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FORORD 

Denne afhandling handler om frontmedarbejdernes arbejde med anbragte børn 
og unge i Danmark – den handler om hvordan forskellige praksislogikker og bør-
nesyn former dette arbejde og dermed også disse børn og unges opvækst. Moti-
vationen til arbejdet med denne afhandling udspringer bl.a. af konkrete erfaringer 
fra mit tidligere arbejde i Børnerådet.  

Her var jeg i 2011-2012 med til at gennemføre en større undersøgelse om an-
bragte børn og unges oplevelse af at være anbragte i Danmark i dag (Børnerådet 
2012). En af konklusionerne på undersøgelsen var, at mange anbragte børn og 
unge ikke følte sig set, hørt og forstået. Det jeg tog med mig fra dette arbejde, var 
en tristhed over, hvor mange børn der i dag vokser op (med hjælp fra systemet) 
med en grundlæggende følelse af at være anderledes og ikke passe ind og et deraf 
brændende ønske om ’bare’ at være normal. Om det var plejedatteren, der for-
talte, at hun egentlig helst så, at kommunen ikke kom på besøg, da et besøg fra 
kommunen brød med hendes forsøg på at lave en fortælling om, at hun boede i 
en ”helt almindelig familie”. Eller det var den unge fyr på døgninstitutionen, som 
ønskede, at institutionen pillede deres logo af deres minibusser og måske endda 
udskiftede dem med almindelige personbiler, så det ikke var så tydeligt i lokalsam-
fundet, at ”nu kom dem fra ’børnehjemmet’”. De ville bare gerne føle sig normale. 
Og det vil man jo også gerne fra myndighedernes side – hvilket fx ses i Servicelo-
vens formålsparagraf (Børne- og Socialministeriet 2018e). Men alligevel så resul-
terer det sociale arbejde med anbragte børn og unge gang på gang i en individua-
lisering af problemerne, bl.a. i kraft af at de mål, der opstilles, går på, hvordan 
barnet skal ændre sig for at blive ’normal’ og derved ikke på, hvordan samfundets 
syn på normalitet måske burde ændres. 

Jeg kunne derfor også med det samme se relevansen, da Hanne Warming, kort 
efter vi havde afsluttet undersøgelsen i Børnerådet, kontaktede mig og fortalte 
om det her nye forsknings- og udviklingsprojekt, som hun lige havde fået penge 
til. Især blev jeg, som mange andre, berørt af baggrundshistorien for projektet, der 
gav både inspiration og håb om, at det kan lade sig gøre at se de ’særlige’ ressour-
cer i disse børn og møde dem på en måde, så de ikke vokser op med en følelse af 
at være forkerte, ikke passe ind, ikke være gode nok osv. 
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Baggrunden for projektet ”Det ’særlige’ som potentiel 
ressource”1 

Ideen til projektet kom fra Jonas Thomsen Sekyer, der som barn blev anbragt i en 
plejefamilie. Og ideen bygger på Jonas’ egne erfaringer gennem sin egen barndom 
og ungdom.  

Som barn lærte Jonas tidligt at tage sig af sig selv – han lærte at skulle være mis-
troisk over fok voksne, at han skulle være stædig og sikre sig, at han selv kontrol-
lerede situationen. Jonas var det, man ofte i feltet betegner for ”en lille voksen”. 
Som 10-årig blev Jonas anbragt i en plejefamilie, og selvom han nød, at der var 
omsorgsfulde voksne omkring ham, så havde ”den lille voksne” svært ved at stole 
på de voksne og havde svært ved at fralægge sig ansvaret, at plejeforældrene gik 
ind og satte regler for ham osv. Plejeforældrenes intention var, at han skulle have 
lov til at ’være barn’. 

Da Jonas voksede op, blev han det, man ofte i feltet betegner som ’en mønster-
bryder’. Han klarede sig godt i skolen, han klarede sig godt på jurastudiet,  han var 
samfundsdebattør (se bl.a. Sekyere 2011) og aktiv i en række nationale og inter-
nationale initiativer. Betegnelser som mønsterbryder, mælkebøttebarn og lig-
nende betegnelser antyder, at disse bedrifter er nået på trods af ens opvækst. Jo-
nas påpegede, at de ting han havde nået, havde han ikke nået på trods af, men i 
kraft af sin opvækst.  Det han havde fået med sig fra sin opvækst, var nemlig både 
den drivkraft og de kompetencer der skulle til – stædighed, empati, en stor ret-
færdighedsfølelse, overblik, lav autoritetstro og ikke mindst både vilje og evne til 
at lede og organisere.  

Jonas bragte alle disse kompetencer og ressourcer i spil op gennem sit ungdomsliv 
og sine studier. Men grunden til, at han var nået dertil, at han kunne bringe disse 
kompetencer og ressourcer i spil og trække på dem, var, at der i hans barndom og 
ungdom var nogle voksne omkring ham, der også kunne se styrkerne i dét, der i 
hverdagen umiddelbart virkede bekymrende og blev oplevet som et trodsigt barn, 
der opførte sig som ”en lille voksen”. Faktisk var der særligt én, som blev ambas-
sadør for, at også andre voksne omkring Jonas så, hvilke særlige ressourcer der lå 
heri – Frank der var kurator i Jonas’ plejefamilie. 

Jonas påpegede selv, at det nok havde gjort det nemmere, at han var en lille køn 
og charmerende unge. Hvilket gjorde, at de voksne måske i højere grad bar over 
med ham og blev ved med at kæmpe for ham og fik øje på styrkerne ved det ’afvi-
gende’. Men Jonas’ vision med projektet var, at denne tilgang til børn og unge 

 
1 Beskrivelsen af Jonas’ historie i dette forord trækker på diverse skriftlige såvel som mundtlige præsenta-
tioner af baggrunden for projektet, præsenteret af projektleder og professor Hanne Warming. 
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skulle bredes ud. Så det ikke kun er de heldige, kønne og charmerende børn, men 
alle børn, der adskiller sig fra vores forventninger om, hvad det vil sige at være et 
‘normalt barn’, der bliver set og anerkendt. 

Da jeg startede som videnskabelig assistent på projektet i oktober 2012 var det 
med en særlig gejst – et spændende projekt, en projektidé som jeg i den grad 
kunne se relevansen af og muligheden for at arbejde sammen med en række 
spændende mennesker. Jeg havde derfor også set frem til, at jeg skulle møde Jo-
nas og Frank for første gang til en konference om ”Bedre teenageanbringelser”, 
som Københavns Kommune og Egmont Fonden afholdt den 21. november 2012. 
Men jeg nåede aldrig at møde Jonas – natten til lørdag den 17. november 2012 
blev Jonas stukket ned og afgik på tragisk vis ved døden. Denne afhandling dedi-
keres til Jonas og hans minde. 
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Kapitel 1 

INDLEDNING 

Nærværende afhandling er den skriftlige fremstilling af mit forskningsprojekt om 
det sociale arbejde med anbragte børn og unge – en analyse af feltets praksislo-
gikker og børnesyn. Afhandlingen undersøger hvilke dominerende praksislogikker 
der ses i anbringelsesfeltet, hvad de udspringer af og hvordan de former front-
medarbejdernes forskellige (praktiserede såvel som italesatte) børnesyn. 

Genstandsfeltet er socialt arbejde med anbragte børn og unge i Danmark, og af-
handlingen skriver sig dermed også ind i et felt, der i Danmark såvel som mange 
andre lande, udgør en særlig politisk såvel som social udfordring for de moderne 
demokratiske stater  (Gilbert, Parton, og Skivenes 2011c). Hvordan sikrer man 
bedst børns velbefindende og hvordan takler man politisk den balancegang der 
ligger i at skulle sikre ”(…) public measures to provide for and protect children 
which do not treat heavily on their parents’ rights of privacy and their right to a 
family life of their own choosing.” (Gilbert m.fl. 2011c:5). 

I Danmark er anbringelsesfeltet med til at sætte rammerne for omkring 14.0002 
børns opvækst. Hensigten med anbringelserne er at kompensere for utilstrække-
lige opvækstvilkår og sikre en bedre opvækst. Men som Tine Egelund og Anne-
Dorthe Hestbæk (2003) påpeger, så er udfordringen, at ”(…) hjælpen i sig selv [kan] 
være smertelig for børnene, der også kan have svært ved under anbringelsen at få 
“a life more ordinary” (…) (Egelund og Hestbæk 2003:203), og anbragte børn og 
unge er derfor socialpolitikkens ”smertensbørn” (Egelund og Hestbæk 2003:203). 
Anbringelsesområdet er endvidere, og måske netop i kraft heraf, et område med 
stor bevågenhed, både politisk, i befolkningen, i medierne, i praksisfeltet og inden 
for forskningen – hvilket også ofte påpeges i diverse rapporter, undersøgelser, 
skrivelser i forbindelse med reformer mv. (se blandt andre Børne- og 
Socialministeriet, Servicestyrelsen, og Kommunernes Landsforening 2010; 
Egelund og Hestbæk 2003; Folketingets Ombudsmand 2014; Møller m.fl. 2011; 
Servicestyrelsen 2007). Også internationalt set er anbringelsesområdet et område 

 
2 Ifølge Danmarks Statistikbank ANBAAR3 var der pr. 31. december 2016 14.097 anbragte børn og unge i 
Danmark (Danmarks Statistik 2018). Dette tal dækker over børn og unge anbragt i alle typer af anbringelser: 
almindelige plejefamilier, netværkspleje, kommunale plejefamilier, døgninstitutioner (både sikrede og al-
mindelige afdeling, som delvist lukkede og åbne afdelinger), eget værelse, kollegium, efterskole, kostskole, 
socialpædagogiske opholdssteder, skibsprojekter mv. 
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med stor bevågenhed, og i sammenligning med andre velfærdsområder, som fx 
ældre-, handicap- eller beskæftigelsesområdet, trækker det generelt en betydelig 
større mediebevågenhed (Gilbert, Parton, og Skivenes 2011a).   

I en række af disse forskelligartede publikationer forklares den store bevågenhed 
på området i to centrale elementer – for det første, at anbringelser af børn og 
unge taler til folks følelser. Det gør børn generelt, men børn, hvor det formodes, 
at de har været udsat for omsorgssvigt, overgreb eller på anden måde ikke er ble-
vet taget ordentligt vare på i barndommen, vækker generelt stærke følelser.  

Et andet aspekt, der sættes ind som forklaring på den store bevågenhed, er, at det 
er et meget udgiftstungt område for kommunerne. Ifølge tal fra Socialstyrelsen så 
koster en anbringelse i en plejefamilie i gennemsnit 504.000 kr. om året, og en 
anbringelse på en døgninstitution koster i gennemsnit 1.135.000 om året 
(Socialstyrelsen 2017b:8).  

Årlig gennemsnitlig pris per anbringelsestype (eksklusiv refusion), 2016-PL 
 Kr. 
Trin 3: Hjemmebasserede indsatser 
Eget værelse, kollegier eller lignende 
Kost og efterskole 

 
269.000 
380.000 

Trin 4: Slægts- eller netværksanbringelse 
Netværksplejefamilie 

 
140.000 

Trin 5: Familiepleje 
Plejefamilie, inkl. kommunal plejefamilie 

 
504.000 

Trin 6: Institutionstilbud 
Socialpædagogiske opholdssteder 
Døgninstitution 
Sikret døgninstitution 
Skibsprojekter 

 
1.087.000 
1.135.000 
2.805.000 

572.000 
Anm.: Driftsudgifter og anbringelsestyper er opgjort i 2014 og omregnet til 2016 priser. 
Kilde: Socialpolitisk Redegørelse 2016 

FIGUR 1: GENNEMSNITLIG PRIS PER ANBRINGELSESTYPE 
Denne figur er hentet fra Socialstyrelsens Social Analyse fra 2017 (Socialstyrelsen 2017b:8). 

Netop udgifterne til dette område har været kraftigt diskuteret og problematise-
ret i feltet. Hvor det, både i medierne og i diverse faglige rapporter og undersøgel-
ser, er blevet understreget, at udgifterne på dette felt er på himmelflugt. I KREVI’s 
rapport fra 2011, der kortlægger udgifterne på anbringelsesområdet (Møller m.fl. 
2011),  skriver KREVI’s direktør, Torben Buse, eksempelvis i forordet til rapporten, 
at ”Udgifterne er store og stigende (…)” (Buse i Møller m.fl. 2011). 

Der er mange eksempler på lignende udtalelser inden for feltet, men der er ligele-
des undersøgelser, der giver et lidt andet billede af situationen. I en publikation 
skrevet på baggrund af Rockwool Fondens forskning på området skriver forfat-
terne fx, at hvis man ser på udgifterne til anbringelsesområdet som andel af BNP, 
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så kan man reelt set ikke tale om økonomisk himmelflugt eller lignende. Udgif-
terne har i 1996, 2007 og 2013 – på trods af diverse udsving i udgiftsniveauet – 
ligget rimelig stabilt på ca. 0,8 procent af BNP (Andersen og Jensen 2016:40–41).  

Men når alt kommer til alt, så viser andelen af BNP’en alligevel, at området for 
børn, unge og familier i udsatte positioner bredt set, er en stor udgifts post i Dan-
mark – også sammenlignet med andre lande. I bogen ”Child Protection Systems” 
sammenlignes Sverige, Danmark, Norge, Finland, Belgien, Tyskland, Holland, USA, 
UK og Canada, og af disse lande er Danmark det land (dog næsten på linje med 
Sverige og UK), der i 2005 brugte den største andel af BNP på ”family policy bene-
fits” (Gilbert m.fl. 2011c).  

Udover at økonomien på anbringelsesområdet ofte diskuteres, så bliver de kon-
krete indsatser ligeledes ofte drøftet. Det drøftes sjældent, ’om’ man skal anbringe 
børn – altså om indsatsen i sig selv er en relevant og god indsatsmulighed, de dan-
ske kommuner har. Det drøftes nogle gange, i hvor høj grad man bør anbringe3, 
men ikke grundlæggende om det er en relevant indsats. Vi har dog set eksempler 
på forskningsresultater på anbringelsesområdet, der netop har rejst spørgsmålet, 
om anbringelse overhoved nytter. Tilbage i 1996 præsenterede den svenske for-
sker Bo Vinnerljung m.fl. resultaterne af et registerdata-studie, der viste en meget 
lille forskel mellem de børn, der havde været anbragt i plejefamilie, og deres sø-
skende, der var blevet boende hjemme (Vinnerljung m.fl. 1996). Disse resultater 
udløste en samfundsmæssig debat om legitimeringen af familieplejeanbringelser, 
og som Oddbjørg Skjær Ulvik skriver, så rejste dette spørgsmålet: ”Kunne det for-
svares å plassere barn i fosterhjem hvis ikke dette hadde en påviselig effekt?” 
(Ulvik 2009:24).  

Denne debat synes ikke længere at være så tydelig i Danmark. I Danmark ser vi 
derimod hyppigt drøftelser af, hvordan selve indsatsen er organiseret, og hvad 
’outputtet’ så at sige er – altså hvorvidt vi i anbringelserne gør nok, gør det rigtige 
mv. For eksempel har der i Danmark i dette årtusind været stort fokus på, hvordan 
anbragte børn og unge klarer sig på flere af livets fronter sammenlignet med andre 
børn og unge. Og her sker det ikke så sjældent, at man støder på overskrifter som 
fx: ”Anbragte børn klarer sig langt dårligere end andre børn”4. Selvom disse over-
skrifter oftest ses i dagblade, så bygger de ofte på undersøgelser, forskning på om-
rådet, statistiske opgørelser mv., der gang på gang påpeger, at anbragte børn og 
unge i Danmark klarer sig dårligere end deres jævnaldrende i forhold til både sund-
hed, uddannelse, trivsel, sociale relationer mv. (se blandt andre Andersen og 
Jensen 2016; Andersen og Nielsen 2005; Egelund 2006; Egelund m.fl. 2008, 2009; 

 
3 Senest er denne debat igangsat af statsminister Mette Frederiksens nytårstale, hvor hun proklamerede, 
at flere børn skulle anbringes tidligere (Regeringen.dk 2020). 
4 Overskriften er fra KL’s nyhedsbrev Momentum (Danske Kommuner 2015). 
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Egelund, Hestbæk, og Andersen 2004; Egelund, Jakobsen, Hammen, m.fl. 2010; 
Egelund og Hestbæk 2003; Egelund og Vitus 2007; Egmont Fonden 2017; Hansen 
2015; Mattsson, Hestbæk, og Andersen 2008; Olsen, Egelund, og Lausten 2011).  

