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1.0 Introduktion. 
 

Ud fra brevet, som jeg har modtaget fra jer, fremgår det, at I med inspiration fra 

artiklen ”en fortælling om inklusion ” fra Dragør kommune ønsker hjælp til at 

udarbejde en plan for et inklusionsprojekt i vores egen kommunes daginstitutioner. 

For at kunne diskutere dette mere omfattende vil jeg derfor præsentere relevante 

teorier og interventionsformer indenfor det pædagogisk psykologiske felt, som jeg 

vurderer, kan være med til at imødekomme jeres ønsker om en plan for inklusion. 

 

Jeg har valgt at inddele opgaven i fire dele. I første del vil jeg tilnærme mig en 

definition af begrebet ”inklusion”. I forlængelse heraf vil jeg sætte fokus på 

bevægelsen mod et mere relationsorienteret perspektiv, som I har udtrykt interesse 

for, og herunder vil jeg drage paralleller til udviklingen indenfor pædagogisk 

psykologi. I anden del vil jeg præsentere to pædagogisk psykologiske teorier; 

”Situeret læring” (herefter SL) samt ”Community psykologi” (herefter CP), da jeg 

mener, de på visse områder kan komplementere hinanden og udfolde teoretiske 

aspekter indenfor en mulig inklusionplan. På samme tid rummer disse to teoretiske 

retninger begge potentialer som ikke-essentialistiske teorier, hvilket, jeg finder, er i 

tråd med det efterspurgte. Disse to teoretiske retninger vil i tredje del danne baggrund 

for en sammenlignende analyse og diskussion af et bud på konkrete 

interventionsformer til inklusionsprojektet. Til sidst vil jeg i fjerde del komme med 

nogle afsluttende overvejelser og derefter en egentlig konklusion. 

Da dette er en almen pædagogisk psykologisk problemstilling, hvor mange andre 

teorier kan sættes i spil, vil jeg løbende supplere og perspektiverer med andre 

teoretiker, der hvor jeg finder det relevant. 

 

1.1 Inklusion: 
Begrebet inklusion konnoterer bl.a. ord som fællesskab, gruppe og indvielse. 

Inklusion er et begreb, de fleste har præferencer til og betydningen kan derfor for 

mange opleves umiddelbart givet. Jeg vil dog anbefale, at vi i den kommende tid 

forsøger at komme frem til en fælles forståelse og definition af begrebet, da det bliver 

vores fælles referenceramme fremover. Min egen forståelse af begrebet inklusion 



 2 

ligger tæt op ad den ”center for inklusion”1 foreslår: I deres forståelse betyder det at 

inkludere at medregne. De anser samtidig inklusion som et mere vidtrækkende begreb 

end rummelighed og social integration, på samme tid som det forudsætter disse to. 

Med inspiration i denne optik må den pædagogisk psykologiske strategi i et 

inklusionsprojekt som dette lægge vægt på støttende læringsmiljøer, som medregner 

og tilgodeser flest mulige behov. I arbejdet med at inkludere og medregne flyttes 

fokus altså fra det isolerede individ til sociale fællesskaber. 

O.V. Rasmussen (2004) gør opmærksom på, at institutioner samt PPR ofte selv 

konstituerer problemer via deres sproglige formuleringer (ibid:204). Skal vi tage 

denne udfordring op, implicerer dette i praksis, at vi ændrer ekskluderende sproglige 

formuleringer fra, at vi har en minoritetsgruppe, der besidder særlige behov, til at alle 

børn i børnehaverne er deltagere med særlige behov. Dette fokusskifte fra det 

isolerede individ til sociale fællesskaber vil blive uddybet i det følgende: 

 

1.2 Bevægelsen mod et relationsorienteret perspektiv. 
I skriver, at praksis indtil nu har været, at alle børn, der har kunnet klare det, har gået i 

en almindelig børnehave. Spørgsmål som imidlertid dukker op er: For de børn der 

ikke kunne ”klare” at gå i den almindelige børnehave, skal problemet da lokaliseres 

essentialistisk som iboende barnet eller nærmere ses kontekstuelt i et sammenspil med 

omgivelserne, som vi så det i artiklen fra Dragør? Her mener jeg, at den traditionelle 

psykologi bærer et væsentligt ansvar i dens diagnosticerende tilgang og inspiration til 

en essentialistisk problemkonstruktion. 

