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Resumé af afhandlingen 
 
 
Ph.d.-projektets tema og formål 
I dette ph.d.-projekt undersøges professionelles kompetencer, således som de udfoldes, og måder 
hvorpå det pædagogiske arbejde er organsieret i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn i 
daginstitutionen. 
Projektet har fulgt to centrale analysestrategiske forskningsspørgsmål: 
 
1. På hvilke måder er det praktisk pædagogiske arbejde organiseret i relation til socialt udsatte 
børn i daginstitutionen? 
 
2. Hvordan udfoldes de professionelle kompetencer i arbejdet med socialt udsatte børn i 
daginstitutionen? 
 
Projektets problemformulering fokuserer på:  
 
”Hvilke problemer og udfordringer vurderer de professionelle, der er tilstede i det pædagogiske 
arbejde med socialt udsatte børn i daginstitutionen?” 
 
 
Baggrunden for denne afhandling er baseret på en antagelse om, at der bl.a. som følge af den 
samfundspolitiske udvikling indenfor daginstitutionsområdet og moderniseringen af den offentlige 
sektor i stigende grad stilles forandrede og særlige krav til det pædagogiske personale i arbejdet 
med udsatte børns trivsel og udvikling.  
De samfundsmæssige bevægelser har medført, at daginstitutionens udvikling peger i retning af to 
markante ændringer, der inden for de senere år træder frem og rækker ind i den pædagogiske 
praksis (se også Petersen, 2007, 2008). Den ene ændring er socialpolitisk med Serviceloven (1998) 
og dernæst indførelsen af Loven om Læreplaner (2004) for børn inden skolestart samt 
Dagtilbudsloven (2007), der senest er blevet vedtaget i Folketinget.  
 
Den anden ændring følger så at sige i kølvandet på den første, men har en mere praktisk 
pædagogisk konsekvens, idet daginstitutionen gennem socialpolitiske love og vedtagelser ændres 
fra et overvejende almenpædagogisk tilbud til børn i alderen 0-6 år til nu fremover at omfatte en 
mere eksplicit beskrevet socialpædagogisk karakter, der skal indeholde såvel forebyggende og 
støttende indsatser overfor socialt udsatte børn (Langager & Vonsild, 2007). 
 
Tidligere forskning inden for daginstitutionsområdet har imidlertid indkredset væsentlige 
problemstillinger knyttet an til daginstitutionens muligheder for at arbejde med denne gruppe børn i 
den almene pædagogiske praksis, således at børnenes trivsel og udviklingsmuligheder kan forbedres 
– eller der ligefrem kan tales om et brud med en opvækst præget af negativ social arv (Christensen, 
1996; Jensen et al., 2003; Jensen 2005; Ploug, 2003, 2007a, 2007b, se også HPA-projektbeskrivelse 
af Jensen et al., 2006). Problemstillingerne har især koncentreret sig rundt om et undersøgende 
perspektiv, dvs. hvordan ser daginstitutionen ud, og hvilke betingelser er der for at arbejde med 
børnene i daginstitutionens aktuelle udformning. Ud fra dette perspektiv har de tidligere 
undersøgelser identificeret væsentlige problemfelter, der bl.a. knytter an til social segregering, altså 
en såkaldt ophobning af socialt udsatte børn i nogle daginstitutioner, mens andre slet ikke kender til 
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denne gruppe af børn, mangel på tid og tilstrækkelige faglige ressourcer, såvel som de 
professionelles egne vurderinger af at mangle faglig viden til at kunne løfte opgaverne.  
 