Dette billede er ikke særegent for Danmark. I den internationale forskning på an-
bringelsesområdet genfindes lignende billeder af anbragte børn og unge som væ-
rende i en særligt udsat position (se blandt andre Almquist og Brännström 2019; 
Due m.fl. 2014; Gao, Brännström, og Almquist 2017; Lehmann m.fl. 2013; Osborn 
og Bromfield 2007; Oswald, Heil, og Goldbeck 2010; Randsalu og Laurell 2018; 
Raviv m.fl. 2010; Vinnerljung og Hjern 2018b, 2018a). 

Det er således på flere fronter tydeligt, at anbringelsesområdet er et særdeles 
samfundsrelevant område med stor bevågenhed – det er et felt, hvor der årligt 
anvendes store summer på indsatser, hvor børn og unges opvækst varetages af 
staten. Forskningsmæssigt har anbringelsesområdet fået en stigende bevågenhed 
de seneste 20-30 år, ligesom det ses i forhold til barndomsforskningen generelt, 
hvor de fleste akademiske discipliner efterhånden har fået sin egen specialisering 
om børn og barndom (Hennum 2015:132). Der er således foretaget megen spæn-
dende og tankevækkende forskning i feltet – forskning, som denne afhandling står 
på skuldrene af, lader sig inspirere af, skriver sig op imod og afgrænser sig fra.  

Det er også et felt, hvor udfordringerne løbende har ført til ny forskning og afprøv-
ning af nye indsatser og ikke mindst nye reformer, i forsøget på at imødekomme 
og afdække nogle af feltets udfordringer. Denne afhandling skriver sig således ind 
i et felt med både stor politisk, offentlig og forskningsmæssig bevågenhed. 

1.1 ET NORMATIVT AFSÆT – ET 
UNDERSØGENDE SIGTE 
Afhandlingen udspringer endvidere af et projekt, hvor sigtet netop var at imøde-
komme nogle af de udfordringer der ses i feltet. I det kombinerede forsknings- og 
udviklingsprojekt ”Det ’særlige’ som potentiel ressource”5, var ambitionen at gøre 
op med den følelse af at være forkerte eller anderledes, som mange anbragte børn 
og unge alt får ofte har med sig som en fast følgesvend gennem livet. 

Netop afsættet i dette kombinerede forsknings- og udviklingsprojekt og dermed 
den kontekst afhandlingen er blevet til i, er en væsentlig del af at forstå ambitio-
nen med afhandlingen, og hvor jeg som forsker taler ud fra. Grundantagelsen i 
projektet ”Det ’særlige’ som potentiel ressource” var, at anbragte børn og unge, i 
kraft af deres anderledes opvækstvilkår, ofte udvikler sig anderledes end andre 

 
5 www.saerlig.ruc.dk  

http://www.saerlig.ruc.dk/
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børn. Men at denne ’anderledeshed’ og de særlige kompetencer, disse børn ud-
vikler i kraft heraf, ofte bliver set som udtryk for en fejludvikling. Dette bevirker 
derved, at disse børn og unge ikke anerkendes for de særlige kompetencer og res-
sourcer som de har med sig, netop i kraft af deres anderledes opvækst, men efter-
lades med en følelse af at være forkerte.  

Grundtanken var således, at der i det sociale arbejde med anbragte børn og unge 
bør arbejdes med et ”dobbelt blik”, hvor fokus hele tiden rettes mod såvel sårbar-
heden som styrken i ét og samme særlige karakteristikum  – heraf betegnelsen 
Det dobbelte blik (Warming, Fjordside, og Lavaud 2017). Frontmedarbejderne bør 
have en nysgerrighed på, om udfordringerne i virkeligheden også kan rumme en 
række ressourcer og samtidig have blik for, om det, der traditionelt anerkendes og 
ses som ressourcer, i virkeligheden også kan rumme en sårbarhed, som der derfor 
bør drages omsorg for. Frontmedarbejderne skal med andre ord møde børnene 
og de unge ligeværdigt, anerkendende og med tillid, med henblik på at opdage, 
værdsætte og videreudvikle det særlige, som netop disse børn og unge kan, og 
samtidig tage hånd om den sårbarhed eller de udfordringer, som deres særlige 
udvikling også repræsenterer.  

Et godt eksempel på dette er Jonas (som beskrevet i forordet) og betegnelsen af 
ham som ”en lille voksen” – med Det dobbelte blik betyder det, at Jonas både 
skulle anerkendes for og støttes i at anvende de kompetencer som ’kvalificerede’ 
ham til den i socialt arbejde traditionelt bekymrende betegnelse ”en lille voksen”, 
samtidig med at man tog hånd om sårbarheden i de selv samme kompetencer, 
handle- og væremåder.  

Hensigten med Det dobbelte blik er således at sikre at alle børn ses og anerkendes 
for dem de er, og derved ikke, i kraft af fx frontmedarbejdernes syn på dem, føler 
sig forkerte og anderledes. Projektet ”Det ’særlige’ som potentiel ressource” og 
tankegangen om Det dobbelte blik har således et klart normativt sigte om hvordan 
det sociale arbejde med anbragte børn og unge bør være. Projektet blev sat i gang 
i efteråret 2012 og løb frem til efteråret 2017. I de første 2 år af projektet var jeg 
ansat som videnskabelig assistent på projektet, hvor jeg deltog i den indledende 
videns- og erfaringsindsamling samt opstart af udviklingsprojektet. Og det er på 
baggrund af mine erfaringer og observationer i forbindelse med opstarten af pro-
jektet, at interessen for mit fokus i nærværende Ph.d.-afhandlingen udspringer.  
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Det dobbelte blik bygger på det, jeg i denne afhandling har valgt at kalde et for-
skelsorienteret og anerkendende børnesyn6. Og afhandlingen tager afsæt i et op-
levet paradoks i feltet – at frontmedarbejdere, der i udgangspunktet både kunne 
se værdien i at arbejde med et forskelsorienteret og anerkendende børnesyn og i 
vid udstrækning påpegede, at det var sådan de allerede arbejdede, alligevel ople-
vede det som en både provokerende og en urealistisk tilgang, når de blev bedt om 
at overføre denne tankegang og børnesyn til deres daglige praksis og de konkrete 
børn, som de var i kontakt med i forbindelse med deres arbejde.  

Dette paradoks blev udgangspunktet for ønsket om, med inspiration fra Bourdieu, 
at undersøge hvorfor dette paradoks opstår i anbringelsesfeltet og derfor ønsket 
om at tage et feltanalytisk nærbillede af anbringelsesfeltet. Ambitionen var herved 
at objektivere feltets praksislogikker og magtrelationer, for derigennem at under-
søge og tydeliggøre hvordan nogle børnesyn fremmes, mens andre udgrænses i 
feltet. I kraft af det oplevede paradoks flyttes fokus i denne afhandling dermed 
også fra det normative sigte med Det dobbelte blik, til i stedet at have en ambition 
og et ønske om, at forstå hvad det er der skaber de forskellige praksislogikker, 
herunder magtrelationerne og de generative mekanismer i feltet, og de forskellige 
børnesyn i feltet.  

Det er derfor også væsentligt her at understrege, at denne afhandling og de ana-
lyser den rummer, ikke bidrager med en undersøgelse af om og i givet fald hvordan 
frontmedarbejderne arbejder med et forskelsorienteret og anerkendende børne-
syn i praksis. Der er med andre ord ikke tale om en evaluering af et udviklings- og 
implementeringsprojekt. Ambitionen med denne afhandling er i stedet mere over-
ordnet at undersøge hvilke praksislogikker der er på spil i feltet og hvilke børnesyn 
disse praksislogikker henholdsvis muliggør og udgrænser. Derved overskrider af-
handlingens kundskabsambition anledningen om ”hvorfor bliver Det dobbelte blik 
svært at praktisere?”. Ambitionen er mere generelt at undersøge de generative 
mekanismer bag de praktiserede børnesyn. Og gennem denne undersøgelse bliver 
afhandlingen samtidig i stand til også at svare på spørgsmålet om hvorfor det bli-
ver svært at praktisere et forskelsorienteret og anerkendende børnesyn.  

 
6 Denne betegnelse af børnesynet i Det dobbelte blik, som værende ”et forskelsorienteret og anerken-
dende børnesyn” er en betegnelse, som jeg har arbejdet med/udviklet i forbindelse med denne afhandling, 
og er således ikke begrebsliggjort sådan tidligere i projektet. Betegnelsen dækker dog over de teoretiske 
inspirationer i Det dobbelte blik. I denne sammenhæng er det væsentligt at pointere, at der i projektet 
”Det ’særlige’ som potentiel ressource” ikke som sådan arbejdes med et særligt børnesyn, men at der i 
kraft af projektets inspirationer fra den nyere barndomssociologi, netop ligger en pointering i, at der er tale 
om et særligt menneskesyn. Når begrebet ’børnesyn’ alligevel anvendes i denne afhandling, så skyldes det 
at dette begreb er den mest rammende fællesbetegnelse, for det der ønskes undersøgt og indfanget i 
denne afhandling om det sociale arbejde med anbragte børn og unge.  
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Dette leder mig således videre til en præsentation af afhandlingens forsknings-
spørgsmål og de for afhandlingen centrale begreber om børnesyn og praksislogik-
ker. 

1.2 FORSKNINGSSPØRGSMÅL 
Med ovenstående in mente er det denne afhandlings ambition at undersøge det 
erfarede paradoks i feltet gennem en Bourdieuinspireret feltanalyse. Sigtet er 
herigennem at muliggøre en undersøgelse af frontmedarbejdernes børnesyn (så-
vel praktiserede, som italesatte), hvor der både er fokus på de forhold deres bør-
nesyn producerer, og samtidig de forhold som producerer dem. Med Bourdieu er 
det således hensigten hverken at undersøge frontmedarbejdernes praktiserede og 
italesatte børnesyn som udelukkende værende styrede af strukturelle forhold, el-
ler som en praksis der udelukkende kan ses som udtryk for frontmedarbejdernes 
personlige børnesyn.  

Ambitionen er, gennem kvalitative studier af frontmedarbejderes praksis og re-
fleksioner over praksis i feltet for socialt arbejde med anbragte børn og unge, at 
analysere feltets magtrelationer og generative mekanismer for derved at opnå 
større indsigt i og forståelse for hvorfor frontmedarbejderne handler og forstår 
deres arbejde som de gør, og herunder forstå hvilke børnesyn de praktiserer og 
hvorfor. Sigtet er således ikke at analysere sig frem til at magtrelationerne præger 
feltets praksislogikker og børnesyn, men derimod hvordan de præger dem.  

Anbringelsesområdet rummer mange forskellige professioner – myndighedssags-
behandlere, familieplejekonsulenter, sundhedsplejersker mv. Alle professioner 
der på forskelligvis kan siges at være frontmedarbejdere på anbringelsesområdet.  
Men konkret i denne afhandling dækker betegnelsen frontmedarbejdere over en 
særlig gruppe af de fagpersoner, der arbejder i den forreste linje af velfærdsstaten 
på anbringelsesområdet. Det vil sige de plejeforældre og institutionsansatte der 
har den daglige kontakt med de anbragte børn og unge – frontmedarbejderne i 
yderste led.  

Den primære opmærksomhed rettes således mod den velfærdsstatslige frontlin-
jes yderste led på anbringelsesområdet. Men med inspirationen fra Bourdieu an-
ses professionsbegrebet som en social konstruktion der er formet af og opstået i 
en særlig historisk kontekst med henblik på at monopolisere særlige opgaver 
(Bourdieu og Wacquant 1992). Med afhandlingens feltanalytiske perspektiv, bliver 
det derfor interessant at løfte blikket fra en udelukkende praksisnær forståelse af 
og anvendelse af børnesyn til en national og historisk forankret forståelse heraf.  
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Ambitionen med afhandlingen er derfor, at studere logikker og praksisformer i ste-
det for at søge viden om dem der former dem, altså frontmedarbejderne, institu-
tioner mv. (Hammerslev og Hansen 2009). I denne forbindelse har jeg fundet Bour-
dieus begreb om praksislogikker anvendeligt til at få hånd om og rumme dette, da 
det både begrebssætter det strukturelle og giver rum for et centralt agensbegreb. 
Afhandlingen ønsker således at lave et feltanalytisk nærbillede af anbringelsesom-
rådet for derigennem at synliggøre praksislogikkerne i feltet og de børnesyn de 
muliggør og udgrænser. Derfor stilles følgende forskningsspørgsmål: 

Hvilke praksislogikker dominerer i feltet for socialt arbejde med anbragte børn og 
unge i Danmark? Og hvordan muliggør og udgrænser disse praksislogikker forskel-
lige børnesyn? 

Som det fremgår af både afhandlingens titel og af ovenstående forskningsspørgs-
mål, så er denne afhandling bygget op om to centrale begreber: praksislogikker og 
børnesyn. Jeg vil i det nedenstående derfor zoome ind på netop disse to begreber. 

PRAKSISLOGIKKER OG BØRNESYN – TO CENTRALE BEGREBER 
Hvordan anbragte børn og unge anskues i det sociale arbejde er interessant, da 
disse anskuelser eller tankefigurer er med til at præge hele indsatsen lige fra til-
gangen til børnene, hvilke mulighedsrum der identificeres, samt hvilke problem-
forståelser og forestillede løsninger der ses. Med denne understregning, bliver 
denne afhandlings undersøgelse af børnesynet i det sociale arbejde med anbragte 
børn og unge, derved ikke udelukkende en undersøgelse af hvordan de italesætter 
børn og unge, men i lige så høj grad hvordan de praktiserer forskellige børnesyn. I 
denne afhandling arbejder jeg derved med en skelnen mellem det jeg har valgt 
(med inspiration fra blandt andre James, Jenks, og Prout 1998; Warming 2011a), 
at betegne tankefigurer – det vil sige anskuelser af børn og unge der tager afsæt i 
forskellige tankefigurer og teoretiske udviklinger, der gennem tiden har formet og 
dannet grundlag for vidt forskellige børnesyn. Og det jeg i denne afhandling be-
tegner børnesyn, som jeg definerer bredere end ’blot’ anskuelser, men således 
også rummer praksisformer. Når betegnelsen børnesyn anvendes i denne afhand-
ling, er det således væsentligt at have for øje, at børnesyn her anses som en (krops-
lig forankret) væren i verden med børnene. Begrebet børnesyn rummer derfor 
både anskuelser, oplevelser, sansninger, følelser og handlinger. 

Afhandlingen bygger på en forståelse af ’børnesyn’, som værende sociale kon-
struktioner. Børnesyn er således ikke individuelt skabt, som en del af den enkelte 
frontmedarbejder. Børnesyn kan derimod ligeledes ses som et udtryk for front-
medarbejderens internalisering af feltets strukturer. Og børnesyn er historiske 
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konstruktioner, der formes af og former frontmedarbejdernes praksis. I denne for-
bindelse har jeg fundet Bourdieus begreb om praksislogikker (Bourdieu 1977, 
2005b) anvendeligt til netop at tydeliggøre disse mange forskellige påvirkninger. 
Begrebet praksislogik muliggør nemlig, at fokus rettes mod de socialt konstrue-
rede og mere ubevidste handlemønstre i frontmedarbejdernes arbejde. Handle-
mønstre, der gennem gentagelser indarbejdes i et specifikt handlefelt og habitus 
– i dette tilfælde en række særlige praksislogikker for frontmedarbejderne i an-
bringelsesfeltet.  