 

Det pædagogisk psykologiske genstandsfelt har i de senere år været et felt i opbrud, 

og der er derfor opstået et behov for at reorientere sig på ny, da genstandsfeltet ikke 

længere er givet på forhånd. Nissen (2006) kommer efter min mening med et 

kvalificeret bud på en definition og afgrænsning af det pædagogisk psykologiske felt, 

som harmonerer godt med det, I efterspørger. Nissen (2006) afgrænser feltet til,  ”at 

den pædagogisk psykologi skal beskæftige sig med psykiske aspekter ved pædagogisk 

praksis” (ibid:62). Og det særlige ved den pædagogiske praksis er, at den er fokuseret 

på intervention, der fremmer individers udvikling. Med andre ord sættes individets 

                                                
1 http://www.inklusionscentret.dk/index-filer/Page606.htm 
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udvikling positivt som mål (ibid: 68). Når vi derfor fremover arbejder for at fremme 

en bestemt udvikling hos vores børn, så arbejder vi pædagogisk psykologisk. 

 

Mens man i den klassiske pædagogiske psykologi har fokuseret på isolerede 

egenskaber hos det enkelte individ, bevæger flere teoretiker sig i dag mod et mere 

kontekst- og relationsorienteret fokus. Dette fokusskifte kan også ses som et 

paradigmeskifte, der initieres. Flere nyere pædagogisk psykologiske teorier skriver sig 

op imod og kritiserer som Rasmussen (2004) de essentialistiske teorier, hvor den 

klassiske psykoanalyse kan nævnes som eksempel med fokus på de psykiske 

processer som noget, der først og fremmest foregår indeni det enkelte individs 

personlighed og altså isoleret fra den sammenhæng, der forbinder individet og 

omverden. Rasmussen foreslår med McDermott (1996) i stedet et perspektivskifte fra 

et individorienteret fokus til et mere relationsorienteret perspektiv (Rasmussen 

2004:211). Denne tankegang stemmer godt overens med jeres inspirationskilde fra 

Dragør, der fortæller om ændringen fra at tænke ”individ og integration” til at tænke 

”omgivelserne og inklusion”. 

 

Dette paradigmeskifte fra individ til fællesskab samt fra en essentialistisk til en 

kontekstuel tilgang vil jeg anbefale, at vi tilslutter os i vort inklusionsprojekt. 

Jeg vil derfor i den efterfølgende del tage udgangspunkt i to tilgange, som rummer 

potentialer som ikke-essentialistiske teorier og interventionsformer. Frem for at 

arbejde med det isolerede individ arbejdes der i stedet med konkrete deltagere i 

konkrete fællesskaber. 

 

2.0 Teorier. 
 

2.1 Situeret læringsteori. 
De forskellige pædagogiske psykologiske teorier har hver deres opmærksomheder og 

bud på, hvad læring er. Inspireret af bl.a. virksomhedsteori, kritisk psykologi og 

poststrukturalisme tager den situerede læringsteori imidlertid afsæt i en kritik og et 

opgør med det traditionelle skolastiske læringsparadigme, hvor læring reduceres til at 

foregå og reguleres i skolens undervisningsrum som et udvendigt forhold overfor det, 

der skal læres. Man har været inspireret af mesterlærertraditionen som en ressource til 
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at forstå læring i en bredere sammenhæng og læring under andre historiske 

omstændigheder (Lave 1999). Grundtanken er, at al læring er situeret, hvilket vil sige, 

at læringssituationen ikke alene påvirker læringen, men også er en del af den (Illeris 

2007:108). Dette er samtidigt et udtryk for et opgør med den dualistiske opsplitning 

mellem subjekt og verden, som ellers er til stede i mange læringsteorier. 

I stedet introduceres et bredere læringsbegreb, som epistemologisk divergerer fra den 

eksisterende læringsdiskurs. Viden, erkendelse og læring begrænses ikke til en 

overføring fra lærer til elev. Læring er derimod skiftende partiel deltagelse i skiftende 

social praksis (Lave 1999:36). Med andre ord er læring ikke noget, man passivt 

modtager, men i stedet deltagelse i praksisfællesskaber. Denne skiftende partielle 

deltagelse i og på tværs af disse praksisfællesskaber kan forstås som deltagerbaner i 

bevægelse.  Disse deltagerbaner er samtidig læringsbaner (Lave 1999). 

Praksisfællesskaberne, hvor læringen foregår, er forskellige, og det lærte kan ikke i 

færdig form overføres på tværs i mellem disse. Postulatet er i stedet, at det tidligere 

lærte forandres i bevægelsen fra en handlekontekst til en anden. 

 

Vores deltagelse i praksisfællesskabet er en bevægelse fra legitim perifer deltagelse til 

fuld deltagelse. Men for overhovedet at deltage må vi få adgang til det eksisterende 

praksisfællesskab, så vores deltagelse er legitim. Da deltagelsen kan foregå partielt, i 

bevægelsen mod fuld deltagelse, har vi til start mulighed for at observere og deltage 

delvist på samme tid (Akre & Ludvigsen 1999). Denne bevægelse mod at blive en 

fuld deltager virker samtidig tilbage på os som deltagere og udvikler vores 

kompetencer og selvidentitet (ibid.). 

