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Som læser mærker jeg tydeligt, at Mathilde Nyvang Hostrup har en dyb kærlighed og passion for 

dagtilbudspædagogik, inklusion og ikke mindst for samvær med børn. Og jeg frydes over den levende måde 

Mathilde skriver på, med en lethed, som gør læsningen ukompliceret. 

Hele bogen er gennemsyret af, at pædagoger i langt højere grad skal have bevidst fokus på deres faglighed, 

og at den fælles bevidsthed og refleksion skal være omdrejningspunktet for hele den pædagogiske praksis i 

dagtilbud.  

Mathilde skriver: ”Inklusion handler først og fremmest om kultur, miljø og pædagogers grundlæggende 

faglighed”. Det betyder, at det er pædagogens tænkning og forståelse – i refleksion med kollegaer, der 

skaber det inkluderende miljø. At det altid er pædagogernes ansvar at skabe den inkluderende pædagogik. 

Et andet omdrejningspunkt i bogen er fællesskabet børnene imellem og børnenes fælleskab med 

pædagogerne. Mathilde lader ikke på noget tidspunkt læseren være i tvivl om, at det er pædagogen, der 

bærer ansvaret for at skabe de differentierede fællesskaber, der skaber inklusion og fællesskab for 

børnene.  

I arbejdet med faglig refleksion og fælles forståelse i pædagogisk praksis bruger Mathilde Nyvang Hostrup 

modellen Inklusionsblomsten. Hun kommer omkring grundlæggende perspektiver i forhold til forståelse og 

udøvelse af inkluderende pædagogik samt de forskellige parametre, som har indflydelse på den tænkning, 

der danner grundlaget den inkluderende pædagogik. 

Når pædagoger i en daginstitution skal arbejde systematisk med forståelse af inklusions- og 

eksklusionsmekanismerne i egen praksis, vil emnerne i inklusionsblomstens blade hver især kunne danne et 

solidt grundlag for tilegnelse af viden og efterfølgende systematisk refleksion og bevidstgørelse af 

pædagogisk praksis. Ved gennemgang af alle blomstens blade vil man opnå en grundig, systematisk og 

nuanceret gennemgang af praksis med fokus på både inklusion og eksklusion. 

Hvert afsnit afsluttes med refleksionsspørgsmål, som giver et godt og inspirerende udgangspunkt i 

drøftelsen og refleksionen over praksis. 

I sin behandling af selve inklusionsbegrebet inddrager Mathilde på naturligste vis forskning og teori, og som 

læser får man en grundlæggende forståelse for inklusionsbegrebet. Samtidig formår Mathilde at relatere og 

forene forskning, teori og praksis til en helhed. Måden Mathilde veksler mellem forskning / teori og praksis 

gør, at de bliver hinandens medspillere – den ene er forudsætningen for den anden. 

Når jeg som læser reflekterer over den præsenterede teori og de praksiseksempler Mathilde bruger til at 

understøtte teorien med, får jeg fornemmelsen at stå midt i en daginstitution og opleve at scenariet 

udspiller sig omkring mig. 



 

 

Mathilde formår at komme omring hele dagtilbudsområdet – hele 0-6 års området. Og selvom titlen 

primært angiver brug i dagtilbud, fremstår bogen yderst relevant og brugbar i alle sammenhænge, hvor der 

arbejdes med børn. 

”Inkluderende dagtilbudspædagogik – en grundbog” er en nuanceret grundbog og yderst relevant i forhold 

til pædagogisk studier, eks. Pædagoguddannelsen og diplomuddannelse. 

Bogen er et ’must’ for pædagoger i dagtilbud, da den på bedste vis er med til at udvikle den inkluderende 

pædagogik og fagprofessionelle praksis, der finder sted i alle daginstitutioner. 

Dagtilbudsområdet og pædagoger har manglet denne bog – nu er den her endelig. 
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