Begrebet praksislogik betegner den måde, hvorpå det sociale arbejde med an-
bragte børn og unge anskues, organiseres og udføres – det er med andre ord de 
mønstrer der kan spores tilbage til strukturerne i feltet, til frontmedarbejdernes 
habitus og magtrelationerne i feltet. Praksislogikkerne afspejles derved i alt det, 
frontmedarbejderne gør, hvad de tillægger værdi og betydning, og hvor de lægger 
fokus i deres arbejde. Praksislogikkerne formes, påvirkes og bliver til i samspillet 
mellem struktur og agent, og udfoldelsen af praksislogikker er således formet af 
en række faktorer, der både udspringer af strukturelle faktorer såvel som faktorer 
knyttet til den enkelte agent. En praksislogik er derfor ikke blot én man som front-
medarbejder ’vælger’. Den formes af alt lige fra strukturelle faktorer som fx lov-
givning, dokumentationskrav og procesregulering til fx uddannelse (kulturel kapi-
tal) og kollegial sparring (social kapital) (Grove og Caswell 2011b). Bourdieus be-
greb om praksislogikker anvendes derfor i denne afhandling til at åbne op for ana-
lysen af de generative mekanismer og magtrelationerne i feltet og derved mulig-
gøre en nuanceret og dybdegående analyse af hvilke børnesyn der henholdsvis 
muliggøres og udgrænses i feltet.  

Forskningsspørgsmålet søges besvaret gennem en række teoretisk informerede 
empiriske analyser, der er bygget op om fire arbejdsspørgsmål, der samtidig fun-
gerer som en operationalisering af praksislogik begrebet. 

ARBEJDSSPØRGSMÅL 

1. Hvordan har feltet historisk set udviklet sig? 

2. Hvilke praksislogikker afspejles og formes gennem organiseringen af det soci-
ale arbejde med anbragte børn og unge og hvilken relation ses der mellem 
dem? 

3. Hvilke praksislogikker afspejles og formes gennem forskellige anskuelser af det 
sociale arbejde med anbragte børn og unge og hvilken relation der ses mellem 
dem? 

4. Hvilke praksislogikker afspejles og formes gennem udførelsen af det sociale ar-
bejde med anbragte børn og unge og hvilken relation ses mellem dem? 
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Arbejdsspørgsmålene er opstillet med det formål, at det gennem besvarelsen af 
dem bliver muligt at besvare afhandlingens forskningsspørgsmål. Og spørgsmå-
lene er derved ligeledes med til at strukturere afhandlingens analyser.  

Men i en afhandling af denne størrelse er tydeliggørelsen af disse arbejdsspørgs-
mål selvsagt ikke nok til at give læseren et overblik over den samlede afhandling 
og afhandlingens struktur. Dette vil jeg derfor summere op på og præsentere i 
afsnittet nedenfor, der således også fungerer som afslutning og opsamling på af-
handlingens indledende kapitel, samt fungerer som en læsevejledning til den vi-
dere afhandling. 

1.3 AFHANDLINGENS AMBITION, INDHOLD 
OG OPBYGNING 
I dette afsnit vil jeg, som en hjælp til læseren, kort summere op og præsentere 
afhandlingens ambition, indhold og opbygning.  

Genstandsfeltet for nærværende forskningsprojekt og afhandling, er feltet for so-
cialt arbejde med anbragte børn og unge med særligt fokus på frontmedarbej-
derne, deres børnesyn og praksislogikkerne i feltet. Formålet med afhandlingen er 
at få en bedre forståelse af og indsigt i praksislogikkerne og synliggøre feltets do-
minerende positioner og praksislogikker, da disse er med til at forme og sætte 
rammerne for den faglige praksis i feltet for socialt arbejde med anbragte børn og 
unge, og frontmedarbejdernes børnesyn. Med rammerne menes de historiske, 
materielle og sociale forhold, der koreograferer de (ofte modstridende) logikker 
(Mathiesen og Højberg 2004:239). 

Det er med andre ord ambitionen, at denne afhandlings analyser, via en objekti-
vering af feltets praksislogikker, og dermed de magtrelationer i feltet der er med 
til at konstituere og vedligeholde de forskellige praksislogikker, bibringer en større 
indsigt i hvilke børnesyn der muliggøres og udgrænses i feltet, og ikke mindst hvor-
for det ser sådan ud. Herigennem er det ønsket med afhandlingen at bidrage til 
forskningen på anbringelsesområdet og forståelsen af det som et velfærdsstatsligt 
indsatsområde med blik for dets forankring i historien og i relation til andre felter. 

Med inspiration fra Bourdieu er det således afhandlingens sigte at analysere de 
symbolske og materielle strukturer, magtrelationer og praksisformer, der ud-
spænder feltet af socialt arbejde med anbragte børn og unge. Ambitionen er, med 
andre ord, at forstå og forklare frontmedarbejdernes, nogle gange forskellige og 
modstridende, anskuelser og praksisformer, som formodes at være grundlaget for 
denne afhandlings indledende erfaringer med, at et forskelsorienteret og aner-
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kendende børnesyn (som det ses i Det dobbelte blik7) kan være svært at prakti-
sere, på trods af en bred faglig enighed i feltet om, at det er sådan man bør se og 
møde disse børn og unge.   

Mens det erfarede paradoks i feltet således udspringer af et konkret projekt8 med 
et normativt sigte, så er bidraget af denne afhandling bredere. Med ønsket om, at 
forstå hvad det er der skaber de forskellige praksislogikker, herunder magtrelatio-
nerne, de generative mekanismer i feltet og de forskellige børnesyn, bevæger ana-
lyserne sig væk fra deres normative udgangspunkt og over i en række teoretisk 
informerede analyser af de magtrelationer i feltet, der er med til at forme arbejdet 
i praksis via frontmedarbejdernes børnesyn. Herved bliver det på baggrund af nær-
værende afhandling muligt at synliggøre hvordan praksis og forskellige perspekti-
ver på praksis (forskellige børnesyn) formes. Og derigennem sige noget bredere 
om hvordan arbejdet i de velfærdsstatslige felter bliver rammesættende for mø-
det med borgene (i dette tilfælde de anbragte børn og unge), og hvordan dette 
kan påvirke borgerens selvforhold og muligheder.  

Afhandlingens indsigter kan dermed også bidrage til forskningen i andre felter. Det 
kan fx være som bidrag til drøftelser af øvrige danske velfærdsfelter, som fx han-
dicapområdet, beskæftigelsesområdet eller lignende. Eller indsigterne kan bringes 
ind i komparative drøftelser i den internationale forskning på anbringelsesområ-
det. Netop dette muliggøres af, at der i afhandlingens empiriske analyser er fokus 
på magtrelationerne og de generative mekanismer, og et blik for de menneskesyn 
som praktiseres blandt velfærdsstatens frontmedarbejdere.  

Ved at rette fokus mod hvordan praksislogikker og børnesyn præges af og udvikles 
i samspil med habitus og magtrelationerne i feltet, så er ambitionen, at dette blik 
efterfølgende kan danne grundlag for nogle politiske såvel som etiske diskussioner 
af udviklingen i dette konkrete felt, men ligeledes at disse diskussioner kan trække 
tråde til andre arbejdsfelter i velfærdsstatens frontlinje. Ambitionen er således, at 
dette studie af det sociale arbejde med anbragte børn og unge ligeledes kan bi-
bringe indsigter til at forstå nogle af de ændringer som ’staten’ og ’samfundet’ 

 
7 Begrebet om Det dobbelte blik udspringer af forsknings- og udviklingsprojektet ”Det ’særlige’ som poten-
tiel ressource”, og bygger på en antagelse om, at anbragte børn og unge, i kraft af deres anderledes op-
vækstvilkår, udvikler sig anderledes end andre børn. I forlængelse heraf er antagelsen, at denne 
anderledeshed eller de særlige kompetencer, disse børn udvikler i kraft heraf, ofte indeholder en række 
styrker og muligheder, som bør ses og anerkendes for netop det, i stedet for at blive set som en fejludvikling 
– sådan som det oftest opfattes. Grundtanken i projektet ”Det ’særlige’ som potentiel ressource” er på 
denne baggrund, at det er vigtigt, at frontmedarbejderne på anbringelsesområdet drager omsorg for sår-
barheden og udfordringerne hos det enkelte barn og samtidig anerkender og giver udfoldelsesmuligheder 
til styrken i det selvsamme (særlige) karakteristikum - heraf betegnelsen Det dobbelte blik. 
8 ”Det ’særlige’ som potentiel ressource” (www.saerlig.ruc.dk). 
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undergår, og hvilken betydning disse ændringer har for det sociale arbejde, front-
medarbejderne og de anbragte børn og unge. 

Men ambitionen med afhandlingen er ikke at bidrage med løsningsforslag til hver-
ken Socialministeriet, kommunerne, myndighedssagsbehandlerne, plejeforæl-
drene eller andre. Ambitionen er at lave en socio-analyse af feltet (Bourdieu og 
Wacquant 1996) – dvs. en analyse af feltets generative mekanismer, der muliggør 
en bevidsthed og en refleksiv praksis, ved at tydeliggøre den symbolske magt og 
den symbolske vold i feltet, for derigennem at muliggøre at denne mindskes. 
Denne afhandling har således, ligesom det også ses i flere af Bourdieus arbejder, 
et emancipatorisk sigte (Bourdieu 2001c). Dette emancipatoriske sigte adskiller sig 
dog fra det vi ser i kritisk teori, hvor det emancipatoriske sigte hos repræsentanter 
som fx både Honneth og Habermas bygger på en normativ forestilling om ’det 
gode liv’, og dermed et tydeligt bør. Denne afhandlings emancipatoriske sigte byg-
ger ’blot’ på et ønske om at objektivere og synliggøre. 

I afhandlingen stilles på denne baggrund følgende forskningsspørgsmål: Hvilke 
praksislogikker dominerer i feltet for socialt arbejde med anbragte børn og unge 
i Danmark? Og hvordan muliggør og udgrænser disse praksislogikker forskellige 
børnesyn? Forskningsspørgsmålet er teoretisk informeret og afspejler således 
også, at afhandlingen henter sin teoretiske inspiration i en feltanalytisk tilgang, 
der trækker på Pierre Bourdieus arbejder. Med denne tilgang vægtes en kon-
tekstualisering af frontmedarbejdernes arbejde, hvor opmærksomheden både 
rettes mod de strukturelle betingelser herfor, såvel som frontmedarbejdernes 
egne forståelser og praksisformer. 

Afhandlingen undersøger problemstillingen ved hjælp af en kritisk case, i form af 
frontmedarbejdere fra to døgninstitutioner, to kommunale familieplejeafdelinger 
og en række plejefamilier, der alle har deltaget i udviklingsprojektet ”Det ’særlige’ 
som potentiel ressource”. Et udviklingsprojekt, hvor målet var at afprøve og ar-
bejde med et forskelsorienteret og anerkendende børnesyn (som det ses i Det 
dobbelte blik) i praksis. Med afsæt i denne case er argumentet, at hvis denne 
gruppe af frontmedarbejdere, på trods af deres eget ønske om og engagement i 
forhold til at arbejde ud fra et forskelsorienteret og anerkendende børnesyn, alli-
gevel møder udfordringer, så vil denne tilgang til arbejdet og børnene sandsynlig-
vis også møde modstand i den resterende del af feltet for socialt arbejde med an-
bragte børn og unge. Analyserne forventes således at bibringe en dybere indsigt i 
og forståelse af de praksislogikker, som er på spil i feltet. Og derigennem hvilke 
børnesyn der muliggøres og hvilke der udgrænses. 
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LÆSEVEJLEDNING 
Afhandlingen består overordnet set af tre dele. I del 1, der består af kapitel 1, 2, 3 
og 4, gives en introduktion til forskningsfeltet, problemstillingen, den teoretiske 
ramme og de metodologiske og metodiske overvejelser og inspirationer.  I Del 2 
præsenteres afhandlingens analyser – denne del består af kapitel 5, 6, 7 og 8. I 
afhandlingens sidste del, del 3, sammenfattes afhandlingens konklusioner i en ’dis-
kuterende konklusion og perspektivering’. Denne del udgøres af kapitel 9 samt re-
sumé på dansk og engelsk, referencelister og bilag. 

 Afhandlingens opbygning og indhold 
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Kapitel 1: Indledning 
• Kort præsentation af feltet, afsættet for afhandlingen, kundskabsambitionen og forsk-

ningsspørgsmålet. 

Kapitel 2: Forskningslandskabet og afsættet for afhandlingen 
• Præsentation af det forskningslandskab afhandlingen skriver sig ind i samt det forsk-

nings- og udviklingsprojekt, som afhandlingen er en del af. 

Kapitel 3: Det teoretiske perspektiv 
• Præsentation af de teoretiske begreber og antagelser afhandlingen bygger på – dvs. 

Bourdieus feltanalyse og prakseologi. 

Kapitel 4: Produktion af viden 
• Præsentation af afhandlingens metodologiske og metodiske overvejelser, inspirationer, 

afhandlingens forskningsetiske refleksioner og afhandlingens analysestrategi. 
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Kapitel 5: Analysedel I – Feltets fremkomst og udvikling 
• Historisk analyse af feltets fremkomst – midt 1800-tallet / start 1900-tallet – med fokus 

på dominerende positioner og distinktioner i feltet og med tråde frem til nutiden, her-
under udviklingen i forskningen i feltet. 

Kapitel 6: Analysedel II – Organiseringen af arbejdet 
• Analyse af hvordan arbejdet er organiseret – med afsæt i en række organisatoriske pro-

cesser i anbringelsesarbejdet. 

Kapitel 7: Analysedel III – Anskuelser af arbejdet 
• Analyse af hvordan arbejdet anskues – med fokus på dominerende positioner og distink-

tioner i feltet. 

Kapitel 8: Analysedel IV – Udførelsen af arbejdet 
• Analyse af hvordan arbejdet udføres – med afsæt i fire konstruerede idealtyper analy-

seres frontmedarbejdernes forskellige praksisformer. 
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G Kapitel 9: En diskuterende konklusion og perspektivering 

• En diskuterende konklusion, hvor feltets dominerende praksislogikker bliver diskuteret 
i forhold til hvilke børnesyn de muliggør og hvordan dette kan bidrage til at belyse det 
erfarede paradoks i feltet. Afslutningsvis drøftes betydningen af de dominerende prak-
sislogikker i forhold til de anbragtes selvforhold drøftes, samt afhandlingens bidrag og 
begrænsninger. 

FIGUR 2: AFHANDLINGENS OPBYGNING OG INDHOLD 
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KAPITEL 1 – INDLEDNING  
I afhandlingens første kapitel præsenteres genstandsfeltet for afhandlingen – et 
velfærdsstatsligt felt med stor bevågenhed. Herudover gives en kort præsentation 
af afhandlingens afsæt, og hvordan det erfarede paradoks i feltet fører frem til 
afhandlingens forskningsspørgsmål. I forlængelse af præsentationen af afhandlin-
gens forskningsspørgsmål præciseres de for afhandlingen centrale begreber om 
hhv. børnesyn og praksislogikker, og der opstilles en række arbejdsspørgsmål. Ka-
pitlet sluttes af med en kort opsummering på kapitlet, afhandlingens kundskabs-
ambition og en præsentation af afhandlingens opbygning. Sigtet med denne del 
er at tydeliggøre afhandlingens struktur og guide i den videre læsning afhandlin-
gen, hvorfor denne del afsluttes med nærværende gennemgang af afhandlingens 
kapitler – hvad de indeholder og hvad sigtet med dem er i forhold til at svare på 
afhandlingens forskningsspørgsmål.  

KAPITEL 2 – FORSKNINGSLANDSKABET OG AFSÆTTET FOR AFHANDLINGEN 
I afhandlingens andet kapitel præsenteres både det forskningslandskab afhandlin-
gen skriver sig ind i og der gives en mere udfoldet præsentation af afsættet for 
afhandlingen. Hensigten er, at kapitlets skal bidrage til refleksionen over og rede-
gørelsen for afhandlingens placering i det videnskabelige felt. 

Det forskningslandskab afhandlingen skriver sig ind i kan anskues lidt som en mo-
saik af en række forskellige forskningsfelter – forskning på anbringelsesområdet, 
den sociologiske barndomsforskning, forskning om og med børn og unge i udsatte 
positioner, forskning i socialt arbejde, forskning om street-level bureaucracy og 
Bourdieu-inspirerede analyser af velfærdsstatsfelter. Ambitionen med præsenta-
tionen af disse forskningsfelter (som udgør kapitlets første fire underafsnit) er at 
tydeliggøre afhandlingens indplacering i de forskellige felter. Ved at synliggøre 
hvilke forskningstraditioner afhandlingen er inspireret er det herved ambitionen 
at præcisere afhandlingens kundskabsambition og forsknings bidrag. I kapitlets 
femte og sidste afsnit udfoldes det teoretiske ståsted for det kombinerede forsk-
nings- og udviklingsprojekt ”Det ’særlige’ som potentiel ressource”, som afhand-
lingen udspringer af. Og ikke mindst tankerne bag det forskelsorienterede og an-
erkende børnesyn, som det ses i Det dobbelte blik. 

