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Efter dagtilbudsloven af 2007 er kommunerne forpligtet på et inklusionsperspektiv i forhold til
daginstitutionsområdet. Denne bog ønsker at bidrage til udviklingen af en grundlæggende viden om, hvordan
man skaber inkluderende udviklingsmiljøer for alle børn i dagtilbud, forstået som teoretisk forståelse,
målrettet indsats og pædagogisk praksis.
Bogens forfattere forstår begreberne inklusion og eksklusion, som gensidigt betingede i den pædagogiske
praksis og målet har været at udvikle et teoretisk grundlag for en inkluderende pædagogik. Bogens videns
grundlag er forankret i erfaringer fra en række udviklingsprojekter, som forfatteren har gennemført i
forskellige kommuner. Bogen bygger således på den mest aktuelle viden, når det gælder de faglige
kompetencer, som er nødvendige for at gennemføre en inkluderende pædagogisk praksis. Bogen indeholder
teoretiske viden, metoder og praktiske eksempler. Bogen er redigeret af Carsten Pedersen. De øvrige forfattere
er Marianne Bech Larsen, Ida Kornerup og Bent Madsen. De fire forfattere arbejder alle med udviklings- og
forskningsprojekter ved Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE).
Tak for henvendelsen og de pæne ord. Her er vi på dybt vand, for 'det indre barn' er et populærpsykologisk
udtryk, der oftest benyttes af. Pædagogik defineres videnskabeligt som det område, der beskæftiger sig med
opdragelse, uddannelse og undervisning, og som indeholder disciplinerne. Artiklen 'Socialt inkluderende
praksisanalyse' er forfattet af Carsten Pedersen og kan frit læses på omsigt. dk Svar: Hej L. Maktens språk

(sverigeskommunikatorer. (Se også artikler, som begynder med Inklusion) Inklusiv pædagogik eller
inklusionspædagogik er en tilgang til. se 10. se 27. 4. Tak for henvendelsen og de pæne ord. 2015) bwz. (Se
også artikler, som begynder med Inklusion) Inklusiv pædagogik eller inklusionspædagogik er en tilgang til. dk
Svar: Hej L. dk Svar: Hej L. Tak for henvendelsen og de pæne ord.