Med afsæt i eksisterende forskning inden for daginstitutionsområdet har denne afhandling 
imidlertid taget udgangspunkt i, at der fortsat mangler forskningsbaseret viden, set ud fra de 
professionelles forståelser og handlinger knyttet til deres arbejde i daginstitutionens praksis med 
denne gruppe af børn. Mens vi efterhånden har indsamlet en omfattende forskningsbaseret viden ud 
fra et undersøgende perspektiv, mangler vi dog endnu viden, der direkte knytter an til de 
professionelles kompetencer til at løfte de socialfaglige opgaver, som velfærdssamfundet stiller krav 
om i relation til socialt udsatte børn, set fra de professionelles perspektiv, og hvor daginstitutionens 
kontekst på samme tid inddrages i en samlet analyse.  
Dette udgangspunkt stiller krav om at fokusere på de professionelles handlinger som situeret i 
specifikke kontekstuelle sociale sammenhænge (Nygren, 2004; Lave, 2002; Lave & Wenger, 2004; 
Wenger, 2004). Hermed betones afhandlingens grundlæggende antagelse om, at forskning knyttet 
an til socialt udsatte børns liv og udvikling i daginstitutionen må inddrage de professionelles måder 
at forstå og handle overfor børnene, idet de professionelles handlinger og forståelser har afgørende 
betydning for de socialt udsatte børns deltagelses- og udviklingsbetingelser i daginstitutionens 
sociale praksis, således som tidligere kritisk psykologisk forskning har identificeret knyttet til børn i 
almindelighed (Højholt, 1996; Højholt & Witt, 1996; Højholt, 2001; Schwartz, 2007).  
 
På samme tid viser tidligere forskning inden for området også, at vi fortsat mangler 
forskningsbaseret viden om de professionelles faglige kompetencer til at arbejde med denne gruppe 
af børn i daginstitutionens almenpædagogiske praksis. Udfra dette perspektiv er afhandlingen 
baseret på en antagelse om, at de professionelles handlegrunde og kompetencer er knyttet til deres 
arbejdsmæssige betingelser, og afhandlingen belyser herigennem, hvorledes de professionelles 
vurderinger af problemstillinger og muligheder medvirker til at udfolde specifikke kompetencer 
lokaliseret i en konkret praksis. De professionelles handlinger er netop altid situeret i en specifik 
praksis og kan ikke analyseres løsrevet herfra.  
 
 
 
Ph.d.-projektets teoretiske grundlag 
Ph.d.-projektet placerer sig overordnet inden for den danske professionsforskning, der omfatter 
traditionen for ikke skolastisk læring – der har fokus på læring i arbejdslivet, og som er udviklet 
med inspiration fra bl.a. organisationsteori og den kritiske psykologi. 
Konkret betyder dette, at afhandlingen dels er funderet i en kritisk psykologisk teoriramme 
(Holzkamp, 1985, 1998, 2005), især således som den gennem de senere årtier er udviklet 
herhjemme i Danmark (Dreier, 1979, 1997, 1998, 2001, 2004; Højholt, 1996, 2001, 2005; 
Schwartz, 2007) med særlig inspiration fra den sociokulturelle læringsteori (Lave, 2002; Lave & 
Wenger, 2004; Wenger, 2004; Nielsen & Kvale, 2002; Wackerhausen, 2002; Nygren, 2004). 
Det centrale for projektets besvarelse af de analysestrategiske forskningsspørgsmål har, fra et 
teoretisk perspektiv, været fokuseret på teorier, der kunne indfange forståelser ud fra et 
praktikerperspektiv, dvs. teori der kunne medvirke til at analysere de professionelles handlinger i 
det pædagogiske arbejde, idet netop de professionelle i denne sammenhæng er karakteriseret ved, at 
deres arbejde er handlingsorienteret og situationsbundet såvel som relationsorienteret (Gleerup & 
Buur Hansen, 2004). 
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Det kritisk psykologiske perspektiv bevirker, at såvel daginstitutionen, som de professionelle, 
indsættes i en specifik teoretisk forståelsesramme, hvor fokus er på menneskers handlinger i 
specifikke kontekstuelle sociale sammenhænge. Det kritisk psykologiske perspektiv er på samme tid 
et subjekt-perspektiv, idet der teoretisk tages udgangspunkt i en forståelse af den professionelle 
praktiker som et subjekt, der hele tiden handler i sin arbejdsmæssige praksis i forhold til de til 
enhver tid aktuelle samfundsmæssige betingelser (Holzkamp, 1985; Dreier, 2001).  
 