KAPITEL 3 – DET TEORETISKE PERSPEKTIV 
Afhandlingens teoretiske perspektiv trækker på Pierre Bourdieus feltanalytiske til-
gang. I dette kapitel præsenteres afhandlingens læsning af feltanalysens episte-
mologiske og ontologiske afsæt og der gives en kort introduktion til, de for afhand-
lingen, centrale begreber; feltbegrebet, kapitalbegrebet, habitus, doxa og sym-
bolsk vold. Baggrunden for valget af denne fremstillingsform, hvor det blot er de 
af Bourdieus teoretiske begreber, der er særligt relevante for denne afhandling, 
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der kort præsenteres, bunder i, at denne afhandling grundlæggende er empirisk 
drevet – feltteorien bruges med andre ord, som et praktisk empirisk redskab. Og 
Bourdieus ellers potentielt stringente og stramme begrebsapparat føres således i 
nærværende afhandling ikke ned over empirien i et forsøg på at gennemstruktu-
rere analyserne. I stedet anvendes nogle af de feltanalytiske begreber som åbne 
begreber og analytiske greb til i analysen at få hånd om og diskutere de forhold 
der ses empirisk, og kommer derved til at forme de spørgsmål jeg stiller til empi-
rien. 

Kapitlet afsluttes med en redegørelse over hvordan begreberne anvendes i af-
handlingen til at analysere magtrelationerne og de generative mekanismer i feltet, 
i form af det relationelle og konfliktteoretiske blik som Bourdieus teoriapparat til-
byder. Samt nogle refleksioner over hvordan brugen af Bourdieus begrebsapparat 
der er udviklet inden for helt andre felter end det danske anbringelsesfelt, alligevel 
kan bringes i anvendelse i en sådan analyse. 

KAPITEL 4 – PRODUKTION AF VIDEN 
I afhandlingens fjerde kapitel rettes fokus mod den vidensproduktion der ligger til 
grund for afhandlingen. Formålet med kapitlet er, at tydeliggøre intentionerne og 
de proceduremæssige principper, som ligger til grund for afhandlingens analyser 
og konklusioner (Bourdieu 1999b). Hvorfor der i dette kapitel rettes fokus mod de 
metodiske valg og de analysestrategiske overvejelser, som er blevet gjort under 
forskningsprocessen, og hvordan de har skabt vidensproduktionen og arbejdet 
med afhandlingen. 

Kapitlet er inddelt i syv dele. I den første del præsenteres afhandlingens metodiske 
tilgang og metodologiske inspirationer. I anden del præsenteres afhandlingens 
empiriske fokus, empiriens udsigelseskraft diskuteres og afslutningsvis gives der 
et overblik over afhandlingens empiriske materiale, og hvordan der er blevet ar-
bejdet med det. I kapitlets tredje del inviteres læseren med ind i nogle af afhand-
lingens etiske overvejelser. I de efterfølgende to dele gennemgås hvordan hen-
holdsvis deltagerobservation (del fire) og kvalitative interviews (del fem) er bragt i 
anvendelse i forbindelse med empiriproduktionen og hvordan de har haft betyd-
ning for mine erkendelser. I den sjette del præsenteres hvordan diverse dokumen-
ter ligeledes indgår som en kilde til viden i afhandlingen. Og afslutningsvis rundes 
dette kapitel, i den syvende del, af med en præsentation af afhandlingens analy-
sestrategiske valg, herunder valg af empiriske nedslagspunkter samt analytiske be-
greber.  
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KAPITEL 5 – ANALYSEDEL I: FELTETS FREMKOMST OG UDVIKLING 
Afhandlingens kapitel 5 udgør afhandlingens første ud af fire analysedele. Dette 
er en historiseret analyse baseret primært på sekundære kilder. Denne analysedel 
skal besvare afhandlingens første overordnede arbejdsspørgsmål om hvordan fel-
tet historisk har udviklet sig. I denne analysedel konstrueres feltets historiske 
strukturer, positioner og styrkeforhold, ved at rette fokus mod hvilke mål, meto-
der, logikker og anskuelser af børn, der har hersket konsensus om (både i praksis 
og i forskningen i feltet), og hvilke der er blevet kæmpet om i feltet ved dets frem-
komst. Denne analysedel skal derved synliggøre historiciteten i feltet, og på denne 
baggrund muliggøre en undersøgelse af hvordan specifikke historiske forudsæt-
ninger såvel som materielle og sociale omstændigheder præger børnesynet og 
praksislogikkerne i feltet. Denne analysedel fungerer således som et objektive-
ringsredskab, der muliggør et andet og mere nuanceret blik for hvordan feltets 
praksislogikker, doxa såvel som kampe og hierarkier, er sociale konstruktioner der 
er formet historisk, og således potentielt kunne være anderledes. Indsigterne fra 
denne analysedel skal således muliggøre et brud med de almindelige ”common 
sense” betragtninger og antagelser vi ser i feltet i dag. 

KAPITEL 6 – ANALYSEDEL II: ORGANISERINGEN AF ARBEJDET 
Det, for afhandlingen, centrale teoretiske begreb om praksislogikker, som er hen-
tet fra Bourdieu, operationaliseres i afhandlingen i et fokus på hvordan arbejdet 
organiseres, anskues og udføres. I afhandlingens anden analysedel (kapitel 6) præ-
senteres derfor en analyse af hvordan arbejdet med anbragte børn og unge i Dan-
mark er organiseret. Denne analysedel bidrager således med centrale indsigter i 
forhold til at besvare afhandlingens forskningsspørgsmål om hvilke dominerende 
praksislogikker der er i spil i feltet. Dette gøres ved at det i denne analysedel un-
dersøges, hvordan den formelle organisering af arbejdet spiller ind på og former 
såvel magtforholdene i feltet som praksislogikkerne. Denne analysedel besvarer 
således afhandlingens 2. arbejdsspørgsmål om hvilke praksislogikker der afspejles 
og formes gennem organiseringen af det sociale arbejde med anbragte børn og 
unge og hvilken relation der ses mellem dem. Fokus rettes i denne analysedel mod 
seks forskellige organisatoriske processer, som tilsammen bidrager med centrale 
indsigter om organiseringen af arbejdet med anbragte børn og unge, lige fra de 
indledende undersøgelser af barnets situation, over valg af anbringelsessted, til 
hvilke krav der stilles til anbringelsesstederne og hvordan det påvirker organise-
ringen af arbejdet. 
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KAPITEL 7 – ANALYSEDEL III: ANSKUELSER AF ARBEJDET 
I denne analysedel rettes fokus mod det andet af de tre bærende elementer i 
Bourdieus begreb om praksislogikker – her undersøges det hvordan arbejdet an-
skues. Denne analysedel besvarer dermed afhandlingens tredje arbejdsspørgsmål 
om hvilke praksislogikker der afspejles og formes gennem forskellige anskuelser af 
det sociale arbejde med anbragte børn og unge og hvilken relation der ses mellem 
dem. Ved at stille dette spørgsmål til empirien tydeliggør denne analysedel for-
skelle og ligheder i feltet, herunder hvad der kæmpes om i feltet. I denne analyse-
del undersøges det med andre ord, hvad der anskues som godt socialt arbejde 
med anbragte børn og unge, og herigennem fremanalyseres centrale kampe i fel-
tet om hvilke praksislogikker der skal dominere. 

KAPITEL 8 – ANALYSEDEL IV: UDFØRELSEN AF ARBEJDET 
I afhandlingens sidste analysedel rettes fokus mod en analyse af hvordan arbejdet 
udføres i feltet. Det arbejdsspørgsmål, som denne analysedel besvarer er afhand-
lingens 4. og sidste arbejdsspørgsmål, der går på hvilke praksislogikker der afspej-
les og formes gennem udførelsen af det sociale arbejde med anbragte børn og 
unge og hvilken relation der ses mellem dem. Da dette er et potentielt stort og 
komplekst spørgsmål at stille til empirien, anvendes der i denne analysedel et an-
derledes analytisk greb end i de tre foregående analysedele. På baggrund af arbej-
det med afhandlingens empiriske materiale konstrueres fire idealtyper9 i feltet i 
relation til hvordan arbejdet praktiseres. Ved at konstruere disse idealtyper ren-
dyrkes i denne analysedel forskellige praksisformer, og derved synliggøres nuan-
cerne og magtrelationerne i feltet. Disse idealtyper præsenteres gennem fire hver-
dagsbeskrivelser i en slags dagbogsformat, én for hver idealtype – to institutioner 
og to plejefamilier. Disse fire idealtyper bliver herefter bragt ind i analysen af tre 
centrale nedslagspunkter: hverdagens struktur, tilgange til dokumentationsarbej-
det og beskrivelserne af børnene. Ved i disse analyser at tydeliggøre forskellene 
og magtrelationerne styrkes blikket for hvilke dominerende praksislogikker der ses 
i feltet – forstået på den måde, at når rendyrkningen af de mest forskellige prak-
sisformer i feltet i vid udstrækning trækker på de samme logikker, så siger dette 
noget om disse logikkers dominans i feltet. 

KAPITEL 9 – EN DISKUTERENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING   
I afhandlingens konkluderende kapitel besvares forskningsspørgsmålets første del 
på baggrund af analysernes indblik i feltets dominerende praksislogikker. Og vi-
dere rettes fokus mod hvilke børnesyn disse fremmer, hvormed forskningsspørgs-
målet anden del, om hvordan praksislogikken muliggør og udgrænser forskellige 

 
9 Dette beskrives nærmere når analysestrategien præsenteres i sidste del af kapitel 3. 
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børnesyn, søges besvaret. Med afsæt heri søges afhandlingens erfarede paradoks 
forklaret ved konkret at fremhæve mulighedsbetingelserne for det forskelsorien-
terede og anerkende børnesyn i de dominerende praksislogikker. Derudover inde-
holder afhandlingens afsluttende kapitel et mere perspektiverende afsnit om hvil-
ken betydning feltets dominerende praksislogikker og børnesyn kan have for de 
anbragte børn og unge. Afslutningsvis rundes kapitlet af, med en drøftelse af af-
handlingens bidrag – både ift. forskningen og praksisfeltet, og der rejses en række 
perspektiverende refleksioner over de teoretiske og metodiske valg afhandlingen 
bygger på. 
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Kapitel 2 

FORSKNINGSLANDSKABET OG 
AFSÆTTET FOR AFHANDLINGEN 

I dette kapitel vil jeg kort præsentere det forskningslandskab afhandlingen skriver 
sig ind i. Reelt er der tale om, at afhandlingen skriver sig ind i flere forskellige forsk-
ningsfelter – forskning på anbringelsesområdet, den sociologiske barndomsforsk-
ning, forskning om og med børn og unge i udsatte positioner, forskning i socialt 
arbejde, forskning om street-level bureaucracy, Bourdieu-inspirerede analyser af 
velfærdsstatsfelter mv. En fuldstændig dækkende positionering i og på tværs af 
alle disse felter vil derfor ikke være mulig. Sigtet med denne indplacering er derfor 
i stedet, at præsentere nogle af de forskningstraditioner og den forskning som af-
handlingen er inspireret af for herigennem at præcisere afhandlingens kundskabs-
ambition og forskningsbidrag. 

Der er selvsagt også megen forskning der er relevant for denne afhandling uden 
at være forskning afhandlingen er inspireret af. Der er fx megen forskning, som 
nærværende afhandling med dens fokus, tilgang og teoretiske inspirationer skri-
ver sig op i mod. Her kan blandt andet nævnes forskning der udspringer af den 
tidlige udviklingspsykologi med dens tankegange og det universalistiske og indivi-
dualiserede børnesyn den fremmer. Jeg har valgt ikke at lave en større introduk-
tion til disse tanker her, da dette blandt andet er teorier og tilgange som jeg, gen-
nem min analyse af forskningsfeltet i afsnit 5.8 ”Dominerende tendenser og an-
skuelser af børn i forskningen” introducerer.  

Indplaceringen i de for afhandlingen relevante forskningsfelter skal således tyde-
liggøre hvilken forskning afhandlingen skriver sig ind i, men lige så vigtigt er det for 
denne afhandling at tydeliggøre hvad den udspringer af. Som allerede præsente-
ret i det indledende kapitel, så udspringer denne afhandling af et kombineret 
forskning- og udviklingsprojekt om ”Det ’særlige’ som potentiel ressource”. Det 
teoretiske ståsted i dette projekt, samt en udfoldelse af tankerne bag det forskels-
orienterede og anerkende børnesyn, som det ses i Det dobbelte blik, er derfor li-
geledes centralt i forhold til at forstå indplaceringen og afsættet for denne afhand-
ling. En præsentation heraf vil derfor udgøre den sidste del af dette kapitel, der 
grundlæggende har til hensigt at bidrage til refleksionen over og redegørelsen for 
afhandlingens placering i det videnskabelige felt – eller sagt med Bourdieu-termer, 
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at bidrage til afhandlingens deltagende objektivering (Bourdieu og Wacquant 
1996). 

2.1 FORSKNING OM ANBRINGELSE 
Med denne afhandlings fokus på praktiserede og italesatte børnesyn på anbrin-
gelsesområdet i Danmark, skriver denne afhandling sig ind i et særligt område af 
forskningen på anbringelsesområdet, der omhandler forskning i frontmedarbej-
dernes problemforståelser. Dette er selvsagt ikke det største forskningsområde, 
men i en dansk kontekst er der alligevel en del arbejder her, som jeg med denne 
afhandling derfor kan skrive mig ind i og tage afsæt i.  

Her kan blandt andre nævnes Ida Schwartz’ undersøgelse af, hvordan professio-
nelles problemforståelser på en institution for anbragte børn har indvirkning på, 
hvordan den pædagogiske praksis udformes (Schwartz 2007b). Anna Kathrine Frø-
rups Fairclaugh-inspirerede analyser, af socialpædagogiske vidensformer og doku-
mentationspraksis på en døgninstitution for anbragte børn og unge, herunder 
hvilke forhold der har betydning for udviklingen af deres arbejde med dokumen-
tation (Frørup 2011). Tine Egelund og Turf Böcker Jakobsens  forskningsprojekt om 
døgninstitutioners hverdag og vilkår, hvor det undersøges, hvordan forskellige 
professionelle tankemodeller, begreber og metoder former døgninstitutionernes 
praksis (Egelund og Jakobsen 2009). Laila Dreyer Espersens afhandling om an-
bragte børns hverdagsliv på behandlingshjem, hvor hun undersøger hvordan do-
minerende professionelle forståelser om anbragte børns problemer og behov har 
indvirkning på interaktionen mellem frontmedarbejderne og børnene (Espersen 
2010). Samt ikke mindst Morten Ejrnæs, der gentagende gange har påpeget hvor-
dan frontmedarbejderne i deres daglige arbejde og interaktion med børnene er 
med til at definere hvad der anses som henholdsvis normalt og afvigende (Ejrnæs 
2009, 2015). 

Der er således allerede lavet en række spændende forskningsarbejder på dette 
område, men det er stadig et relativt nyt forskningsfelt i en dansk kontekst. Og før 
årtusindskiftet, var der generelt begrænset dansk forskning på anbringelsesområ-
det (Egelund og Hestbæk 2003). Det primære kendetegn ved den forskning der 
alligevel blev bedrevet var, at den fokuserede på særligt to aspekter af anbringel-
sesområdet. Et særligt fokus blev rettet mod hvordan der blev arbejdet i feltet 
herunder om og hvordan frontmedarbejdernes problemforståelser påvirkede 
praksis – dvs. forskning i stil med de ovenfor præsenterede forskningsarbejder. Og 
et andet fokus blev rettet mod individuelle patologier i feltet. Sidstnævnte vender 
jeg tilbage til og uddyber i analysedel I (afsnit 5.8), hvor denne forskning præsen-
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teres i forbindelse med min analyse af forskningsfeltet. Der hvor nærværende af-
handling bidrager med noget andet end disse forskningsarbejder er ved at fokus i 
højere grad vendes mod det strukturelle, for ikke alene at identificere de børnesyn 
der praktiseres, men også svare på hvorfor netop disse børnesyn dominerer. 