 

2.2 Community psykologi 
CP har konsolideret sig som opponent til de individualistiske psykologiske teorier, der 

fokuserer på det isolerede individ. I stedet beskæftiger CP sig kontekstuelt med 

personen-i-sammenhængen forstået som personen, de sociale forhold og de materielle 

omgivelser i livssammenhængen (Berliner & Refby 2004). Det fremgår eksplicit af 

sprogbrugen og det store fokus på sproget som et konstruerende middel, at CP er 

inspireret af Socialkonstruktionismen. Interventionsmetoden tager afsæt i en CP’s 

opmærksomhed om, at problemer ikke kan tilskrives det enkelte individ, men må 
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analyseres i de fællesskaber (communities), individet indgår i. Et af målene er derfor 

at støtte de processer, der allerede finder sted i fællesskaberne (ibid.). 

Når målet er at inkludere alle som værdifulde medlemmer af fællesskabet, har CP i sit 

udgangspunkt en dobbeltopgave. På den ene side forsøger man at opmuntre til en 

performance (fremførelse) af en subjektivitet, der bliver genkendt af vigtige 

fællesskaber og samtidig forsøger man at være med til at skabe de fællesskaber, der 

accepterer og genkender disse subjekter. Subjektivitet er da også et af 

nøglebegreberne indenfor CP og forstås som en realisering af de grænseflader, hvor 

forskellige diskurser mødes (ibid:32). Diskurs forstås i denne opgave i en Berlinersk 

forstand som de måder, vi forsøger at ordne vores verden og skabe mening, og disse 

er forankret kontekstuelt sprogligt, socialt og materielt (ibid:23). 

I en erkendelse af, at problemstillinger ikke blot befinder sig i sociale netværk, men i 

lige så høj grad er indlejret diskursivt, arbejdes der i høj grad på at ændre på 

uhensigtsmæssige diskurser og narrativer i fællesskabet. CP argumenterer for, at de 

marginaliserede i et samfund må på en ”rejse ind i samfundet” i stedet for ud af det 

(ibid:20 ). Med andre ord ønsker man ikke at isolere individer, der er anderledes / 

marginaliserede, men i stedet at inkludere dem i det omkringliggende fællesskab. 

Netop denne opmærksomhed, mener jeg, er relevant i vores inklusionsplan, da vi på 

samme måde søger at inkludere vores specialbørnehave i de eksisterende fællesskaber 

i form af 15 andre børnehaver. Dette kan lyde som en abstrakt ambition, men hvordan 

kan disse abstrakte idéer applikeres i praksis? 

Dette spørgsmål vil jeg give konkrete bud på i det følgende afsnit, hvor jeg på 

baggrund af de præsenterede teorier vil komme med konkrete bud på, hvordan 

interventionsmetoder med inspiration fra henholdsvis SL samt CP kan bidrage til det, 

jeg vurderer som en god inklusionsplan. 

 

3.0 Inklusionsprojektet. 

  
Jeg har valgt at inddele inklusionsprojektet i to planer for overskuelighedens skyld. 

Planer, som jeg ikke opfatter adskilte, men som gensidigt konstituerende og 

overlappende hinanden. Det første plan er et praktisk konkret plan, hvor jeg vil 

komme med konkrete overvejelser og bud på praktiske tiltag omhandlende 
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læringsformer i inklusionsprojektet. Det andet plan har jeg kaldt et ideologisk 

sprogligt plan, da det først og fremmest er det diskursive plan samt tankeplanet, der 

arbejdes med – velvidende, at jeg også forholder det praktisk konkret. De to planer er 

suppleret med undertitler. 

 

3.1 Et praktisk konkret plan. 
I brevet fra jer fremgik det, at I ønsker et kvalitetsløft af tilbuddene til børn med 

særlige behov, så børnenes udviklings- og læringspotentialer udnyttes bedst muligt. 

Jeg vurderer, at en bevægelse mod en situeret pædagogisk tilgang vil være brugbart i 

denne forbindelse, da en af styrkerne ved denne tradition, for mig at se, er at den med 

sit fokus på fleksible regulerede læringsformer undgår at reducere aflæsningen af 

konkrete problemstillinger til en bestemt teoretisk fortolkningsramme.   