På samme tid tages der teoretisk afsæt i et professionsperspektiv, som åbner for en analyse af, 
hvorledes de samfundsmæssige betingelser hele tiden stiller nye og forandrede krav til de 
professionelle i deres pædagogiske arbejde, således som især Brante (1988, 1997, 2005), Bourdieu 
(2004) og Nygren (2004) argumenterer for. Inden for denne professionsperspektivering stilles der 
skarpt på, hvorledes de objektive materielle betingelser har betydning for professionens arbejde, og 
der spørges i højere grad til, hvilke krav disse betingelser har til de professionelles arbejde og 
udvikling af kompetencer, end de mere klassiske professionsperspektiver, der overvejende tager 
udgangspunkt i professionens særlige kendetegn (Abbot, 1988; Parson, 1954).  
Netop forandringer i det daglige arbejde er et særligt karakteristika ved velfærdsstatens 
professioners arbejdsmæssige vilkår, som i denne sammenhæng er analyseret i forhold til de senere 
års socialpolitiske love og vedtagelser, som stiller nye og forandrede krav til de professionelle i det 
pædagogiske arbejde, særligt i forhold til arbejdet med socialt udsatte børn i daginstitutionen 
(Serviceloven, 1998; Loven om Læreplaner, 2004; Dagtilbudsloven, 2007). 
 
Afhandlingens ene analysestrategiske forskningsspørgsmål har fokuseret på at indfange de 
professionelles kompetencer, således som de udfoldes i arbejdet med socialt udsatte børn i 
daginstitutionens pædagogiske arbejde.  
Som teoretisk analyseramme for professionens kompetencer anvendes Nygrens (2004) 
handlekompetencebegreb, der præciseres som ”en menneskelig ressurs som blandt andet sætter den 
enkelte personen og det aktuelle profesjonelle praksisfelleskabet i stand til å løse bestemste opgaver 
i bestemte sociokulturelle og materielle omgivelser” (Nygren, 2004, p. 28).   
 
Afhandlingens andet analysestrategiske forskningsspørgsmål søger at indkredse, på hvilke måder 
det pædagogiske arbejde er organiseret i relation til socialt udsatte børn. Dette spørgsmål bevirker et 
fokus på at undersøge, hvordan og på hvilke måder daginstitutionen er organiseret, samt hvilke 
pædagogiske indsatsformer der bringes i anvendelse i det daglige arbejde.  
 
 
 
Ph.d.-projektets empiriske grundlag 
Denne afhandling hører ind under praksisforskningen (Markard et al., 2004; Bechmann Jensen, 
2005; Schwartz, 2005; Højholt, 2005) som metodisk tilgang til forskning og anvender 
praksisforskningen som metode til at forske i de professionelles pædagogiske arbejde med socialt 
udsatte børn.  
Begrebet praksisforskning rummer samlet set en mængde forskellige teoretiske tilgange og 
empiriske metoder, der sammenfattende har det til fælles, at de på forskellig vis undersøger praksis. 
Der anvendes således generelt indenfor praksisforskningen en række forskellige metoder, som f.eks. 
fokusgruppeinterview eller deltagende observation, ligesom praksisforskningen også rummer 
mange forskellige teoritraditioner. Der er således ikke tale om, at der kan præsenteres en entydig 
teoretisk og metodisk præsentation af begrebet praksisforskning. 
 

 5



I denne sammenhæng anvendes begrebet praksisforskning i to samtidige betydninger. Først og 
fremmest i konkret form, idet praksis er genstand for forskning, dvs. det pædagogiske praksisfelt. 
For det andet med henvisning til den kritiske psykologis anvendelse af praksisforskning som 
metode, således som den især er udviklet af Markard, Holzkamp og Dreier (2004) i udviklingen af 
”praksisportrættet” som metode til forskning i praksis. 
 
Projektets empiriske grundlag udgøres metodisk af interview og observationer af og med de 
professionelle i fire daginstitutioner, fordelt i to forskellige kommuner i Danmark. Der har været 
foretaget interviews med alle de professionelle i de fire daginstitutioner. 
 
Projektets design er opbygget således, at det empiriske grundlag falder i to omgange med ca. 1 års 
mellemrum. Den første dataindsamlingsperiode er foretaget i perioden januar til marts 2007, mens 
den anden dataindsamling er foretaget i perioden januar til marts 2008. Sammenlagt udgøres det 
forskningsmæssige design af tre typer af forskningsmetoder placeret inden for den kvalitative 
forskningstradition (Somekh & Lewin, 2006).  
Den ene forskningsmetode omfatter semi-strukturerede interviews opbygget udfra praksisportrættet 
(Makard et al., 2004; Bechmann Jensen, 2005; Petersen in prepp), hvor der særligt er fokus på at 
indfange viden, der rummer de professionelles vurderinger og refleksioner over vilkår og 
problemstillinger knyttet til den pædagogiske praksis. Endvidere at indsamle viden, der indeholder 
informanternes vurderinger og refleksioner over organisatoriske forhold og arbejdets genstandsfelt. 
 