Dette taler således ind i et område som flere tidligere har påpeget, har været un-
derbelyst i forskningen på anbringelsesområdet. Det er blevet påpeget, at der har 
manglet undersøgelser, der rettede fokus mod, hvordan socialpolitikken og orga-
niseringen i feltet påvirkede arbejdet i praksis, og således undersøgelser der kunne 
sige noget om, hvorfor arbejdet har udviklet sig som det har, og hvorfor vi ser de 
sociale problemer som vi gør. Der er med andre ord blevet efterspurgt et fokus på 
de strukturelle årsager, på samspillet mellem det politiske, de organisatoriske pro-
cesser og praksis (Backe-Hansen 2001; Egelund og Hestbæk 2003:320).  

Både Egelund og Hestbæk og Backe-Hansens pointeringer heraf er dog efterhån-
den af ældre dato. Hvilket også ses ved, at der sidenhen er kommet interessant 
forskning om netop de strukturelle forholds indvirkning på anbringelsesområdet 
og vice versa. Som eksempler kan her nævnes Christian Sandbjerg Hansens af-
handling, hvor han, ligesom det er tilfældet i denne afhandling, anvender et Bour-
dieuperspektiv til at undersøge opkomsten af pædagogiske indsatser rettet mod 
“socialt marginaliserede” børn og unge i perioden fra 1945 og frem (Hansen 2011), 
og Frank Ebsens foucaultinspirerede afhandling om børneforsorgens etablering og 
opkomst i Danmark (Ebsen 2012b). Ligesom der internationalt også ses en række 
spændende forskningsarbejder på anbringelsesområdet, der har fokus på det 
strukturelle.  

Eksempelvis Paul Michael Garrett (1999a, 1999b, 2002), der allerede tilbage i slut-
ningen af 90’erne viser, hvordan the britiske LAC ('Looking After Children' System) 
bør analyseres i et bredere politisk og samfundsmæssigt perspektiv. Da en sådan 
analyse blandt andet synliggør det problematiske i, hvordan dokumentationsar-
bejdet fx tilskynder lukkede kategoriseringer, der vurderer børnene ud fra snævre 
normer for den gode barndom og ungdom, og  resulterer i yderligere stigmatise-
ring af børnene (Garrett 1999b, 1999a). Og senere har  gennemført en række kri-
tiske analyser af, hvordan det sociale arbejde på børneområdet styres – fx ved at 
rette fokus mod reformerne på området (Garrett 2009), hvordan ICT (Information 
and communication technologies) påvirker det sociale arbejde (Garrett 2005) mv. 
Edgar Marthinsen er et andet eksempel. Marthinsen har i sin afhandling, inspireret 
af Bourdieu, undersøgt, om praksis i den norske barnevernstjenesten kan forstås 
som udøvelse af praktisk fornuft, ved at objektivere såvel ”overflatestruktur” som 
”dybdestruktur” i feltet (Marthinsen 2003). Og Åse Vagli, der i sin afhandling, søgte 
at synliggøre de implicitte og skjulte magtrelationer, deres indvirkning på praksis i 
feltet og de alvorlige konsekvenser de har (Vagli 2009), gennem en undersøgelse 
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af ”(…) the backstage realms of the everyday internal life of a child protection 
agency in Norway (…)” (Vagli 2009:7), med et analytisk fokus på både det struktu-
relle og agenterne i feltet. Samt Nicole Hennum der har lavet en række Foucault- 
og Bourdieu-inspirerede analyser af, hvordan børn anskues i Norge og den struk-
turelle påvirkning heraf. Hun viser blandt andet, hvordan norske børn er indvævet 
i en form for usynlig magt (Hennum 2015). ”Makten består i barnebildenes bruk, i 
deres appell og moral, og i symbolenes muliggjørende konsensus om den sosiale 
orden.” (Hennum 2015:134). Hennum viser her, hvordan børn udgør et magtfuldt 
symbol, og hvordan velfærdsstaten i sin politikudøvelse tager afsæt i standardise-
rede forståelser af børn (et barn uden køn, klasse eller etnicitet), der anvendes 
som led i reguleringen af voksne og deres liv (Hennum 2011b). 

Ovenstående er alle arbejder, som denne afhandling står på skuldrene af, og er 
inspireret af. Men hvor disse forskningsarbejder i høj grad ønsker at kortlægge den 
strukturelle påvirkning af socialt arbejde med børn og unge i udsatte positioner, 
så adskiller denne afhandlings fokus sig herfra i kraft af afsættet i det erfarede 
paradoks. Med afsættet i paradokset er ambitionen ikke en kortlægning af feltet, 
men derimod kritisk at undersøge, hvilke praksislogikker der skaber de forskellige 
børnesyn i feltet, herunder undersøge magtrelationerne og de generative meka-
nismer for dermed at få indsigt i, hvorfor det ser sådan ud.  

2.2 DEN NYE SOCIOLOGISKE 
BARNDOMSFORSNING OG UDVIKLINGEN 
Den ’nye’ sociologiske barndomsforskning10 og udviklingen heraf er et helt cen-
tralt forskningsfelt, som denne afhandling skriver sig ind i og ønsker at bidrage til. 
Udover at denne afhandling i sit fokus og tilgang er sociologisk funderet, så deler 
afhandlingen ligeledes den sociologiske barndomsforsknings kritik af den udvik-
lingspsykologiske tankefigurer og forståelser af børn og barndom. Afsættet for den 
sociologiske interesse i barndomsforskningen, som for alvor vandt frem i midten 
af 1980’erne og op gennem 90’erne (se blandt andre James m.fl. 1998; James og 

 
10 Jeg anvender betegnelsen ”den ’nye’ sociologiske barndomsforskning”, men anerkender samtidig det 
lidt misvisende i netop denne betegnelse. Man kan dårligt blive ved med at påstå, at den er ’ny’ her over 
20 år efter at James, Jenks og Prout udkom med deres bog ”Theorizing Childhood” (James m.fl. 1998), som 
anses som en af de grundlæggende tekster. Samtidig er jeg desuden af den overbevisning, at den sociolo-
giske barndomsforskning ikke har rykket sig siden – jeg mener, at der i dag er kommet nyere forskning til – 
blandt andet forskning, der har påpeget vigtigheden af, at ikke blot børn, men alle mennesker i virkelighe-
den bør anses som både ’beings’ og ’becomings’, og ikke som enten eller, som opgøret med udviklingspsy-
kologien godt kunne bære præg af (se fx denne antologi Esser m.fl. 2016). Når jeg så alligevel anvender 
betegnelsen ’nyere’ sociologisk barndomsforskning, så er det fordi at denne betegnelse er den mest an-
vendte betegnelse i feltet, og således bevirker, at det blandt fagfæller vides, at jeg med denne betegnelse 
henviser til det paradigmeskifte, som blandt andet kommer til udtryk i James, Jenks og Prout (1998). 
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Prout 1990; Qvortrup m.fl. 1994), var netop et opgør med den universalistiske for-
ståelse af børn og barndom og dens snævre fokus på børn som ’becomings’. I den 
nye sociologiske barndomsforskning ses med andre ord også et opgør med det 
snævre fokus på børn og barndom som et udviklingsstadie mod ’voksendommen’. 
I stedet pointeres vigtigheden af også at anse børn som ’beings’, dvs. aktører der 
på lige fod med alle andre subjekter deltager i såvel eget liv, som i samfundet om-
kring dem (se bl.a. James m.fl. 1998; Qvortrup 1990, 1999; Warming 2011a, 
2015a).  

Den nyere sociologiske barndomsforskning er ikke et homogent forskningsfelt, 
men fælles for forskningen i feltet er forståelsen af og tilgangen til børn og barn-
dom som sociale konstruktioner og kategoriseringer. Alanen beskriver fx, hvordan 
hun ser, at der er tre forskellige tilgange i den sociologiske barndomsforskning, der 
er informeret af tre forskellige metodologiske tilgange til forskningen: 

{1} a micro-oriented sociology of children, in which the focus remains 
on the local level of actual, active children and their childhoods, 

{2} a deconstructive sociology in which the focus is on discursive for-
mation(s) of childhood and the aim is to deconstruct (contextualize) 
them, and 

{3} a structural sociology of childhood that aims to link empirical man-
ifestations on the level of children’s childhoods with their macro-level 
contexts, social structures and mechanisms which ‘determine’ these 
manifestations. (Alanen 2005) 

Hvis denne afhandling skal placeres ud fra ovenstående inddeling, så befinder den 
sig i den tredje tilgang. Ambitionen med denne afhandling er, at rette blikke mod 
de generative mekanismer i det danske anbringelsesfelt der bevirker, at det erfa-
rede paradoks i feltet opstår, for derved at belyse, hvori de ses, og hvilken betyd-
ning disse mekanismer har for, hvordan anbragte børn bliver set og mødt. 

Et centralt og alligevel omdiskuteret begreb i den nye sociologiske barndomsforsk-
ning er generationsordenen. Med dette begreb understreges det netop, at gene-
ration er en sociologisk kategori i stil med  andre sociale kategorier som fx køn, 
klasse og etnicitet (Warming 2015a). Det er det strukturalistiske fokus dikotomien 
mellem børn og voksne, som det fx ses hos Alanen og Mayall i deres Bourdieu-
inspirerede tilgang til generationsbegrebet, der er omdiskuteret. Alanen og Mayall 
(2001) retter med deres anvendelse af begrebet ”generational order” fokus mod 
de generative mekanismer der resulterer i, at ’børn’ og ’barnlighed’ bliver set som 
værende i et dialektisk forhold til ’voksen’ og ’voksenhed’.  
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Selvom generationsordenen som sagt er blevet kritiseret for at have et for ensidigt 
fokus på dikotomien barn-voksen, så muliggør den et kritisk blik på, hvordan barn-
dom gøres og forstås i såvel praksis, på politisk niveau og i forskningen i feltet. 
”The generational order concept thus enables a critique of the othering of children 
as (solely) becomings, and by extension as ‘less than’.” (Warming 2020:6). Her er 
det, som blandt andre Warming også understreger, vigtigt at forstå, at det gene-
rationsordenen muliggør, er at dikotomierne som fx inkompetent versus kompe-
tent, moden versus umoden, afhængig versus uafhængig, ’becoming’ versus ’be-
ing’, udfordres og i stedet erstattes af et ’både-og’. Vel at mærket uden at dette 
betyder, at børn ses som værende det samme som voksne (Warming 2020:6). 

Nærværende afhandling står på skuldrende af de tanker, og den forskning der er 
blevet udviklet som del af den nyere sociologiske barndomsforskning. Specifikt i 
forhold til generationsordenen, så inddrages det ikke som et analytisk begreb i 
afhandlingen. Men inspirationen kan ses i afhandlingens ambition om at synlig-
gøre det strukturelle aspekt af de praktiserede såvel som italesatte børnesyn, og 
ikke mindst i afhandlingens kritiske blik på dikotomien normal versus anderledes, 
som synes at være særlig præsent i relation til anbragte børn og unge.  

Generationsorden synliggør, hvordan børn og voksne bliver konstrueret som hin-
andens modsætningen, hvilket bevirker et snævert og universalistisk syn på både 
børn og voksne. For hvilke voksne er kun modne, uafhængige, kompetente be-
ings? Ligesom det vil være forkert udelukkende at se alle børn udelukkende som 
værende på vej til at blive alt dette (becomings), og derfor endnu ’blot’ være 
umodne, afhængige og inkompetente. På samme måde kan man sige, at denne 
afhandlings ambition er at synliggøre, hvordan anbragte børn og unge placeres i 
et lignende modsætningsforhold til ’normale’ børn og unge. Hvor de hele tiden 
måles op imod idealet om den gode og sunde barndom og ungdom, og derfor pla-
ceres i en position som becoming a normal child i stedet for beings. Afhandlingen 
forventes derfor også at kunne bidrage til den nyere sociologiske barndomsforsk-
nings ambition om at kaste et kritisk blik på dikotomien beings og becomings, ved 
at synliggøre hvordan dette ikke udelukkende er en problematisk dikotomi, der 
præger synet på og tilgangen til både børn og voksne, men også har en særlig ka-
tegoriseringsmagt mellem børn med forskellige barndomme. 

Man kan her trække en parallel til den problematisering, der ligeledes ses indenfor 
den sociologiske barndomsforskning af, at majoriteten af verdens børn synes at 
blive marginaliseret i barndomsforskningen (Cook m.fl. 2018). Men at det alligevel 
er teorier og koncepter udviklet i forskningen i ’the Minority World’, der anvendes 
i ’the Majority World’ (Hanson m.fl. 2018; Punch 2016), og den forskning derved 
bliver normgiver for, hvordan ’the Majority Worlds’ barndomme opfattes og tol-
kes (Punch 2020). Som det konkluderes i bogen ”Childhoods at the Intersection of 
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the Local and the Global” (Twum-Danso Imoh og Ame 2012), så risikerer dette at 
resultere i, at “(…) Southern childhoods and childrearing practices relating to feed-
ing and play are pathologized, deemed as deficient and in need of ‘fixing’.“ (Ame 
og Twum-Danso Imoh 2012:191). Det er en lignende problematisering, der ligger 
til grund for det forskelsorienterede og anerkendende børnesyn – hvor det pro-
blematiske i at anbragte børn og unge, deres handlemåder, barndomme mv. må-
les på en normalitetsvægt pointeres. Hvilket jeg vil vende tilbage til og uddybe i 
kapitels sidste afsnit. 

ANBRINGELSE OG “THE MORAL PROJECT OF CHILDHOOD” 
Inden for barndomsforskningen bredt set, er der et stigende fokus på, hvordan 
børn og barndom gøres til et moralsk projekt, der kalder på og begrunder en række 
særlige indsatser og styring af børnene og børnenes forældre. Denne afhandling 
bidrager netop til denne forskning, og undersøgelsen af det som Daniel Thomas 
Cook begrebsliggør ”the moral project of childhood” (Cook 2017).  

Med konceptualiseringen af barndom som et moralsk projekt søger Cook at flytte 
diskussionen i såvel barndomsforskningen såvel som debatten om børn og barn-
dom generelt, væk fra en kamp om at definere ”den gode barndom” og ”den dår-
lige barndom”. Han taler i stedet for, at der anlægges et analytisk og filosofisk blik 
på børn og barndom, der bryder med denne dikotomi, og i stedet muliggør en an-
erkendelse af flertydigheden og den gensidige formning af, hvad der er godt og 
dårligt, rigtigt og forkert mv. 

Historisk set har en central akse i ’the moral project’, som jeg også var inde på 
ovenfor, været den vestlige verdens forståelse af børn som ’becomings’ – børn der 
er afhængige af og tilhører deres forældre (eller for anbragte er afhængige af og 
’tilhører’ staten), i modsætning til de voksne der anses som uafhængige ’beings’. 
Det er denne dikotomiske forståelse som den nye sociologiske barndomsforskning 
ønskede at bryde ved at insistere på, at børn også er ’beings’. Mens de nyeste 
udviklinger af den sociologiske barndomsforskning pointerer, at der er tale om et 
både-og – at alle mennesker potentielt er både afhængige og uafhængige, kom-
petente og inkompetente mv. (Esser m.fl. 2016; Warming 2020). 

Denne afhandling kan i stil med Cooks fokus på barndommen som et moralsk pro-
jekt, ses som et forsøg på at skifte fokus. Fra det normative udgangspunkt, som 
har udgjort afsættet for afhandlingen – ambitionen om at bryde med den snævre 
normalitets norm og i stedet arbejde med et forskelsorienteret og anerkendende 
børnesyn, som ses i projektet ”Det ’særlige’ som potentiel ressource”. Til i denne 
afhandling i stedet at rette fokus mod de epistemologiske, politiske og ideologiske 
kampe, som ligger til grund for, hvordan ’the moral project of childhood’ tager sig 
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ud på anbringelsesområdet i Danmark. Nærværende afhandling ønsker således at 
bidrage til forskningen i ”the moral project of childhood” ved at undersøge barri-
ererne for en praksis, der ligeledes søger et opgør med dikotomierne, den snævre 
normalitetsnorm og det universalistiske syn på børn og barndom.  