 

Fleksibelt reguleret læringsperspektiv: 

Da vi forsøger at få ændret diskursen om vores børn til en positiv positionering af, at 

de alle er børn med særlige behov, er det interessant i den forbindelse at benytte os af 

det situerede læringsbegreb i praksis. Det situerede læringsbegreb er rummeligt og 

inkluderende i sit udgangspunkt, fordi SL ikke sætter viden over praktisk kunnen, da 

viden forstås som en integreret del af den specifikke praksis, hvor den har sin 

legitimation (Elle & Mylow 2005). Man kan forestille sig, at ikke alle vore børn er på 

samme kognitive niveau i tilegnelsen af ny viden, men med udgangspunkt i, at viden 

er en del af den praktiske kunnen, har vi altså i højere grad mulighed for at 

tilrettelægge støttende aktiviteter som en del af et læringsmiljø, som inkluderer og 

imødekommer alles behov, og derved inviterer til deltagelse for flest mulige 

deltagere. Denne invitation må imidlertid opleves af deltagerne som en invitation, da 

oplevede potentielle deltagerbaner er forudsætningen for, at deltagerne engagerer sig i 

deltagelse (Lave 1999:53). 

 

Fokuset bliver her at tilrettelægge og opmuntre til praksisfællesskaber, hvor distancen 

fra legitim perifer deltagelse til fuld deltagelse er markant kortere end i mange andre 

sammenhænge, deltagerne fra specialbørnehaven kender. Ved at give rum for den 

legitime perifere deltagelse, hvor man til en start kan observere og deltage partielt på 

samme tid, (Akre & Ludvigsen 1999) kan vi være med til at fremme en 
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mulighedszone, hvor børnenes udviklings- og læringspotentialer får bedst mulige 

betingelser. Udfordringen på det praktiske interventionsniveau ligger med andre ord i 

at få etableret lege- og læringsmiljøer, der i højere grad end ellers vægter 

mangfoldighed og forskellighed i indsatsen for at inkludere flere børn. 

Den situerede læringsteori står dog i fare for at havne i selv samme skolastiske grøft, 

som den tager afstand fra ved at begrænse sig til et teoretisk alternativ, der bliver rent 

abstrakt (Nissen 2006:77). Derfor vil jeg med et praktisk eksempel forsøge at gøre 

begreberne operationelle i det følgende afsnit. 

 

Det fælles tredje som et konkret brohoved: 

I et inklusionsprojekt som dette må vi tænke kreativt i at oprette en bro mellem 

børnene fra specialbørnehaven og børnene i de eksisterende børnehaver i form af 

aktiviteter, der kan binde dem sammen som gruppe. 

Et konkret eksempel på situeret læring i praksis findes hos Schwartz (2007), som 

netop har lavet en Ph.d. afhandling om ”børneliv på døgninstitution” ud fra en situeret 

pædagogisk tilgang. Schwartz fokuserer på de måder, pædagogerne støtter børnenes 

udvikling af handlekompetencer med særligt fokus på et enkelt barn Emil, som har 

særlige behov og indtil nu har indgået i kategorien ”vanskelige børn”. I eksemplet 

med Emil argumenterer Schwartz (2007) for, at et ensidigt fokus på træning af 

specifikke færdigheder som f.eks. at sidde stille og spise ved bordet oftest forværrer 

konflikterne og er med til at udpege det enkelte barn som et problembarn (ibid: 316). I 

stedet plæderer hun for, at børn udvikler sine kompetencer gennem deltagelse i og på 

tværs af mange aktiviteter herunder leg. Schwartz’s opfattelse af børns vanskeligheder 

som knyttet til deres sociale deltagelse er en påstand, vi også finder hos Rasmussen 

(2004). Han tager udgangspunkt i Nordahl (2000) og siger med denne, at hvis børn og 

unge ikke oplever trivsel og anerkendelse i den sociale verden, vil de heller ikke føle 

sig hjemme i læringsverdenen, med derimod udtrykke modstand mod den 

pædagogiske sammenhæng (Rasmussen 2004:194). Dette flytter altså fokuset hen på 

pædagogernes organisering af børns deltagelsesmuligheder i børnehaven som socialt 

fællesskab. Men hvordan kan disse deltagelsesmuligheder udformes i praksis? 

 

Helt konkret plæderer Schwartz (2007) for et ”fælles tredje” som en form for 

brohoved til at forbinde børn med særlige behov i en fælles social praksis med andre 

børn. Dette fælles tredje kan være alt fra cykellapning, madlavning til andre 
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fællesskabsstyrkende aktiviteter. Et fælles tredje mellem børn kan hjælpe til at 

overvinde konflikter og udvikle venskaber ud fra det fællesskab, der bliver knyttet her 

(ibid:311). Med inspiration i dette kunne man i vores konkrete inklusionsplan 

overveje at dæmme op for mange forskellige små fællesskaber med et fælles tredje, 

hvor så mange som muligt kan klare at deltage i aktiviteterne. Dette fælles tredje 

opstår dog ofte spontant mellem børn, og vi voksne behøver da i nogle tilfælde ikke at 

blande os, men blot lade venskaber udvikles af sig selv. De kompetencer og den 

mulige anerkendelse, man tilegner sig som deltager i og på tværs af de små 

fællesskaber med et fælles tredje, kan igen blive en vigtig erfaring, børnene bærer 

med sig til de andre sociale praksiser, de indgår i.  Og denne erfaring kan, som Akre 

& Ludvigsen (1999) påpeger, ikke undgå at udvikle deltagerne som individer samtidig 

med, at deres læringspotentialer bliver udfordret. 

