. Bottom-up-baseret vidensgenerering tager aktørernes egne betydningskonstruktio-

ner for pålydende, og er i indsamlingen af data loyal overfor aktørernes forståelser af virkelighe-

den, herunder aktørernes problem og løsningsforståelser. Det betyder, at undersøgelsen ikke ta-

ger afsæt i faste, allerede definerede analysekategorier, men at analysen har til formål at under-

søge, hvordan kategoriernes betydning fastlægges af de relevante aktører og hvordan problemer 

formuleres og søges løst. Bottom-up-perspektivet kan endvidere bidrage til at skabe viden om de 

mere praksisrelaterede sider af en given proces, hvor aktørerne kan opleve, at der er stor afstand 

til det politiske eller ledelsesmæssige niveau, når de som aktører står overfor opgaver og udfor-

dringer, som de oplever, er en konsekvens af de politiske eller ledelsesmæssige mål og strategier 

(Pedersen 1999). Således har implementeringsforskeren Michael Lipsky (Lipsky 1980) argumente-

ret for, at det indenfor undersøgelser og analyser af implementeringsprocesser er nødvendigt at 

fokusere på praktikeres viden, normer og forestillinger, blandt andet med henblik på at opnå viden 

om selve processen og dens kompleksitet. I nærværende undersøgelse har vi derfor lagt særlig 

vægt på at undersøge relevante aktørers problem- og løsningsforståelser og dermed på de mere 

uformelle sider af Ballerup kommune/daginstitutionsområdet som organisation, og taget ud-

gangspunkt i det vilkår, at enhver policyproces rummer mange og forskellige intentioner og hand-

linger i kraft af de mange aktører, der indgår i processen.  

 

På de enkelte fremtidsværksteder har deltagerne forholdt sig til følgende niveauer: 

Institutionslederne:  

Det politisk-administrative niveau 

Det pædagogiske niveau 

Det organisatoriske niveau 

 

PPR-ansatte 

Det politisk-adminstrative niveau 

Det pædagogiske niveau 

Det støttepædagogiske niveau 
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Pædagoger: 

Det politisk-administrative niveau 

Det institutionelle og organisatoriske niveau 

Det pædagogiske niveau 

 

Inden for de tre niveauer blev deltagerne bedt om at forholde sig til en række spørgsmål, som de 

skulle diskutere i grupper og efterfølgende frem til særligt et forhold, som de ville fremhæve som 

særligt betydningsfuldt. Disse særlige forhold blev fremlagt for resten af deltagerne. Ved hver 

gruppesession blev der taget referat af deltagerne selv og forskergruppen fungerede også som 

referenter ved gruppediskussionerne samt ved plenum. Målet med gruppediskussionerne var 

endvidere at skabe rum for vidensdeling og vidensudveksling deltagerne imellem. 
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Bilag 2. Informanter 

 
Der er til undersøgelsens observationsstudier udvalgt ti daginstitutioner. Det er projektets ledelse, 

der har stået for udvælgelsen ud fra kriteriet om, at alle distrikter skulle være repræsenteret i un-

dersøgelsen. Dernæst var kriteriet, at, i 5 af institutionerne, skulle det pædagogiske arbejde ob-

serveres og i 5 af institutionerne, skulle det støttepædagogiske arbejde observeres. Det er projek-

tet ledelse, der har udpeget de 5 støttepædagoger, der har deltaget i undersøgelsens observati-

onsdel.  

 

Det er institutionernes ledere, der har besluttet, hvilke pædagoger, vi i vores observationer skulle 

følge i deres arbejde. Og dermed hvilken stue, vi skulle gennemføre observationerne på. 

 

Det er projektets ledelse, der har henvendt sig til PPR og de pædagogiske ledere med henblik på 

deltagelse i fremtidsværkstederne. Udgangspunktet var frivillighedsprincippet … og en interesse i 

at deltage. Det samme gør sig gældende for de pædagoger og støttepædagoger, som har deltaget.  

 

Endelig har projektledelsen henvendt sig til støttekorpset med henblik på at få støttepædagoger til 

at bidrage med narrativer. Hensigten var, at de pædagoger, der arbejdede med det samme barn, 

som støttepædagogerne, skulle anmodes om også at bidrage med narrativer. Det har desværre 

ikke været muligt at realisere.   

 

 