”The moral project of childhood” er en relativt ny begrebsliggørelse Cook har in-
troduceret (Cook 2017), og der er derfor heller ikke så megen forskning, der ek-
splicit anvender dette begreb. Der er dog en række interessant forskningsstudier 
indenfor den sociologiske barndomsforskning, der alligevel på forskellig vis be-
skæftiger sig med ”the moral project of childhood”. Som eksempler kan nævnes 
Cindi Katz (2008), der peger på at barndom er blevet ”(…) a spectacle – a site of 
accumulation, commodification, and desire – in whose name much is done.” (Katz 
2008:5), hvilket muliggør en række handlinger begrundet i et fremtidsperspektiv. 
Eva Gulløv og Laura Gilliam, der i deres artikel ”Making Children ’Social’: Civilizing 
Institutions in the Danish Welfare State” (2014) analyser børnehaver og skolers 
rolle i relation til at forme og formidle ideer om, hvad det vil sige at være en civili-
seret person i den danske velfærdsstat, og herved viser, hvordan barndom er ble-
vet et kampfelt over symbolsk kapital. Nicole Hennum der i sin artikel om “Makten 
i barnet” viser, hvordan børn bliver et magtfuldt symbol, der anvendes i discipli-
neringen af børnene selv men også af deres forældre (Hennum 2015). Warming, 
Gallø, Carlsen og Rasmussen, der i deres litteraturstudie undersøger, hvordan bru-
gen af betegnelser som manipulation, manipulerende mv. positionerer børn og 
unge på en særlig måde, og hvordan denne anvendelse af betegnelserne kan bi-
drage netop til Cooks begrebsliggørelse af ”the moral project of childhood” 
(Warming m.fl. 2019). Og Edgar Marthinsens afhandling om den norske barne-
vernstjenesten hvor han retter fokus mod netop betydningen af ”moral og smak” 
i det sociale arbejde (Marthinsen 2003).      

Nærværende afhandling skriver sig ligeledes ind i og bidrager til undersøgelserne 
af barndom som et moralsk projekt. Men afhandlingens afsæt i et erfaret paradoks 
i feltet rammesætter og præger undersøgelsen på den vis, at afhandlingen ikke 
har som ambition at påpege det moralske projekt, men i stedet at undersøge, 
hvorfor det ser ud som det gør i netop anbringelsesfeltet. Man kan derved sige, at 
denne afhandlings bidrag til ”the moral project of childhood” er at bidrage med 
indsigt i, hvordan anbragte børn udgør et særligt moralsk projekt, og hvorfor det 
konkret kommer til udtryk som det gør i netop dette felt. Ambitionen er således 
også, at denne viden kan bringes ind i det større billede af ”childhood as a moral 
project”, og dermed også bidrage med indsigt i, hvilke børnesyn der anlægges og 
praktiseres, ikke blot i anbringelsesfeltet, men bredere set i samfundet, i barn-
domsforskningen mv. 
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Derudover har denne afhandling et særligt fokus på frontmedarbejderne i anbrin-
gelsesfeltet – hvilket afviger fra en stor del af forskningen indenfor den nyere so-
ciologiske barndomsforskning, der tager udgangspunkt i og afsæt i børnenes op-
levelser, erfaringer og perspektiver (se evt. mere herom i afsnit 5.8 om forskning 
drevet af et rettighedsfokus). Afhandlingen skriver sig således også ind i forsknin-
gen om street-level bureaucracy, og det er netop dette forskningsfelt jeg nu vil 
rette fokus mod. 

2.3 FRONTMEDARBEJDERNE OG 
STYRINGEN AF DERES ARBEJDE 
Frontmedarbejderne i anbringelsesfeltet befinder sig i en særlig position, hvor de 
både skal udøve kontrol og styring ift. de anbragte (og deres forældre) og yde dem 
omsorg. Dette skal ikke nødvendigvis ses som modsætninger, da omsorg som flere 
forskere har påpeget, kan siges at være et effektivt styrringsredskab (se fx Larsen 
2020). Men som flere peger på, så medfører dette, at frontmedarbejderne står i 
en krydspressituation mellem forskellige både normative, faglige og ideologiske 
hensyn og forståelser (Backe-hansen 2009; Egelund og Jakobsen 2011; Reime 
2018; Vagli 2009).  

Bredere set på tværs af forskningen i diverse velfærdsfelter udgør forskning med 
fokus på frontmedarbejderne, deres særlige rolle og praksis et stort forskningsfelt. 
Og denne afhandling skriver sig med sit fokus på frontmedarbejderne også ind i 
dette forskningsfelt, der ofte er inspireret af forskning med afsæt i implemente-
ringsteorien rettet mod, hvordan frontmedarbejdere konstruerer og rekonstrue-
rer lovgivningen gennem deres arbejde. Det er forskning og teorier der trækker på 
Michael Lipskys tanker om ”Street Level Bureaucrats”, hvor frontmedarbejderne 
anses som centrale spillere i politikudviklingen - ved uformelt at konstruere og re-
konstruere politik i løbet af hverdagens organisatoriske liv (Brodkin 2011a; Lipsky 
1980, 2010).  

I argue that the decisions of street-level bureaucrat, the routines they 
establish, and the devices they invent to cope with uncertainties and 
work pressures, effectively become the public policies they carry out. 
I argue that public policy is not best understood as made in legisla-
tures or top-floor suites of high-ranking administrators, because in 
important ways it is actually made in the crowded offices and daily 
encounters of street-level workers. I point out that policy conflict is 
not only expressed as the contention of interest groups but is also 
located in the struggles between individual workers and citizens who 
challenge or submit to client-processing. (Lipsky 1980:xii) 
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Med denne tankegang bliver en reform blot skrift på et papir, indtil frontlinjemed-
arbejderne har ’leveret’ politikken til borgerne. Det særlige fokus på hvordan fx 
lovgivningen og styringen af arbejdet reducerer frontmedarbejdernes handlemu-
lighed for skønsmæssig praksis, udelukker således ikke, at der i disse undersøgel-
ser fortsat er en forståelse af ”street-level bureaucrats” som vigtige politiske agen-
ter.  

Et andet problem er, ifølge Lipsky, at frontmedarbejderne ofte oplever en kløft 
mellem de mange krav, der er til deres arbejde og de begrænsede ressourcer. Der-
for benytter de sig af særlige coping mekanismer. Disse mekanismer har en ten-
dens til at påvirke implementeringsprocessen på en måde, der i virkeligheden 
hæmmer gennemførelsen af de politiske mål (Lipsky 2010). Dette kan fx være til-
fældet, hvis frontmedarbejderne primært fokuserer på mål og dokumentation, og 
derfor utilsigtet overser andre ting. 

Teoridannelserne med udgangspunkt i Lipskys Street-Level Bureaucracy (Brodkin 
og Lipsky 1983; Lipsky 2010; Tummers og Bekkers 2014), synes at have inspireret 
megen af forskningen om og med diverse fagprofessionelle indenfor de velfærds-
statslige områder, også specifikt i forhold til socialt arbejde med børn og unge i 
udsatte positioner (se blandt andre Baviskar og Winter 2017; Pallesen 2006; Reime 
2018). Ligesom det også, særligt i starten af arbejdet med nærværende afhandling, 
udgjorde en stor inspirationskilde for dette arbejde. Det er teoridannelser på 
frontlinjeniveauet med en organisationsforståelse, der sætter kontekstualiserin-
gen af praksis centralt. Det centrale for en afhandling som denne vil derfor med et 
sådant udgangspunkt være, at rette fokus mod implementeringsprocessen og 
frontmedarbejdernes handlemuligheder.  

Styrken, sådan som jeg ser det, i disse teoridannelser er, deres fokus på spændin-
gen mellem det Bourdieu kalder statens højre hånd og statens venstre hånd, og 
den krydspressituation, som frontmedarbejderne (statens venstre hånd) kan be-
finde sig i og skal manøvrere i. Men i konfrontationen med empirien oplevede jeg 
alligevel, at Lipskys teori var lidt for forsimplet i forhold til at forstå det sociale 
arbejde med anbragte børn og unge, og de børnesyn der er på spil i feltet. Med 
mine gentagne besøg i feltet blev det tydeligt for mig, at mange af frontmedarbej-
dernes handlinger var indlejrede i komplekse konstruktioner og en række særlige 
logikker, som fx tydeliggjorde, at forskellige rationaler, anvendte metoder og 
strukturelle krav påvirkede frontmedarbejdernes handlinger og dermed ligeledes 
deres børnesyn. Lidt forenklet sagt, oplevede jeg, at mit fokus med afsæt i Lipsky 
resulterede i et snævert fokus på handlemuligheder og frontmedarbejdernes co-
ping-strategier (Lipsky 2010), og det lykkedes mig således ikke med Lipsky at få 
hånd om de logikker, som prægede feltet. Jeg fandt det derfor undervejs i proces-
sen relevant at korrigere mit blik og teoretiske afsæt.  
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Inspirationen fra disse teoridannelser lader sig dog ikke fornægte i afhandlingen – 
hvilket heller ikke har været en ambition. Tværtimod har jeg ved fx bevidst at an-
vende samlebetegnelsen ”frontmedarbejdere” (inspireret af Lipskys betegnelse 
”street-level bureaucrats” (Lipsky 2010)) ønsket at tydeliggøre denne teoretiske 
interesse og inspirationskilde, til trods for at jeg har bevæget mig væk fra at bringe 
teorien i spil i analyserne. I denne afhandling dækker betegnelsen frontmedarbej-
dere over de fagpersoner, der arbejder i den forreste linje af velfærdsstaten på 
anbringelsesområdet. Det vil sige de plejeforældre og institutionsansatte der har 
den daglige kontakt med de anbragte børn og unge – frontmedarbejderne i yder-
ste led. Hvilket afviger fra, at det primært er myndighedssagabehandlerne der er i 
fokus i de fleste undersøgelser af frontmedarbejdere. Betegnelsen frontmedarbej-
dere anvendes desuden vel vidende, at den udspringer af en politologisk og ikke 
(som denne afhandling) af en sociologisk tradition. Når jeg alligevel anvender 
denne betegnelse, så gør jeg det for at understrege den særlige position de med-
arbejdere i velfærdsstatens yderste led har mellem system/struktur og børn/ak-
tør. 

Til trods for at jeg teoretisk skiftede fokus i arbejdet med afhandlingen, og fandt 
Bourdieus teoriapparat mere anvendeligt, så er ambitionen alligevel, at afhandlin-
gen kan bidrage til og tale med det brede forskningsfelt, der ses med fokus på 
frontmedarbejdernes position i feltet. Det er således ambitionen at afhandlingens 
analyser ligeledes kan bidrage til refleksionerne over fx frontmedarbejdernes 
handlemuligheder i feltet. 

2.4 BOURDIEUINSPIREREDE 
UNDERSØGELSER AF SOCIAL WORK 
Det fjerde og sidste forskningsfelt jeg her vil præsentere, er Bourdieuinspirerede 
undersøgelser af forskellige former for socialt arbejde indenfor velfærdsstaten. 
Store dele af Bourdieus begrebsapparat er i udgangspunktet udviklet i helt andre 
kontekster. Men som Garrett pointerer, så er Bourdieus arbejder stadig særdeles 
relevant for både ”social work theory and practice” (Garrett 2007:237), hvilket li-
geledes afspejles i, at en række forskellige (fx sociologiske, antropologiske, pæda-
gogiske mv.) tilgange til studier af det sociale arbejde gennem tiderne har fundet 
inspiration i Bourdieus teoriapparat. Der er derfor også i dette forskningsfelt en 
række forskere der på forskellig vis og til forskellige tider har drøfter og reflekteret 
over, hvordan netop Bourdieus begrebsapparat kan anvendes og tilpasses når de 
bringes i anvendelse i analysen af forskellige velfærdsstatslige felter (se blandt 
andre Caswell 2005; Decoteau 2016; Garrett 2007; Peillon 1998). Jeg vil ikke her 
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gå yderligere ind i, hvilke tilpasninger jeg selv har fundet anvendelige i denne af-
handling – disse vil blive præsenteret i det efterfølgende kapitel, særligt i afsnit 
3.3 om hvordan teorien bringes i spil i nærværende afhandling. I dette afsnit vil 
jeg i stedet kort præsentere en række af den forskning jeg i denne forbindelse har 
været særligt inspireret af og trækker på i afhandlingen, og derved også pege på 
hvordan afhandlingen ligeledes sigter på at bidrage til netop forskningen i dette 
felt. 

Nogle af de forskningsarbejder jeg i denne forbindelse har ladet mig inspirere af, 
har jeg allerede kort præsenteret i de ovenstående afsnit i dette kapitel. Det er 
blandt andre Christian Sandbjerg Hansen (2011), Edgar Marthinsen (2003), Åse 
Vagli (2009), Nicole Hennum (2015, 2017) og Garrett (2002), der alle på forskellig 
vis har gennemført Bourdieuinspirerede analyser af anbringelsesområdet og det 
sociale arbejde med børn og unge i udsatte positioner bredere set.  

Men afhandlingen er ligeledes inspireret af arbejder med fokus på andre velfærds-
statslige områder. Som eksempler kan nævnes Dorte Caswells (2005) undersø-
gelse af beskæftigelsesindsatsen i Danmark. Hvor hun, med inspiration fra både 
Bourdieu og Lipsky, undersøger frontmedarbejdernes handlemuligheder i feltet 
og identificerer fire forskellige praksislogikker i beskæftigelsesindsatsen. I Caswells 
arbejde fandt jeg særligt hendes fokus på netop Bourdieus praksislogikbegreb in-
teressant som et greb til at få hånd om såvel de praktiserede som verbaliserede 
dele af det sociale arbejde. En anden inspirationskilde for mig har været Nanna 
Brink Larsen, der i sin afhandling om integrationsarbejde bringer Bourdieus begre-
ber i spil i sin analyse af hvordan majoritetsdanske socialarbejderes arbejde i prak-
sis både muliggør hhv. reproduktion og overskridelse af strukturer i  dialogmøder 
med minoritetsdanske forældre (Larsen 2009). Larsen laver i sin afhandling en 
poststrukturalistisk læsning af Bourdieu, som jeg i nærværende afhandling har 
fundet inspirerende, men ikke selv har bragt i anvendelse i analysen. Vurderingen 
var, at en sådan læsning måske kunne have bidraget med yderligere nuancer og 
perspektiver i analysen, men at disse ligeledes i højere grad ville flytte fokus over 
mod frontmedarbejdernes handlemuligheder og positioneringsmuligheder, end 
hvilke praksislogikker der var på spil, og hvordan disse henholdsvis muliggjorde og 
udgrænsede forskellige børnesyn. 

Der er således en række Bourdieuinspirerede analyser af socialt arbejde indenfor 
forskellige velfærdsfelter, der har inspireret nærværende afhandling, og som jeg 
derfor står på skuldrene af. Det er analyser og arbejder der på forskelligvis taler 
for forskellige tilpasninger af Bourdieus teoriapparat, så begreberne kan bringes 
meningsfuldt i spil i analysen af praksis i disse felter.  I det efterfølgende kapitel (i 
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afsnit 3.3) vil jeg præsentere, hvordan jeg blandt andet med afsæt i disse inspira-
tioner, i nærværende afhandling har arbejdet med mine egne tilpasninger af Bour-
dieus begrebsapparat. 

2.5 AFHANDLINGENS AFSÆT 
I dette afsnit vil jeg udfolde afhandlingens afsæt i det forskelsorientrede og aner-
kendende børnesyn, som Det dobbelte blik bygger på og det teoretiske afsæt her-
for. Årsagen til, at det forskelsorienterede og anerkendende børnesyn her udfol-
des og teoretiseres skyldes, at netop dette børnesyn og udfordringerne med at 
implementere det i praksis udgør afsættet for det erfarede paradoks og derved 
også afsættet for afhandlingens kundskabsambition.  