Men hermed skal SL ikke opfattes som teorien, der løser alle problemer.  Illeris 

(2007) kommer med en vigtig kritik af SL og problematiserer bl.a., at den som 

læringsteori rigtignok udfolder begrebet om social læring, men i forhold til den 

individuelle udvikling negligerer konfliktperspektivet (ibid:124). Denne kritik er 

vigtig, bl.a. i forhold til at bevægelsen fra legitim perifer deltagelse til fuld deltagelse 

ikke blot sker automatisk, som man måske kunne fristes til at tro. Hvert enkelt barn er 

forskelligt og vil muligvis opleve vore opmuntringer til at deltage i den sociale praksis 

som en trussel og dermed konfliktfuldt. Schwartz (2007) kunne imidlertid besvare 

kritikken fra Illeris med hendes vægtlægning på vigtigheden af at inddrage og 

anerkende børns subjektive handlemåder som forsøg på deltagelse, selvom det ikke 

går efter ”bogen”. 

Et inklusionsprojekt er et langsigtet projekt, hvor vi løbende må revidere vores 

inklusionsplan. Det tværfaglige samarbejde er her vigtigt, og jeg vil derfor foreslå min 

egen rolle som en mere konsultativ rolle, der kan være med til at facillitere og sikre en 

faglig kvalitet af indsatsen. Dette skift fra psykologen som ekspert til den faciliterende 

psykolog, som ”med-deltager” er i tråd med den nye udvikling indenfor PPR i 

bevægelsen mod konsultative praksisformer (Tanggård &Elmholdt 2005). 

Med den berettigede kritik fra Illeris i mente tror jeg fortsat, vi kan bruge den 

fleksible situerede tilrettelæggelse af aktiviteter som bl.a. engagementer i et fælles 

tredje som en mulig vej til børns læring af social deltagelse. En vej til igen at 

inkludere flest muligt som sociale deltagere i en fælles praksis. 
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3.2 Et ideologisk sprogligt plan: 
Den situerede opfattelse af læring som deltagerbaner indbefatter netop det 

foranderlige og processuelle modsat stabile og mere statiske beskrivelser af f.eks. 

personlighed eller omverden (Dreier 1999). Denne afstandstagen fra det statiske og 

essentialistiske harmonerer godt med CP’s tanke om, at arbejde med sproget i form af 

diskurser og narrativer som et konstituerende medie i den sociale konstruktion af 

personligheden og omverden (Berliner & Refby 2004: 26).  I dette afsnit vil jeg 

diskutere veje til at bevæge os fra et essentialistisk individorienteret fokus til et mere 

relationsorienteret kontekstuelt perspektiv, som jeg berørte i del 1. 

 

Diskurs og narrativitet: 

Situerede læringsteoretikere som Akre & Ludvigsen (1999) har som nævnt en vigtig 

opmærksomhed i forhold til, at man ikke kan lære uden samtidig at udvikle sin egen 

selvopfattelse. 

Når børnene fra specialbørnehaven oplever, at deres deltagelse bliver mindre perifer, 

ændres deres selvopfattelse altså. Men hvis omgivelserne i form af pædagogerne, de 

andre børn og forældrene ikke også får et ændret syn på ”børnene med de særlige 

behov”, bliver børnene fra specialbørnehaven fastholdt i en stigmatiseret rolle som 

værende anderledes og evt. ”problembørn”. Her mener jeg, at CP og andres 

teoretikeres tale om diskursændring, et ændret narrativ samt empowerment kan 

komplementere SL og nuancere perspektiverne rundt om den erobrede selvopfattelse 

yderligere. 

 

Som nævnt tales der i en CP’s optik om en ”rejse ind i samfundet frem for ud af det”. 

Tanken er, at ved at synliggøre de unge tvinger man omgivelserne til at tage stilling til 

de marginaliseredes situation (Berliner & Refby 2004). Velvidende, at eksemplet med 

projektet Matu (ibid.) omhandler en marginaliseret gruppe voldelige mænd i Grønland 

og er kvalitativt anderledes end vores inklusionsprojekt, mener jeg alligevel, at vi kan 

drage nytte af nogle af de CP’s interventionsmetoder, da vores specialbørnehave også 

kan siges at indgå i kategorien som marginaliserede i forhold til majoriteten. I en CP’s 

optik må der på det praktiske interventionsniveau ses på de diskurser i de sociale 

netværk, som problemkonstruktionerne er indlejret i. Med en egen simplificeret 

model, inspireret af projektet Matu, har jeg herunder illustreret mulige følgevirkninger 

i processerne fra en positiv diskursændring: 
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Fig.1: Mulige konsekvenser af en diskursændring. 