Den anden forskningsmetode følger så at sige direkte af den første i form af observationer af de 
professionelle i deres pædagogiske arbejde. Heri identificeres også grundlaget for det tidsspænd, der 
forekommer imellem første og anden dataindsamlingsperiode, idet observationernes fokusområder 
er tilvejebragt på baggrund af analyse af de semi-strukturerede interviews.  
 
Den tredje forskningsmetode er fokusgruppeinterview med professionelle i de fire daginstitutioner 
med udgangspunkt i en case om et barn. Her stiller denne metode særlige krav til de professionelle 
om dels at arbejde med en indkredsning og vurdering af barnets særlige vanskeligheder, og dernæst 
opstille handleforslag med udgangspunkt i deres pædagogiske arbejde med barnet. 
 
 
 
Ph.d.-projektets hovedkonklusioner 
Projektets hovedfund i relation til besvarelsen af projektets første analysestrategiske 
forskningsspørgsmål, der fokuserer på at indkredse, på hvilke måder det pædagogiske arbejde er 
organiseret i relation til socialt udsatte børn, viser hen til, at der overordnet kunne identificeres tre 
typer af daginstitutioner: 
 
Type A: der omfatter to daginstitutioner, hvor de professionelle ikke oplever at have nogle socialt 
udsatte børn i deres pædagogiske praksis 
 
Type B: der omfatter en daginstitution, hvor de professionelle vurderer både at have ”almindelige 
velfungerende børn”, en stor gruppe af socialt udsatte børn og en gruppe børn, der hele tiden 
befinder sig i en såkaldt ”gråzone”, dvs. børn som på forskellige tidspunkter påkalder sig de 
professionelles bekymringer. 
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Type C: der omfatter en daginstitution, hvor de professionelle vurderer, at de primært har socialt 
udsatte børn i deres praksis, og hvor selve det pædagogiske arbejde er opbygget og tilrettelagt ud 
fra dette forhold. 
 
På flere områder adskiller dette fund sig fra tidligere forskning inden for området, idet 
typeinddelingen viser, at når de objektive samfundsmæssige betingelser analyseres i relation til det 
pædagogiske arbejde, så vurderes det pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn i overvejende 
grad vanskeligt, hvis de arbejdsmæssige forhold er præget af kompleksitet og flere samtidige 
arbejdsopgaver, således som det særligt træder frem i institutionstype B.  
Heroverfor står særligt type C institutionen, hvor arbejdsopgaverne af de professionelle vurderes at 
være klart definerede, og arbejdsdagen struktureret og tilrettelagt i forhold hertil. Disse betingelser 
medvirker til, at socialt udsatte børn ikke i samme omfang vurderes at være vanskelige at arbejde 
med i daginstitutionen. Der er således tilsyneladende ingen forskel i de professionelles teoretiske 
forståelser af socialt udsatte børn, men derimod en forskel i de professionelles beskrivelser af 
børnene situeret i den specifikke praksis. Jo vanskeligere de arbejdsmæssige betingelser vurderes, i 
jo højere grad fremtræder der også beskrivelser af børn, der fylder meget i dagligdagen, børn som 
venter på støttepædagogiske ordninger, og børn som ikke vurderes at høre til i daginstitutionen, og 
børn som opleves meget vanskelige i deres adfærd. 
 
Videre viser projektets hovedresultater også, at de professionelle skelner imellem, at almindelige 
børn gennem deres liv i daginstitutionen skal lære noget om leg, læring og udvikling af gode 
relationer til andre børn og voksne, mens socialt udsatte børn er børn, som ofte lever under 
anderledes vanskelige livsbetingelser, præget af omsorgsmæssige afsavn, som stiller særlige krav til 
de professionelle om at give omsorg i daginstitutionens dagligdag. Denne ”omsorgsmangel” i 
relation til barnets livsbetingelser kan på mange måder karakteriseres som ”et kar med mange 
huller”, idet lige meget hvor meget man putter i, så er det nærmest som om, det aldrig er nok, og det 
har tendens til at sive ud igen. Det er således vanskeligt at finde tid nok, og plads nok, til at give det 
enkelte barn det, som de professionelle vurderer, der er behov for, hvorfor mangel på tid og følelsen 
af ikke at gøre det godt nok træder særligt frem i de professionelles beskrivelser.  
 
