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“I DE SMÅ HÆNDER HOLDER DU, 
RONJA, ALLEREDE MIT RØVERHJERTE”

Inklusion 4:

Ethvert barn skal 
føle sig elsket og 
at det hører til i 

fællesskabet 
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Det er uendeligt smukt! 
Smukt at vi ikke kan skabe os selv, men må skabes 

sammen med et andet menneske. Dette menneske 
bærer det nye menneske indeni sig, nærer det, be-
skytter det for så siden at føde det.

Men her stopper fællesskabet ikke. Vi kan som 
den eneste skabning ikke klare os selv i de første 
mange måneder. Vi er afhængig af fællesskabets 
omsorg. Det samme fællesskab vi også bidrager til 
med følelsen af samhørighed.

I Ronja Røverdatter slår Astrid Lindgren det fast 
i den første scene, hvor røveren Mattis får en dat-
ter, Ronja. “Han stod der og betragtede fuld af 
forundring hendes klare øjne, hendes lille mund, 
hendes sorte strithår, hendes hjælpeløse små hæn-
der, og der gik en gysen gennem ham af kærlighed. 
‘Kære barn, i de små hænder holder du allerede mit 
røverhjerte,’ sagde han. ‘Jeg fatter det ikke, men 
sådan er det.’ “

Ronja skal ikke være på nogen bestemt måde 
for at være i fællesskabet. Ronja er i fællesskabet 
med Mattis. Så da Skalde-Per tillader sig at ytre, 
at der “ligesom ingen rigtig tyngde er i hende”, 
da han løfter hende op i luften, ja så får Mattis 
gjort røvervennerne klart, at de skal tilpasse sig 
den nytilkomne. “Da forstod alle røverne, at det 
her barn skulle man ikke sige noget dårligt om.” 
Så ingen integrationsindsats her men et inklude-
rende miljø… Ingen røver stiller spørgsmålet om, 
der nu ikke også er grænser for, hvor svage børn, 
der skal integreres i et røvermiljø? Spørgsmålet er 
jo selvmodsigende, og det ved røvere! Ronja ses 
som Ronja, og det er godt nok.

Vi fødes med empati af mennesker med empati. 
Vore behov ses af fællesskabet. I starten er det 
behovet for at sove, når vi er trætte. At spise, når 
vi er sultne. At få varmt tøj på, når vi fryser. At få 
samme tøj af, når vi sveder. At blive trøstet, når vi 
er kede af det. Og selv når denne omsorg er dele-

geret til kommunen via sine daginstitutioner, sker 
det igen og igen.

I disse første måneder er fællesskabet fokuse-
rede på at forstå det lille barn. At se det lille barns 
behov. At lede efter det meningsfulde i det bar-
net gør. Har det mon skidt? Kan det være sulten, 
selvom det lige har spist? Denne fællesskabspligt 
er vi født med. Den kan intimideres og ødelægges. 
Empatien kan skubbes langt væk og eroderes, men 
vi fødes stadig med den. Selvfølgelig er mulighe-
den for det empatiske og anerkendende afhængig 
af systemvilkår. Det ved vi også.

Vuggestuepersonale er fantastisk dygtige til at 
forstå det barn, der ikke har sprog og at se me-
ningsfuldheden i det ordløse, barnet gør. Tag nu 
for eksempel Daniel. Ud over at have et kraftfuldt 
og berømt navn, så går Daniel også i en vuggestue, 
hvor der stadig er vinkevindue! Han er også heldig 
med pædagogen Laila, der ved, at det er svært for 
den 1-årige dreng at sige farvel til sin mor. Han er 
derfor på armen, mens mor drejer om hjørnet og 
ude af syne. Og alligevel bryder Daniel fuldstændig 
sammen. 

Men hvordan kan vi forstå dette sammenbrud 
trods den pædagogiske anstrengelse?