 

Ved at se på situationsfaktorer frem for personlighedsfaktorer sætter 

interventionsmetoden altså ikke kun ind overfor den marginaliserede gruppe, men 

forsøger at ændre omgivelserne rundt om den marginaliserede gruppe, som så igen 

virker tilbage på de marginaliseredes position i samfundet, og dermed kan være med 

til at ændre selvopfattelsen i gruppen. Dette giver empowerment2 til den 

marginaliserede. At ændre en overordnet diskurs må i en CP’s referenceramme dog 

ske i et samspil mellem performance i det offentlige rum, ændrede handlemønstre 

samt en ændring af de fælles narrativer (ibid:24). 

Tager vi udgangspunkt i afsnittet om inklusion, er vort mål at ændre den diskursive 

positionering af vores børn fra, at vi har en minoritetsgruppe med  særlige behov til, at 

alle vores børn er deltagere med særlige behov. Schwartz (2007) argumenterer for, at 

dette kræver udvikling af fælles tanker og handlemuligheder, at fastholde blikket på 

børn med særlige behov som almindelige børn. Denne ændring af diskursen og 

narrativerne omkring børnene må som nævnt foregår både hos pædagogerne, 

forældrene og børnene. Ved i fællesskab at arbejde med anderledes fortællinger 

(narrativer) om børnene åbnes der nye måder at beskrive på, der igen kan give en ny 

forståelse samt udfordre de positioner, som den enkelte får via fortællingen (Berliner 

&Refby 2004). Staunæs (2004), som har rødder i en poststrukturalistisk tradition,  

elaborerer dette yderligere og hævder, at subjektet i udgangspunktet er plastisk, 

konstrueret og fortalt (ibid:56). Narrativet konstruerer bestemte subjektpositioner, og 

det samme narrativ er med til at afgrænse det mulighedsrum, man kan tænke sig selv 

og andre indenfor. Med andre ord er narrativet utrolig magtfuldt og samtidig nøglen 

til at konstituere nye subjektpositioner. Dette vil blive uddybet i det følgende . 

 

Subjektpositioner og interpellation: 
                                                
2 Dette begreb vil blive uddybet senere. 

Ændring af 
diskurserne 
rundt om 
gruppen  

Ændring af 
gruppens 
position i 
samfundet 

Ændret 
selvbeskrivelse 
og 
selvopfattelse 
hos gruppen. 
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SL taler om at deltagers læringsbane er forbundet med en identitetsudvikling samt en 

ændret position i fællesskabet, som igen giver nye muligheder at deltage i 

praksisfællesskabet (Akre & Ludvigsen 1999:129). CP udfolder denne ”position” 

yderligere og taler om positioneringsmuligheder (Berliner & Refby 2004:24). 

Med reference til Søndergaard (1996) forbinder CP diskurs og position og fastslår, at 

hver diskurs tilbyder forskellige og begrænsede muligheder for subjektpositioner samt 

identitetskonstruktioner (Berliner & Refby 2004:27). Denne tankegang finder vi 

paralleller til hos Staunæs (2004), der plæderer for, at der findes subjektpositioner, vi 

inviteres til at befolke (ibid:16). Hvor CP og Staunæs taler om subjektpositioner, har 

Mørck (2006) en lidt anden vinkling af lignende begreb kaldet interpellation. 

 

Interpellation er et begreb, der er lånt fra Althusser (1983), som konceptualiserer, 

hvordan ideologier interpellerer individer som subjekter (Mørck 2006:92). At 

interpellere vil sige, at ideologier forsøger at tilråbe eller praje subjektet. Dette er dog 

gensidig proces, da det er individet, der bestemmer, om det vil respondere positivt 

eller negativt på denne ”prajning” og lade sig interpellere til en bestemt 

subjektposition. Mørck (2006) laver selv et link til SL i forhold til deres beskrivelse af 

deltagers ændring i praksisfællesskaber fra den legitime perifere deltagelse til den 

fulde deltagelse. Læringsbanen i en SL’s optik, hvor deltageren udvikler sig i en 

bestemt retning, kan altså forstås både ud fra interpellationsbegrebet samt begrebet 

om subjektpositioner, da deltageren med andre ord lader sig interpellere til at blive 

fuld deltagere og dermed indtager en bestemt subjektposition. 