Begrebet ”Det dobbelte blik” er, som allerede nævnt, et begreb vi har udviklet og 
arbejdet med i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet ”Det ’særlige’ 
som potentiel ressource”.11 I arbejdet med Det dobbelte blik og projektet mere 
generelt, har vi ikke direkte ’navngivet’ det børnesyn vi arbejdede med. Betegnel-
sen ”et forskelsorienteret og anerkendende børnesyn”, er således en betegnelse 
jeg har arbejdet med i forbindelse med denne afhandling. Det er den betegnelse 
jeg  har fundet mest rammene til overordnet at beskrive det særlige børnesyn der 
arbejdes med – Et børnesyn der teoretisk er informeret af og inspireret af den 
sociologiske barndomsforskning, af Moosa-Mithas forskelsorienterede tilgang 
(Moosa-Mitha 2005) og Axel Honneths anerkendelsesteori (Honneth 2003, 2006).   

ET FORSKELSORIENTERET OG ANERKENDENDE BØRNESYN 
Som kort præsenteret i afhandlingens indledende kapitel, så var antagelsen i pro-
jektet ”Det ’særlige’ som potentiel ressource”, at de særlige kompetencer, som 
anbragte børn og unge udvikler i kraft af deres anderledes opvækstvilkår, ofte ikke 
ses og anerkendes som netop kompetencer, men i stedet ofte bliver set som en 
fejludvikling i en udviklingspsykologisk forstand, hvilket taler ind i ”the moral pro-
ject of childhood”. Og i kraft af bl.a. udviklingspsykologiske tankefigurer ser vi her 
et børnesyn, hvor de voksne skal modellere og forme børnene, og hvor det derfor 
først og fremmest er børnene som fremtidig ressource, der får værdi. Med et så-
dan børnesyn bliver børn andetliggjort og vi risikerer, at anbragte børn og unge 
vokser op med en grundlæggende følelse af at være forkerte, anderledes og ikke 
passe ind. Derfor talte projektet i stedet for et børnesyn (og menneskesyn), der af 
etiske årsager bygger på tanken om Det dobbelte blik, hvor såvel sårbarheden som 

 
11 For yderligere information om projektet henvises til hjemmesiden (www.saerlig.ruc.dk) samt den prak-
sisrettede bog vi udgav i relation til projektet (Warming, Fjordside, og Lavaud 2017). 

http://www.saerlig.ruc.dk/
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ressourcen anerkendes i hvert enkelt karakteristikum, og således rummer en an-
erkendende tilgang. 

Med Det dobbelte blik understreges vigtigheden af, at man ’går på to ben’ i det 
sociale arbejde med anbragte børn og unge. Forstået på den måde, at det er vig-
tigt, at frontmedarbejderne drager omsorg for sårbarheden og udfordringerne hos 
det enkelte barn og samtidig anerkender og giver udfoldelsesmuligheder til styr-
ken i det selvsamme (særlige) karakteristikum - heraf betegnelsen Det dobbelte 
blik.  

Teoretisk tager denne tankegang afsæt i den nyere sociologiske barndomsforsk-
nings kritik af de universalistiske forestillinger om den normale barndom og udvik-
ling. I tråd hermed er tankegangen endvidere inspireret af den forskelsorienterede 
tilgang hentet fra den canadiske forsker Mehmoona Moosa-Mitha (2005).  I den 
forskelsorienterede tilgang (”a difference-centred approach”) kritiserer Moosa-
Mitha konstruktionen af børn og unge som “not-yet-citizens” eller “not-yet-
adults” for at marginalisere dem som medborgere. Hun kritiserer hermed også 
den udbredte ’voksennorm’, der ofte ligger i medborgerskabsbegrebet, og tan-
kerne i den forskelsorienterede tilgang ligger således i tråd med den nyere socio-
logiske barndomsforsknings pointering af vigtigheden af at se børn (og voksne) 
som både beings og becomings.  

Når denne tankegang overføres til arbejdet med anbragte børn og unge, så kan 
den inspirere til et opgør med konstruktionen ’anderledes’ eller ’afvigende’ ad-
færd overfor ’normaladfærd’. Og netop det er udgangspunktet for Det dobbelte 
blik, da det anses for problematisk, hvis anbragte børn og unge hele tiden måles 
op imod ideen om ’den normale/sunde barndom’. Med afsæt i bl.a. Moosa-Mithas 
forskelsorienterede tilgang (Moosa-Mitha 2005) argumenteres der i projektet 
”Det ’særlige’ som potentiel ressource” således for, at vi ikke bør måle disse børn 
og unge på en ’normalitetsvægt’, men i stedet anerkende deres særlige kompe-
tencer.  

Der er således her en ressourceorienteret tilgang i den forstand, at frontmedar-
bejderne skal have en nysgerrighed på, om udfordringerne også kan rumme en 
række ressourcer, som bør anerkendes og støttes. Her bygger tankegangen på et 
anerkendelsesbegreb inspireret af Axel Honneth (2003, 2005, 2006), ved at tage 
afsæt i Nigel Thomas (2012) og Hanne Warmings (2015b) rekonstruktion af Hon-
neths anerkendelsesteori, der muliggør, at den taler sammen med den nyere so-
ciologiske barndomsforskning (en uddybning af disse tanker ses i Warming, 
Fjordside, og Lavaud 2017:43). 
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Tankegangen i Det dobbelte blik adskiller sig derved fra en række AI-inspirerede12 
ressourceorienterede tankegange ved, at ressourcer og udfordringer ikke adskil-
les, men at der lægges op til, at frontmedarbejderne anerkender, at udfordrin-
gerne også kan rumme en række ressourcer og samtidig har blik for, at det, der 
traditionelt anerkendes og ses som ressourcer, i virkeligheden også kan rumme en 
sårbarhed, som der derfor bør drages omsorg for. Frontmedarbejderne skal med 
andre ord møde børnene og de unge ligeværdigt, anerkendende og med tillid. 
Dette med henblik på at opdage, værdsætte og videreudvikle det særlige, som 
netop disse børn og unge kan, og samtidig tage hånd om den sårbarhed eller de 
udfordringer, som deres særlige udvikling også repræsenterer. Det er således vig-
tigt, med henblik på at muliggøre Det dobbelte blik, at der i feltet ikke udelukkende 
arbejdes ud fra den ene side, hvad end det er udfordringerne eller styrkepotenti-
alerne, men at disse hele tiden ses som to sider af samme sag.   

Det dobbelte blik taler således for et forskelsorienteret og anerkendende børne-
syn (menneskesyn) og udspringer af en række af de teoretiske udviklinger, der ses 
i såvel praksis- som forskningsfeltet inden for det sociale arbejde med anbragte 
børn og unge (se evt. kapitel 5 afsnit 8).  Da vi startede udviklingsprojektet op og 
når vi løbende præsenterede projektets grundtanke for frontmedarbejde og le-
dere i feltet, oplevede vi da netop også denne genkendelse. Ikke så sjældent blev 
vi mødt med kommentaren ”Det er sådan vi allerede arbejder!”, og denne afhand-
ling udspringer af netop dette. Eller det vil sige, den udspringer, som tidligere 
nævnt, af den undren, der opstod hos mig, da vi, på trods af at frontmedarbej-
derne i udgangspunktet både kunne se værdien i at arbejde med Det dobbelte blik 
og i vid udstrækning påpegede, at det var sådan de allerede arbejdede, alligevel 
gang på gang erfarede, at det af selvsamme frontmedarbejdere kunne føles som 
en både provokerende og en urealistisk tilgang, når tankegangen skulle sættes i 
spil i deres konkrete arbejde – i deres arbejde med konkrete børn og unge.  

Det er således dette paradoks, der i sin tid fik mig til at ønske at undersøge netop 
dette spørgsmål nærmere. Med afsæt i dette paradoks bevægede jeg mig derfor 
videre fra det normative bør, som der ligger i Det dobbelte blik og ambitionen om, 
at der i det sociale arbejde arbejdes ud fra et forskelsorienteret og anerkendende 
børnesyn (eller menneskesyn om man vil). Jeg ønskede i stedet at undersøge bag-
grunden for dette oplevede paradoks. For at få blik for dette valgte jeg derfor at 
brede mit fokus ud til ikke blot at være rettet mod frontmedarbejderne og deres 
konkrete (teoretisk informerede eller ej) børnesyn (udtrykt i både ord og praksis), 
men til ligeledes at have blik for strukturerne og rammebetingelserne for deres 

 
12 Appreciative inquiry. 
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arbejde. Her har jeg fundet Bourdieus feltanalyser og især hans begreb om prak-
sislogik anvendeligt til at få hånd om og rumme såvel strukturernes som agenter-
nes betydning for hvilke børnesyn der muliggøres og hvilke der udgrænses. I det 
følgende kapitel vil jeg præsentere dette teoretiske perspektiv, og hvordan det 
bringes i spil i afhandlingen.  
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Kapitel 3 

DET TEORETISKE PERSPEKTIV 

I dette kapitel rettes fokus mod det teoretiske perspektiv, som anlægges i afhand-
lingen. Det paradoks jeg oplevede mellem, på den ene side frontmedarbejdere der 
gav udtryk for, at de kunne se værdien i at arbejde med et forskelsorienteret og 
anerkendende børnesyn og i vid udstrækning påpegede, at det var sådan de alle-
rede arbejdede. Og på den anden side alligevel oplevede det som en på en gang 
provokerende og urealistisk tilgang, når de skulle omsætte tankegangen til deres 
daglige praksis. Dette paradoks gav fornemmelsen af et felt med konflikter og 
strukturelle påvirkninger af både frontmedarbejdernes tankemåder og handlen. 
Her fandt jeg Bourdieus konfliktteoretiske perspektiv interessant, idet det mulig-
gør et blik for hvordan frontmedarbejdernes børnesyn (praktiserede såvel som ita-
lesatte) præges af en række generative mekanismer, som ikke umiddelbart er syn-
lig for frontmedarbejderne selv i deres daglige arbejde.  

Afhandlingens overordnede analytiske tilgang er derfor inspireret af Bourdieus 
feltanalytiske tilgang og derved en strukturalistisk konstruktivisme, med en relati-
onel ontologi der anskuer samfundet, ikke som en homogen enhed, men som be-
stående af felter, der gensidigt påvirker hinanden. Feltbegrebet er således en ana-
lytisk optik og et forskningsmæssigt redskab, og valget af en feltanalytisk tilgang 
er derved i høj grad et valg af en analyseoptik, der retter blikket mod hvordan 
praksis koreograferes af feltets konflikter, doxa og magtrelationer, samt relatio-
nerne til andre felter. Fokus bliver således rettet mod de generative mekanismer, 
og sigtet er herved at synliggøre og forstå hvad det er der skaber feltets praksislo-
gikker, både historisk og i forhold til de positioner, der er på spil i feltet i dag, og 
dermed kunne besvare spørgsmålet om hvorfor det ser sådan ud. Med inspiration 
fra Bourdieus feltanalytiske tilgang bliver det således muligt at forstå det erfarede 
paradoks i feltet og samtidig åbne op for hvor feltet muligvis bevæger sig hen i 
kraft af de dominerende praksislogikker. 

Med valget af en feltanalytisk tilgang følger også en grundantagelse om, at der, 
inden for det sociale arbejde med anbragte børn og unge, udfolder sig en række 
(implicitte såvel som eksplicitte) kampe mellem forskellige positioner, der er ind-
skrevet i mere eller mindre træge strukturer. Kampe om hvordan arbejdet skal 
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organiseres, anskues og udføres, og som dermed er med til at konstruere opfat-
telsen af og tilgangen til sociale problemer og problemidentiteter, og derved lige-
ledes hvilke børnesyn der muliggøres og udgrænses. Gennem disse kampe, som 
analytisk kan ses i distinktionerne i feltet, kan feltets forskellige logikker og prak-
sisformer, der har indflydelse på, hvordan det sociale arbejde anskues, organiseres 
og udføres, spores (Caswell 2005; Larsen 2009).  

I nærværende afhandling vil den feltanalytiske tilgang anvendes til at rette blikket 
mod distinktionerne og magtrelationerne mellem feltets positioner, og derigen-
nem få blik for de dominerende praksislogikker der ses i feltet. Praksislogikbegre-
bet hentes hos Bourdieu (Bourdieu 1977, 1990, 2005b, 2007) og rummer den 
måde, hvorpå det sociale arbejde med anbragte børn og unge anskues, organise-
res og udføres. Praksislogikkerne afspejles derved i alt lige fra frontmedarbejder-
nes handlinger, hvad de tillægger værdi og betydning, og hvilket fokus de anlæg-
ger i deres arbejde. Praksislogikbegrebet tager desuden afsæt i Bourdieus under-
stregning af, at måder at forstå og handle – det vil i dette tilfælde sige frontmed-
arbejdernes ageren i feltet og deres anskuelser heraf – ikke er bevidste, regelsty-
rede eller målrationelle, men derimod er underlagt en praktisk logik. Frontmedar-
bejdernes tilgang og handlen er derfor, ifølge Bourdieu, resultatet af deres krops-
liggjorte praksisviden.  

Praksislogikker er derfor også mere og andet end en rent diskursiv størrelse, eller 
en logik der kan forstås i lyset af den enkelte frontmedarbejder. Praksislogikkerne 
formes, påvirkes og bliver til i samspillet mellem struktur og agent, og udfoldelsen 
af praksislogikker er således formet af en række faktorer, der både udspringer af 
strukturelle faktorer såvel som faktorer knyttet til den enkelte agent – en praksis-
logik er derfor ikke blot én, som man som frontmedarbejder ’vælger’ (Caswell 
2005). Praksislogikker er med andre ord mønstrer der kan spores tilbage til struk-
turerne i feltet, til frontmedarbejdernes habitus og magtrelationerne i feltet, og 
skal derved ses i lyset af både feltets historiske udvikling, kontekstuelle faktorer 
(som fx kulturelle, politiske og økonomiske), pædagogiske og metodiske tilgange 
til arbejdet og ikke mindst den konkrete interaktion med det anbragte barn. Ved 
at undersøge feltets praksislogikker bliver det derved muligt at tegne et billede af 
hvorfor forskellige børnesyn henholdsvis muliggøres og udgrænses. Forskningsob-
jektet i denne afhandling er, med det feltanalytiske blik som analyseramme, prak-
sislogikkerne og dermed ”strukturen af forskelle” i feltet. I dette kapitel vil jeg der-
for præsentere inspirationerne fra Bourdieus arbejde, med hovedvægt på at tyde-
liggøre afhandlingens grundlæggende ontologiske og epistemologiske ansatser, 
samt præsentere de for afhandlingen mest centrale teoretiske begreber, og hvor-
dan disse bringes i spil i afhandlingen. Denne fremstillingsform, hvor blot de af 
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Bourdieus teoretiske begreber, der er særligt relevante for denne afhandling, præ-
senteres, bunder i, at denne afhandling grundlæggende er empirisk drevet og med 
inspiration fra andre forskere, i højere grad anvender feltteorien som et praktisk 
empirisk redskab til analyserne af et konkret felt (Hammerslev, Hansen, og Willig 
2009). Bourdieus ellers potentielt stringente og stramme begrebsapparat føres så-
ledes i denne afhandling ikke ned over empirien i et forsøg på at gennemstruktu-
rere analyserne. I stedets anvendes nogle af de feltanalytiske begreber som ana-
lytiske greb i analysen til at få hånd om og diskutere de forhold der ses empirisk. 

3.1 PRAKSISLOGIKKER I EN 
FELTANALYTISK OPTIK 
Mit valg af en feltanalytisk tilgang bygger på mit ønske om at få blik for de kampe, 
der pågår i feltet og hvad det er, der kæmpes om – eller sagt med andre ord, at få 
blik for magtrelationerne mellem de praksislogikker der er på spil i feltet, og her-
under hvilke børnesyn de muliggør og udgrænser. Jeg har i feltet set eksempler 
på, at modstridende og nogle gange uforenelige rationaler og tænkemåder blev 
bragt i spil – som det fx ses i paradokset mellem, at frontmedarbejderne fremhæ-
ver det, forskelsorienterede og anerkendende børnesyn, som et børnesyn de 
abonnerer på og på samme tid alligevel oplever det som fx provokerende. Jeg blev 
derfor nysgerrig på magtrelationerne i feltet, herunder hvilke praksislogikker der 
dominerer i feltet og dermed hvordan der i feltet for socialt arbejde med anbragte 
børn og unge kæmpes (såvel kollektivt som individuelt) om forskellige måder at 
organisere, anskue og udføre arbejdet. Bourdieus begreber om felt, kapital, habi-
tus, doxa og symbolsk vold anvendes derfor med det formål at få blik for, hvordan 
frontmedarbejderne er indlejret i ofte komplekse magtstrukturer, som dels er 
med til at rammesætte deres arbejde, men ligeledes er et spil, hvor de selv spiller 
en aktiv rolle som medskabere af strukturerne. Det er derfor disse begreber jeg vil 
koncentrere mig om i afsnittet ”Begreber i spil” nedenfor. 