Daniel Stern beskriver drengen, Jacob, der 
pludselig er blevet væk fra sin mor. Separati-
onstabet “er sandsynligvis den mest smertelige 
oplevelse, et barn på et år kan have.” Han kalder 
på hende. “Et råb, han sender ud som en livline 
i en forrygende storm. Hvor hun end er, håber 
han, at hun griber den. Derfor er hendes reaktion 
på hans råb ligesom et besvarende træk. Så snart 
han hører hendes stemme, kan han begynde at 
standse panikken. Han etablerer rumlige koor-
dinater omkring både hendes råbs hammerslag, 
hendes stemme og hendes tilstedeværelse. Og så 
snart han igen er orienteret i rummet, vender 
han tilbage til hende.” 

Anerkendelse og inklusion forudsætter hinanden - sådan er det.
Læs her en meget anderledes og næsten poetisk artikel om små mennesker 
der er i et fællesskab allerede ved fødslen og skal knyttes mere og til det.

Af Steen Kristensen / Pædagogisk Fokus. 
Konferenceleder for Dansk Pædagogisk Forum
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Jacobs mor ta’r ham op og lægger ham mod sit 
bryst. “Berøring er tilknytningens vigtigste magi. 
Og denne magi trænger ind gennem huden”. Ja-
cob bliver beroliget fra ‘trækket fra hendes nær-
vær’, der hjælper ham til at rekonstruere sig og 
integrere sig efter at have følt sig opløst.

Pædagogen Laila kan næsten mærke Daniels 
smerte ved separationen fra mor. Hun kender fø-
lelsen fra sin egen barndom og henter den der. 
Hun deler følelsen med ham med ord og lyde, og 
viser, at hun er der i hans smerte. Daniel kigger 
længe på Laila, og der ses et lille smil over at 
være blevet genkendt og anerkendt. Laila smi-
ler automatisk tilbage. Stern kalder det affektiv 
afstemning. Laila og Daniel har haft en fælles 
følelse.

Nancy Frasers beskrivelse af manglende aner-
kendelse er hjerteskærende: “Anerkendelsens fra-
vær er ikke kun et udtryk for mangel på respekt. 
Det kan efterlade smertende sår, der lægger et 
forkrøblende selvhad på sine ofres skuldre. An-
erkendelse er ikke blot noget, vi skylder andre 
mennesker. Den er et uomgængeligt menneske-
ligt behov.”

Vi fødes symbiotisk. Daniel vidste således ikke, 
at han var en anden end sin mor, lige da han 
blev født. Siden gryer selvet, men det er en naiv 
forestilling, at jeg’et kan være sig selv. Vi er bun-
det sammen og afhængig af relationen til den 
anden og de andre. Louise Klinge beskriver kva-
liteten af relationen mellem den professionelle 
og barn som treleddet: Barnets selvbestemmelse 
forstået som barnets lyst til at sige ja til det, 
den professionelle tilbyder eller ønsker; kompe-
tence forstået som barnets reelle mulighed for at 
indgå i relationen og endelig samhørighed - at 
barnet oplever at høre sammen med pædagogen 
eller læreren i fællesskabet. Alt er så at sige i 
relationen.

Så da Bitten på 2 år i børnehaven igen og igen 
gemmer sig i børnehavens dukkekrog, kalder pæ-
dagogerne hende ikke for skrøbelig, svag eller 
særlig sensitiv. Det vil ekskludere Bitten. Pæda-
gogerne taler i stedet om, hvordan de kan ind-
rette børnehaven bedre med fællesskabsskabende 
pædagogik, der gør, at det ikke er nødvendigt for 

Bitten at søge dukkekrogen. At Bitten søger væk, 
tolkes af pædagogerne ikke som et intrapsykisk 
træk ved Bitten, men som et træk ved børneha-
vens måde at være børnehave på. Bitten så at 
sige viser børnehavens måde at være børnehave 
på. At børnehaven ser og anerkender dette, in-
kluderer Bitten.

Et menneske kan være sat ud (udsat) af andre. 
Det kan være i skolen, i familien, i venskabet, i 
børnehaven, i legen, af muligheden for at tjene 
sine egne penge – for eksempel. Axel Honneth 
beskriver menneskets grundlæggende behov for 
anerkendelse og hvad der sker, hvis den mang-
ler - Kampen om anerkendelse. Den kamp oplever 
lærere og pædagoger hver dag i deres hverdag. 