I vores konkrete situation ønsker vi, at børnene fra specialbørnehaven samt børnene i 

de eksisterende børnehaver skal inkluderes i et nyt medregnende fællesskab. Vi 

ønsker med andre ord en interpellation af alle børn til subjektpositioner, der 

genkendes og accepteres positivt af det inkluderende fællesskab. Ved at tage 

udgangspunkt i barnets potentialer og ressourcer, som vi så de i fortællingen fra 

Dragør, kan vi møde barnet på en måde, der interpellerer barnet til en ny 

subjektposition som værdig og værdifuld deltager. En interpellation der giver det 

enkelte barn empowerment. Dette aspekt vil jeg sætte fokus på i det følgende afsnit. 

 

Empowerment: 

Fokusskiftet fra at se på barnets mangler til at tage udgangspunkt i barnets potentialer 

og ressourcer, finder vi eksplicit i CP, der er fokuseret på de ressourcer, der findes i 
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løsninger og håb som middel til at konstruere ”ikke-problemer” i fællesskabet 

(Berliner & Refby 2004). Dette kaldes indenfor CP for empowerment. En 

diskursændring eller at arbejde i fællesskab om et ændret narrativ og dermed åbne op 

for nye beskrivelsesmuligheder, kan som nævnt skabe empowerment som en 

sidegevinst. At interpellere subjekter til særlige subjektpositioner kan også være 

empowerment i praksis (Nissen 2006:71). 

Bertelsen (2006) beskriver i sin tekst ”empowerment gennem dilemmapædagogik”  

meget lig CP, hvordan arbejdet med dilemmasituationer (se også Bertelsen 2001) kan 

give empowerment til ressourcesvage til at realisere egne ressourcer i samspil med 

omgivelserne. Bertelsen (2006) forstår empowerment som en proces, hvor man 

skaffer sig magt over den situation, man selv befinder sig i ved at engagere sig i at 

påvirke egne livsbetingelser (ibid:173). Dette kan dog virke lidt ”nemt” i nogle 

sammenhænge, hvor man kan forestille sig, at den ressourcesvage ikke formår at 

påvirke egne livsbetingelser. Men i den forbindelse er der interessant, at Bertelsen 

fortsætter sin beskrivelse af ressourcesvage som en gruppe fastlåst i en ond cirkel, 

hvor omgivelsernes negative spejling af dem bliver en selvopfyldende profeti, da 

selvopfattelsen præges af omgivelserne (ibid:172). Der ligger med andre ord en stor 

ressource gemt i omgivelsernes måde at møde de ressourcesvage på, da en positiv 

spejling kan give empowerment i sig selv. 

For igen at vende tilbage til udgangspunktet kan empowerment, som vi ser det 

indenfor CP samt gennem dilemmapædagogik, altså blive et resultat af ændrede 

diskurser, narrativer og subjektpositioner og altså være målet i børnenes ændrede 

deltagerbane fra legitim perifer deltager til fuld deltager i det inkluderende fællesskab. 

Børnenes forskellighed må her ses som en styrke for dem selv og for fællesskabets 

dynamik. 

På trods af, at jeg igennem disse afsnit har vægtet CP som et fællesskabsstyrkende 

teoretisk alternativ indenfor det pædagogisk psykologiske felt, har andre teoretiker 

som f.eks. Nissen (2006) antydet en mistanke om, at CP idealiserede fællesskaber kun 

med nød og næppe formår at være et modspil til vor tids individualistiske 

autonomidyrkelse (ibid.79). Paradokset ligger med andre ord i, at de selv samme 

”fællesskaber” indenfor CP stadig er dannet af autonome og selvbevidste individer. 

Derfor kan man sætte spørgsmålstegn ved om CP’s ”idealiserede” fællesskaber helt 

formår at frigøre sig fra de individualistiske undertoner og etablere sig som et rent 

alternativ, da den samtidig er et produkt af tiden. 
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4. Afrunding 
 

4.1 Afsluttende overvejelser: 
Ud fra den ovenstående analyse og diskussion af en mulig inklusionsplan er der dog et 

par aspekter, jeg ikke har udfoldet grundet opgavens omfang, men som jeg vurderer, 

vi med fordel kan sætte fokus på og udforske fremover i forhold til et så omfattende 

projekt. Jeg tænker her på den økonomiske ramme, diskussion af fremtidsperspektiver 

for vort inklusionsprojekt og kritiske overvejelser i vort fokus på børnenes udvikling. 

 

Som Tanggård (2005) antyder i et temanummer fra PPR,  har diskursen om 

eksempelvis ”Den rummelige folkeskole” nogle kraftige økonomiske undertone som 

led i en spareplan (ibid:387). Selvom den inkluderende børnehave kan være 

samfundsøkonomisk besparende, mener jeg, det er vigtigt, at dette ikke bliver målet i 

sig selv, da den økonomiske ramme samtidig giver et råderum for børnehavernes 

indsats for at fremme inklusion. Jeg mener derfor, at det er af stor betydning for både 

børnenes oplevelse af et kvalitetsløft af aktivitetstilbuddene såvel som for 

pædagogernes arbejdsmiljø, at der er en sammenhæng mellem den økonomiske 

ramme og de politiske mål for inklusion. Jeg vil imidlertid spille bolden tilbage til jer 

i Børne- og Ungeforvaltningen om at tilrettelægge den konkrete økonomiske 

bevilling, så den motiverer institutionerne til at inkludere flere frem for det modsatte. 