Med inddelingen af de tre overordnede daginstitutionstyper viser analyserne endvidere, at der kan 
identificeres en række forskelle knyttet til samarbejdet med forældrene i den konkrete pædagogiske 
praksis. Afhandlingens analyser peger i denne sammenhæng på, at der, ligesom for børnene, også 
kan identificeres konturer af en skjult læreplan i relation til samarbejdet med socialt udsatte børns 
forældre, og at dette samarbejde mellem de professionelle og børnenes forældre også skaber 
forskellige betingelser for forældrenes deltagelsesmuligheder i daginstitutionen i relation til deres 
barn. Der er ikke identificeret tidligere forskningsundersøgelser med dette konkrete 
forældreperspektiv i en dansk sammenhæng, hvorfor denne analyse for nuværende må stå alene, 
men de begrænsede resultater herfra kalder på nødvendigheden af yderligere behov for forskning.  
 
Arbejdet med socialt udsatte børns forældre har imidlertid heller ikke været denne afhandlings 
fokus, men påkaldte sig opmærksomhed undervejs gennem analysen af det empiriske materiale og 
viste hen til, at også i denne sammenhæng er der markante forskelle mellem de tre typologiserede 
institutioner. Mest markant træder det frem således, at forældre i institutionstype A opleves af de 
professionelle som ligeværdige samarbejdspartnere om daginstitutionens praksis og børnenes liv 
heri, mens de to andre institutioner slet ikke anvender disse beskrivelser af børnenes forældre.  
I institutionstype A er forældre dem, som sidder med i forældrebestyrelser, og som samtidig har en 
påpegende funktion i forhold til dagligdagen. Forældrene kan således gøre opmærksom på for 
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meget sygdom blandt personalet, larm i garderoben eller ubehaget ved at skulle aflevere sine børn 
til for mange forskellige vikarer i en periode. I den sammenhæng er der tale om et ligeværdigt 
forhold mellem de professionelle og forældrene, mens der for de to andre institutionstyper i højere 
grad kan identificeres væsentlige andre samværsrelationer, der er præget af mere kompleksitet og 
mere ulige samarbejdsforhold. Analysen af materialet identificerede således forskellige grupper af 
forældre, kategoriseret udfra de professionelles forståelser for forældrenes samarbejdsevne i relation 
til deres barn og til familiens socialt udsatte livsforhold.  
 
Hvad der er nok så væsentligt i denne sammenhæng, er, at der tilsyneladende træder helt andre 
professionelle mekanismer ind i samarbejdet, så snart der er tale om et barn, der vurderes som 
socialt udsat. Inden for forskningsområdet, der primært har fokus på magtforhold imellem 
samfundets velfærdsinstanser og modtagere af disse ydelser i relation til socialt arbejde, har såvel 
Järvinen et al. ( 2003), Järvinen & Mik-Meyer (2004), Mik-Meyer som Villadsen (2004) medvirket 
til at begrebssætte interaktioner mellem de ansatte (personalet) og modtagerne af forskellige sociale 
ydelser (klienterne), der identificerer komplekse magtformer, og forståelser af klienterne, der ikke 
nødvendigvis er i overensstemmelse med klienternes egne oplevelser af sig selv. I dette 
forskningsperspektiv er fokus særligt på, hvorledes og på hvilke måder de kontekstuelle betingelser 
medvirker til at skabe bestemte måder, hvorpå de ansatte forstår klienterne, dvs. hvilke former for 
sociale interaktioner der træder frem i specifikke kontekster (Mik-Meyer, 2004). 
 