Rasmus Willig taler om, at netop disse aner-
kendelsesformer er forudsætningen for “et fuldt 
integreret samfund.” At mennesket føler sig el-
sket. At vuggestuebarnet oplever de ansattes 
varme og nærvær. At det lever midt i rettigheder, 
eksempelvis i som 3-årig at kunne fortælle sin 
version af konflikten på legepladsen. At det op-
lever, at der er plads til det i samfundet, det vil 
sige, at barnet oplever, at der er brug for det i 
fællesskabet, der ved frokosten med mors mad-
pakke.

Daginstitutions-personalets store opgave er 
netop at integrere børnenes “forskellige værdi-
horisonter, præstationer og færdigheder”, som 
Willig beskriver det om borgeren generelt. 

En dreng, Muhammed, jeg mødte i en større 
børnehave, havde fået navngivningen ’udadrea-
gerende’, da han ofte var hidsig og slog fra sig. 
Det gav os alle mulighed for at drøfte, hvordan 
samspillet mellem os alle kunne indrettes, så det 
ikke var nødvendigt at forsvare sig. Da Muham-
med oplevede sine følelser anerkendt ved, at 
fællesskabet ændrede sig, ophørte det ’udadrea-
gerende’. Pædagogerne talte med Muhammed om 
hans egne gode grunde til at slå. Og Muhammed 
kunne fortælle, at de andre ikke ville lege med 
ham. Det gjorde ham ked af det. 

Så det at Muhammed slog, er det Søren Hertz 
med inspiration fra Peter Lang kalder Paradok-
sal Invitation. Det paradoksale består i, at det 
kunne se ud som om, at Muhammed ikke ville 



fællesskabet, idet han var udadreagerende, men 
hos Hertz/Lang ses det netop som et ønske om 
at være med i fællesskabet, ytret på en paradok-
sal måde. Hvad pædagogerne konkret gjorde? De 
startede hver dag med at samle børnene i forskel-
lige typer af fællesskaber, og sørgede dermed for, 
at Muhammed fra starten var med i gode lege.

Fra en god ven har jeg fået fortalt historien 
om, hvordan hans datter på 6 år pludselig fik en 
alvorlig sygdom i begge ben, og derfor måtte til 
utallige undersøgelser og behandlinger. Desværre 
uden resultat. Hun kunne ikke gå selv men måtte 
bruge kørestol. Gennem godt et par år gik min 
ven lange ture med sin datter i kørestol. En jule-
dag gik de i storcentret for at finde julemanden, 
og han var, hvor han skulle være, ved siden af 
det store juletræ. Datteren ville gerne blive ved 
julemanden og kigge på de mange gaver og lys. 
Imens kunne min ven lige ordne et par småting 
i centret. 

Af en uvis grund vendte han sig om, inden han 
drejede om hjørnet, og kunne se sin datter rejse 
sig fra kørestolen og gå over mod julemanden! 
Min ven tolkede det sådan, at hans datter havde 
langt mere brug for sin far, end han havde vidst. 
Og på grund af denne uvidenhed fik datteren dår-
lige knæ, der tvang ham til at være mere hjemme 
og gå lange ture med hende. 

Fra Peter Lang findes der en fortælling om en 
dreng fra Ny Guinea, der stjal fra fællesskabet. I 
patriarkatet går mændene derfor uden for byen 
med drengen. Mændene danner en cirkel og pla-
cerer drengen i midten af cirklen - og starter be-
handlingen. Den første starter med at fortælle, 
om den bedste oplevelse han har med drengen. 
Når han ikke har mere at fortælle, går den næste 
igang. Efter mange timer er der ikke mere at for-
tælle, alle går hjem, idet fællesskabet har taget 
ansvaret for, at drengen måtte stjæle. Fællesska-
bet forsøger derfor at fortælle drengen tilbage 
igen.

Artiklen skal slutte af med håb. Alt bør slutte 
af med håb. Jeg håber, at jeg aldrig mere skal 
møde et barn, der ikke ved, at det er elsket, som 
det er. At der er brug for det. At det hører til. Her 
sammen med andre.