Derudover mener jeg, at det vigtigt allerede nu at diskutere spørgsmål om 

fremtidsperspektiverne for vores børn i inklusionsprojektet. Spørgsmål som, hvordan 

vi i et samarbejde med skole og SFO kan videreføre inklusionstanken i de videre 

sociale praksisfællesskaber, som skolen samt SFO’en udgør, så børnenes nyfundne 

position /interpellation ikke blot bliver tabt på gulvet efter årene i børnehaven, men 

derimod støttet i de videre læringsmiljøer, som børnene fortsætter i. Disse spørgsmål, 

mener jeg, er vigtige at ræsonnere over, for at inklusionsprojektet bliver mere end blot 

et provisorisk anliggende med kortsigtede resultater. 

 

Herudover er der kritiske overvejelser i forhold til fokuset på børns udvikling, der kan 

nuancere og give et konstruktivt modspil til de her anbefalede interventionsformer 

indenfor SL samt CP. Disse teorier har jeg præsenteret som rummende potentialer til 
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at fremme de efterspurgte udviklings- og læringspotentialer hos børnene. Imidlertid 

advarer andre teoretiker som K.N. Nielsen (2005) mod et overdrevet fokus på børns 

(elevers) personlige udvikling (ibid:66). Nielsen kritiserer tendensen til 

selvrealiseringen indenfor uddannelsessystemet, da han mener, den er en reetablering 

af en bekendelsesdiskurs, der stammer tilbage fra den kristne middelalderlige 

tænkning og etablerer et subtilt magtforhold mellem lærer og elev. Læreren (eller 

pædagogen) får idag en tolkende rolle som skriftefader eller psykoterapeut, hvor han 

kan sortere og afvise elevens udtalelse og dermed skabe en selvforståelse, som eleven 

tilbydes at leve efter (ibid:85). I den forbindelse er det med andre ord vigtigt ikke at 

terapeutisere den pædagogiske intervention og indtage en magtfuld dommerposition i 

arbejdet med f.eks. narrativer. 

I vort arbejde for at inkludere børnene kan vi således drage nytte af Nielsens kritiske 

modspil ved bl.a. at forsøge at være opmærksomme på de magtforhold, der også 

udspilles i bekendelseskulturer som det senmoderne samfund og det her tilhørende 

uddannelsessystem, vi selv er en del af. 

4.2 Konklusion 
Igennem min analyse og diskussion af en mulig inklusionsplan med udgangspunkt i 

de pædagogiske psykologiske teorier SL og CP er det blevet tydeligt for mig, at vi 

indenfor disse retninger kan benytte os af teoretiske overvejelser samt relevante bud 

på pædagogisk psykologiske interventionsmetoder i vor inklusionsplan samtidig med, 

at vi forholder os kritisk til teoriernes faldgruber. 

Vejen til inklusion af vores specialbørnehave er et omfattende projekt, hvor der må 

arbejdes på flere planer. Jeg har derfor i forslaget til en inklusionsplan fokuseret på to 

overordnede planer. Et praktisk konkret samt et ideologisk sprogligt plan og 

argumenteret for, at disse to samtidig ikke skal anskues adskilt i praksis, men forstås 

som gensidigt konstituerende. 

Målet er dog for mig at se ikke blot en ”fysisk ” inklusion af børnene, men også at 

give empowerment til børnene ved at tage udgangspunkt i børnenes ressourcer og 

potentialer og derved appellere til en ændret selvforståelse, der åbner op for nye 

måder at deltage på. En anden vej til empowerment af børnene er som nævnt at 

arbejde relationsorienteret frem for individorienteret, når vi forsøger at ændre den 

diskursive positionering til, at alle vore børn er unikke med hver sine særlige behov. 
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Disse ideologiske ændringer må som nævnt inkorporeres hos både pædagoger, børn 

samt deres forældre. Der må være åbenhed overfor at denne holdningsændring tager 

tid da inkludering ikke er en teknik, men et grundsyn, der skal implementeres.  

Men på trods af, at dette er et omfattende projekt, og vi muligvis ikke vil lykkes i at 

inkludere alle børnene fra specialbørnehaven til en start, vurderer jeg, at det er slidet 

værd at fremme inkludering, da alternativet er at fastholde en negativ opdeling 

mellem børn med fare for at stigmatisere dem for livet som ”særlige tilfælder”. 
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