I afhandlingens analyse af daginstitutionens organisering af pædagogisk arbejde med socialt udsatte 
børn viste det sig, at der kan skelnes mellem såkaldte synlige indsatser overfor usynlige indsatser. 
De synlige indsatser omhandler særligt de indsatser, som de professionelle skal foretage udfra 
tilrettelagte socialpolitiske love og vedtagelser (Loven om Læreplaner, Loven om tidlig 
sprogstimulering, ansøgninger om støttepædagoger, inddragelse af PPR, o.lign) og med de 
redskaber, der knytter sig hertil, f.eks. med tilrettelæggelse af læreplaner for børn samt anvendelse 
af Trads-skema som eksempler, der er trukket frem. Disse synlige indsatser, særligt sprogtester, 
anvendes af de professionelle som redskaber i arbejdet, der medvirker til at give de professionelle 
viden om børnene, herunder særligt de børn, der på forskellig vis har det særligt svært.  
Heroverfor står de såkaldte usynlige indsatser, ikke forstået således, at de ikke kan ses med det 
blotte øje, men at de derimod viser hen til, at de professionelle på forskellige måder tilrettelægger 
deres pædagogiske arbejde omkring de socialt udsatte børn med direkte afsæt i de kontekstuelle 
betingelser og muligheder i daginstitutionens sociale praksis. 
Her spænder de pædagogiske indsatser eller metoder over en mangfoldighed af forskellige måder at 
tage vare på børnene på, der kan omhandle alt fra, at en af de professionelle tilbringer meget tid 
sammen med et barn, der har det svært om formiddagen, til at barnet hjælpes ind i leg, 
spisesituationer og forskellige aktiviteter gennem dagen. Det kan også omfatter måder, hvorpå de 
professionelle har aftalt, at de observerer et barn over en periode, til hvordan barnets situation 
drøftes på personalemøder. 
På denne måde er der således en sammenhæng imellem omfanget af de synlige indsatser eller 
metoder og omfanget af de usynlige. Eller sagt med andre ord, jo flere socialt udsatte børn, der 
befinder sig i daginstitutionen, i jo højere grad har de professionelle tilrettelagt indsatser og metoder 
til at arbejde med denne gruppe af børn. 
 
Vedr. projektets andet analysestrategiske forskningsspørgsmål, der har fokus på, hvorledes de 
professionelles kompetencer udfoldes i det pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn, viser 
projektets analyser, at professionelles kompetencer er situeret i en konkret kravstruktur, hvor de 
professionelle, der arbejder i daginstitutioner, har udviklet specifikke kompetencer særligt knyttet 
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an til betydningen af kontrol over arbejdsbetingelser samt handleberedskab i forbindelse med 
socialt udsatte børns livsforhold og arbejdet med socialt udsatte børns forældre. Når de 
professionelle vurderer, at der er mange socialt udsatte børn i deres pædagogiske praksis, udvikles 
der endvidere arbejdsrelevante færdigheder i at vurdere og observere børns trivsel og udvikling, 
indberette og beskrive barnets vanskeligheder samt inddrage forældrene i de problematiske forhold. 
De professionelles vurderinger af socialt udsatte børn og omfanget af børnenes vanskeligheder står 
imidlertid i kontrast til de pædagogiske indsatser, som de professionelle beretter, at de 
tilrettelægger, mens barnet er i daginstitution. Det at give omsorg er en færdighed, der træder 
særligt frem i de professionelles beskrivelser af deres handlinger rettet mod socialt udsatte børn. 
Omsorg handler om at ”se barnet” og ”hjælpe barnet”. På mange måder kan denne færdighed 
beskrives som de professionelles ”svar” på arbejdet med socialt udsatte børn – et svar der på mange 
måder står i kontrast til de socialt udsatte børns problemer og livsbetingelser.  
 
Nedenstående figur illustrerer de professionelles arbejde med socialt udsatte børn med fokus på 
omsorg: 
 
Figur 4. 
 
 Den 

professionelle 
Omsorg Barnet  

 
 
 
En af de empiriske forklaringer på ovenstående kan i et vist omfang identificeres gennem de 
professionelles teoretiske kundskaber om socialt udsatte børn, der i høj grad trækker på klassiske 
udviklingspykologiske og kliniske beskrivelser af børns udvikling. I den sammenhæng betones 
betydningen af samspillet mellem mor og barn, alternativt barn og forældre, som afgørende for 
barnets udvikling, mens familiens socioøkonomiske betingelser, herunder en opvækst i fattigdom, 
allerhøjst inddrages som et tegn på familiens sociale udsathed.  
 
En af afhandlingens centrale konklusioner knytter afslutningsvis an til at eksplicitere, at de 
professionelles viden om børn, herunder også om socialt udsatte børn, er bundet til og udviklet 
gennem de professionelles deltagelse i praksis. Konkret betyder dette, at de professionelle i høj grad 
i deres fortællinger og beskrivelser om socialt udsatte børn (og deres forældre) forbinder forståelser 
af børn med børnenes fremtræden i den specifikke pædagogiske praksis, hvor forskellige 
kravstrukturer og institutionelle betingelser er tilstede. Umiddelbart kan denne konklusion virke 
meget indlysende, så indlysende at den egentlig ikke burde betones eksplicit her i afhandlingens 
afsluttende del. Når dette alligevel gøres, er det fordi, at når vi forbinder de professionelle sammen 
med daginstitutionen og med socialt udsatte børn, får vi en særlig viden. 
 
Denne særlige viden kan skitseres i en model, hvor sammenhænge og bevægelser kan tydeliggøres. 
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Figur 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociale udsatte 
børn 

 Daginstitutionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De professionelle 

 
 
 
 
For den første kasse i figuren, de professionelle, har netop deres meninger, forståelser og handlinger 
knyttet til deres arbejde været genstand for teoretisk og empirisk analyse gennem et kritisk 
psykologisk praksisforskningsperspektiv (Markard et al., 2004; Bechmann Jensen, 2005; Petersen 
in prepp). Herved har vi indfanget viden netop knyttet til praksis og ikke løsrevet herfra ud fra de 
professionelles perspektiv. De professionelles perspektiv har betydet, at viden om problemstillinger, 
udfordringer, dilemmaer og muligheder er blevet indfanget, således som de professionelle har været 
optaget af det, forbundet til deres deltagelse i specifikke sociale praksisfællesskaber.  
At anskue daginstitutionen som et socialt praksisfællesskab har ligeledes betydet at se på 
daginstitutionen som en særlig handlesammenhæng, som bevægelig og under stadig forandring og 
udvikling, frem for som en statisk figur, hvorunder børn og voksne er underlagt som en del af 
velfærdssamfundet organisering.  
Daginstitutionen som en særlig handlesammenhæng har skabt grundlag for empirisk at kunne 
indfange forskellige handlesammenhænge i forskellige daginstitutioner, som overordnet gennem 
socialepolitiske love og vedtagelser ellers fremtræder nærmst enslydende, og som i herværende 
afhandling er blevet identificeret som typer af institutioner, henholdsvis type A, B og C.  
Denne identificering af forskellige handlesammenhænge har på den ene side skabt analytisk 
grundlag for at kunne knytte de professionelles forståelser og handlinger til konkrete kravstrukturer, 
og derigennem forbinde de professionelles kompetencer til betingelser og muligheder i den sociale 
praksis. På den anden side, og mindst lige så væsentligt, har dette analyseperspektiv bevirket, at det 
har været muligt at skabe viden om, at socialt udsatte børn, deres problemer og vanskeligheder i lige 
så høj grad er forbundet til såvel de professionelles forståelser som til den særlige 
handlesammenhæng, som børnene er deltagere i.  
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”Børns virksomhed, når de lærer, beskrives for eksempel ofte som lokaliseret i 
undervisningsmiljøer og som noget, der foregår i sammenhæng med pædagogiske intentioner, hvis 
kontekst ikke gøres til genstand for analyse” (Lave & Wenger, 2004, p. 50). 
 
Med ovenstående citat, om end kritikken er knyttet til børns læring i en skolesammenhæng, 
illustreres netop den problemstilling, som forskningsfeltet, særligt den kliniske og 
udviklingspsykologiske tradition såvel som generelt forskning i socialt udsatte børn, fortsat kæmper 
med, nemlig at forbinde barnets handlinger til konteksten, hvori barnet befinder sig, og at gøre 
denne kontekst til genstand for analyse. 
Når vi således tænker disse tre områder sammen i en gensidig forbundet handlesammenhæng, bliver 
det tydeligt, hvorledes den del af forskningen, der udpeger på forhånd fastlagte 
risikoudviklingsforløb knyttet til socialt udsatte børn, sættes under et empirisk og analytisk pres. 
Viden om socialt udsatte børn, vel og mærke viden, som de professionelle kan anvende i deres 
fortsatte pædagogiske arbejde med denne gruppe børn, må netop indfanges og udvikles gennem 
praksis, således at risikoen for, at socialt udsatte børns vanskelige livsforhold analyseres løsrevet fra 
de sociale praksisser, hvori børnene deltager, reduceres.  
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