Bourdieus feltanalytiske position er en videnssociologisk position, hvor målet er at 
objektivere de historiske, materielle og sociale forhold, der rammesætter de (ofte 
modstridende) logikker (Mathiesen og Højberg 2004:239). Men man kan sige, at 
Bourdieus arbejder overordnet set er karakteriseret ved to indbyrdes forbundne 
sider. Den videnssociologiske dimension eller den refleksive sociologi, hvor den 
grundlæggende fordring er, at forskeren skal erkende og objektivere sin egen po-
sition og relation til det felt, der studeres, da dette er et led i at kunne foretage et 
epistemologisk brud med de gængse problemkategoriseringer, der er undersøgel-
sens genstand. Og på den anden side hans begrebsliggørelse af den sociale verden, 
hvor han med sine relationelle begreber tilbyder en række værktøjer til at foretage 
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konkrete historiserede analyser af såvel feltets agenter som institutioner 
(Bourdieu og Wacquant 1996).  

I denne afhandling bidrager de fire indledende kapitler (hvoraf dette er det tredje) 
primært til den videnssociologiske dimension, i kraft af at jeg i disse fire kapitler 
præsenterer dels afhandlingens teoretiske udgangspunkt, det forskningslandskab 
afhandlingen skriver sig ind i og op imod, mit engagement i feltet samt de meto-
diske og metodologiske tilgange og overvejelser, som afhandlingen bygger på og 
inddrager. Bourdieus begreber præsenteres primært i dette kapitel, men bringes 
herefter i anvendelse i den resterende del af afhandlingen – selvsagt primært som 
analytiske greb i afhandlingens fire overordnede analysedele, der i sig selv kan ses 
som en operationalisering af Bourdieus praksislogikbegreb (hvilket jeg vender til-
bage til i analysestrategien, afsnit 4.7). 

Ud over disse to dimensioner i Bourdieus arbejde, så er spændet mellem det struk-
turelle niveau og aktørniveauet helt centralt i hans teoretiske arbejde – eller må-
ske rettere, ambitionen om at ophæve skellet. Kort fortalt kan man nemlig sige, at 
Bourdieus sigte er at sammenvæve disse to niveauer og således undgå på den ene 
side en subjektivistisk epistemologi, hvor de strukturelle betingelsers betydning 
’glemmes’, og på den anden side en objektivistisk epistemologi, hvor agenternes 
handlemuligheder ’overses’, i kraft af at fokus udelukkende er rettet mod de struk-
turelle vilkår. Bourdieu kritiserer begge disse tilgange, og betegnelsen ”social 
praxeology” kan således ses som et forsøg på at ’bygge bro’ mellem eller ophæve 
skellet mellem de strukturalistiske og de konstruktivistiske tilgange (Bourdieu og 
Wacquant 1996). Alligevel læses Bourdieu dog ofte som overvejende strukturali-
stisk og kritiseres ofte for et deterministisk begrebsapparat (Larsen 2009). 

Et andet centralt element i Bourdieus arbejder er historiciteten (Bourdieu og 
Wacquant 1996). Delica og Mathiesen skriver, at Bourdieu arbejder: ”(…) ud fra 
den særlige franske ”historiske epistemologi” (…)” (Delica og Mathiesen 
2012:178). Hvilket betyder, at blikket hos Bourdieu er rettet mod at synliggøre hi-
storiciteten i det konkrete felt, han analytisk konstruerer, for således at undersøge 
hvordan: ”(…) specifikke historiske forudsætninger og materielle og sociale om-
stændigheder muliggør og begrænser diskurserne og de konkret handlende men-
neskers forskellige praksisformer (pratiques) i den iagttagne situation.” 
(Mathiesen og Højberg 2004:236). For Bourdieu bliver konkretiseringen således 
central, og han arbejder derfor også med løbende at omsætte historiseringen til 
den konkrete kontekst i feltet, da der i det historiserende perspektiv ligger poten-
tialet for at bryde med de almindelige ”common sense” betragtninger og antagel-
ser, og foretage det dobbelte brud, der danner udgangspunktet for Bourdieus re-
fleksive sociologi (Hammerslev og Hansen 2009). Ifølge Bourdieu kan man således 
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overordnet sige, at den sociale virkelighed består af (magt)relationerne mellem 
handlende individer og de historisk strukturelle betingelser.  

Udover at Bourdieus begrebsapparat er designet til at kunne rumme kompleksite-
ten og synliggøre magtrelationerne i et felt, som fx socialt arbejde, hvor både det 
sociale rums agenter og institutioner vies opmærksomhed, er en af styrkerne ved 
hans begrebsapparat, at begreberne er relationelle og derfor dynamiske, hvilket 
muliggør at feltets foranderlighed og indbyrdes gensidighed netop kan indfanges. 
Men samtidig at de i sig selv er ’åbne’13 og derfor kan sættes på arbejde i den so-
ciologiske praksis, hvor de skal operationaliseres, konkretiseres og indholdsudfyl-
des i relationen til det konkrete forskningsobjekt, hvilket mindsker risikoen for de-
duktiv universalisme. Med et begreb som ’felt’ tvinges man til at foretage en kritisk 
konstruktion af virkeligheden. Man bliver nødt til at stille sig selv spørgsmål om 
hvor feltets grænser går, hvordan det relaterer sig til andre felter, hvilke positioner 
og handlemuligheder det muliggør mv. Ved at tænke i felter stilles således spørgs-
mål til den sociale virkelighed (Bourdieu og Wacquant 1996).   

Foruden at være ’åbne’ så er begreberne også relationelle og udgør således ét 
sammenhængende teoriapparat, hvor de enkelte begreber defineres i relationen 
til de øvrige begreber. Helt kort kan man sige, at teorikomplekset bygger på en 
antagelse om, at samfundet er differentieret i en række forskellige og delvist uaf-
hængige felter med hver deres særlige logikker (Bourdieu og Wacquant 1996). 
Disse felter opstår ved, at forskellige positioner eller institutioner strides om noget 
som er fælles for dem.  Kampene eller stridspunkterne handler om ’retten’ til at 
definere – fx definere hvilken retning det sociale arbejde skal bevæge sig i, hvad 
der kan betegnes som ’det gode sociale arbejde’ i feltet, hvilke typer af kapital der 
giver anerkendelse og indflydelse mv. Det er med andre ord kampe om vision og 
devision, som Bourdieu kalder det (Bourdieu 1990). Det er således blandt andet i 
disse kampe om fordelingen af ressourcer, at feltets struktur defineres og om-
struktureres. Endvidere er kapitalfordelingen i et felt således resultatet af tidligere 
kampe i feltet og på tværs af felter (som fx magtfeltet) og dermed rammesættende 
for feltets nuværende og fremtidige kampe. Det, der opretholder og viderefører 
feltet, kan således betegnes som feltets doxa – feltets fælles overbevisninger 
(Bourdieu og Wacquant 1996).  

Denne korte præsentation er selvsagt langt fra fyldestgørende nok i forhold til dels 
en retvisende præsentation af Bourdieus begreber, og dels i forhold til at tydelig-
gøre hvordan disse begreber bringes i spil i denne afhandling. I det følgende vil de 

 
13 Jeg har valgt at anvende betegnelsen ’åbne’ om Bourdieus begreber, da jeg finder, at fx Nanna Brink 
Larsens betegnelse af begreberne som ’tomme’ (Larsen 2006:15, 2009:52) kan give nogle forkerte konno-
tationer. 
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(for afhandlingen) mest centrale begreber og deres indbyrdes sammenhæng der-
for blive præsenteret. Der vil primært blive lagt vægt på begreberne felt, kapital, 
habitus, doxa og symbolsk vold.  

3.2 BEGREBER I SPIL 
Det for afhandlingen helt centrale begreb i Bourdieus teoriapparat er begrebet 
praksislogikker. Men for at få hånd om og undersøge disse praksislogikker, bliver 
en række af Bourdieus øvrige teoretiske begreber også helt centrale, da praksislo-
gikkerne formes af alt lige fra strukturelle faktorer som fx lovgivning, dokumenta-
tionskrav og procesregulering til internaliseret struktur i form af habitus fx uddan-
nelse (kulturel kapital) og kollegial sparring (social kapital) (Grove og Caswell 
2011b). Det er derfor en række af disse begreber jeg nu vil præsentere.  

FELTBEGREBET 
Felter ikke er objektivt forekomne i den empiriske virkelighed, Bourdieus feltbe-
greb er et analytisk greb til at forsøge at tydeliggøre og forstå elementer og meka-
nismer på et givent empirisk område (Caswell 2005). ”De analytisk konstruerede 
modstridende positioner, som konstituerer det undersøgte problemfelt, er teoreti-
ske bidrag til feltkonstruktioner, men de kan og skal verificeres empirisk (…)” 
(Mathiesen og Højberg 2004:262). Feltbegrebet er således en analytisk optik og et 
forskningsmæssigt redskab, der kan anvendes til at få blik for de modstridende 
interesser og magtrelationer, der er på spil  i ”(…) en historisk konkret social virke-
lighed i et bestemt historisk samfund (…)” (Mathiesen 2002:19). Felterne er såle-
des heller ikke statiske endsige entydige. De konstitueres, konsolideres og foran-
dres løbende (Brodersen 2009). Felternes grænser forandres gennem de kampe, 
der udspilles i feltet (Bourdieu og Wacquant 1996), og konstitueres således bl.a. 
af statens og bureaukratiets uddifferentiering i delvist autonome underfelter med 
egne logikker og praksisformer, kampe mellem forskellige positioner mv. Ifølge 
Bourdieu har et felt således en række specifikke logikker, der ikke er sammenlig-
nelige med regelsæt der styrer andre felter (Bourdieu og Wacquant 1996:85).  

Bourdieu conceptualises most aspects of social life in terms of fields, 
which constitute sites of struggle over a central stake. The resources 
which are used in these struggles, and whose appropriation is at 
stake, are defined as types of capital: economic, cultural, social and 
symbolic. Each field involves a set of players, of agents who are en-
gaged in practices and strategies on the basis of an habitus. (Peillon 
1998:213) 
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Bourdieu har blandt andet selv gennemført en analyse af det bureaukratiske felts 
opkomst og struktur i Frankrig (Bourdieu 1997). I denne analyse tegnes umiddel-
bart et meget centralistisk billede af dette felt. Her påpeges det derfor ofte, at det 
samme billede ikke gør sig gældende i Danmark i samme grad, da billedet af et 
meget monolitisk og stærkt centralistisk bureaukratisk felt, ikke synes ligeså udtalt 
som i Frankrig (Larsen 2009). I denne forbindelse er det dog væsentligt at have for 
øje, at Bourdieu også selv påpeger, at der i forbindelse med denne centraliserings- 
eller koncentrationsproces, ligeledes sker en modsatrettet proces – en proces der 
resulterer i delvist autonome underfelter, med delvist autonome praksislogikker 
(Bourdieu 1997). Det bureaukratiske felt kan derfor heller ikke – hverken i en 
dansk eller en fransk kontekst – anskues endsige analyseres som én ting. I analysen 
af det bureaukratiske felt i en velfærdsstat som den danske, kan en række under-
felter konstrueres og derved også en række særegne praksislogikker.  

Med dette in mente bliver det derved også muligt i denne afhandling at konstruere 
feltet for socialt arbejde med anbragte børn og unge, som et delvist autonomt 
underfelt af det bureaukratiske felt i Danmark. Hvilket muliggør en selvstændig 
analyse af netop dette felt, om end med en særlig opmærksomhed på dets for-
bundenhed med det bureaukratiske felt.  Anbringelsesfeltet er statsligt reguleret 
og styret, og det bureaukratiske felts magt og relation til underfeltet er således 
ikke til at overse. Men samtidig er det, som Peillon pointerer, vigtigt at under-
strege, at selvom de forskellige velfærdsfelter overlapper det bureaukratiske felt, 
så rækker disse felter også udover det bureaukratiske felt. Peillon skriver således:  

The state is always involved in one way or the other in the provision 
of social benefits and ser- vices, but the degree of this involvement 
fluctuates greatly. The welfare system engages not only the state, but 
also market mechanisms and many agencies within the civil society: 
it represents a ‘mix’. (Peillon 1998:215) 

Derudover er det også vigtigt, som Nanna Brink Larsen påpeger, vigtigt at denne 
tætte forbundethed til det bureaukratiske felt heller ikke foranlediger: ”(…) os til 
at tro, at bureaukrater igennem en Bourdieusk optik må danne én position med én 
type fornuft, udsyn og interesse/orientering (…)” (Larsen 2009:59). Det er derfor 
også vigtigt at en afhandling som denne, netop styrker blikket for det relationelle 
mellem såvel felter og underfelter, såvel som mellem forskellige positioner i un-
derfeltet – magtrelationerne og de generative mekanismer i underfeltet. Og 
denne mulighed giver den feltanalytiske analyseramme således i min optik også 
muligheden for.  

Feltbegrebet anvendes som et metodologisk greb til at konstruere forskningsob-
jektet som et felt og derved få blik for den hierarkiserede struktur af forskellige 
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positioner (Hansen 2011:23). I nærværende afhandling konstrueres analysegen-
standen, det sociale arbejde med anbragte børn og unge, derfor som et underfelt. 
Feltbegrebet anvendes i denne afhandling ikke, til at gennemføre en stringent felt-
analyse med henblik på at identificere og definere om anbringelsesområdet kan 
defineres som et felt eller ej, men udelukkende som et metodologisk greb. Det 
sociale arbejde med anbragte børn og unge er delvist autonomt ift. det bureau-
kratiske felt, feltet for socialt arbejde, barnefeltet14 mv. Det betyder, at dette un-
derfelt både kan indeholde særegne praksislogikker og positioner, men at disse 
samtidig formes af og er med til at forme de andre felter. 

Christian Sandbjerg Hansen (2011) og Edgar Marthinsen (2003) har i deres respek-
tive afhandlinger, ligeledes konstrueret anbringelsesområdet og det sociale ar-
bejde på dette område, som et særligt (under)felt15.  Som også Cristian Sandberg 
Hansen pointerer, så ser jeg dog heller ikke dette felt som et udelukkende ”(…) 
funktionelt og harmonisk hele (…)” (Hansen 2011:93), men derimod også som et 
”(…) fragmenteret og hierarkisk univers.” (Hansen 2011:93). Og indenfor dette un-
derfelt udgør bl.a. henholdsvis familiepleje og institutionerne16 nogle af de cen-
trale spillere (indsatser), der repræsenterer nogle gange sammenfaldende og an-
dre gange modsatrettede positioner i feltet.  

 
14 ’Barnefeltet’ er en konstruktion og begrebsliggørelse, som bl.a. Hanne Warming (2001) anvender med 
inspiration fra Eva Gulløv (Gulløv 1998). I Gulløvs afhandling anvender hun begrebet til at pointere, ”(…)at 
børns opvækst indskriver sig i allerede eksisterende betydningsstrukturer og dominansrelationer i samfun-
det.” (Gulløv 1998:62).  Begrebet er desuden med til at pointere, at barnefeltet er et socialt rum der inde-
holder en række forskellige sociale positioner, som dækker over alt lige fra diverse frontmedarbejdere (pæ-
dagoger, psykologer mv.), over bureaukrater, politikere, forskere, børnene og deres familier mv. Med afsæt 
i Gulløvs brug af begrebet, anvender Warming det til at belyse det hun i sin afhandling beskriver som barn-
dommens sociale rum på makro-niveau og på meso-niveau. Hun beskriver det således: ”Barnefeltet er der-
med konstituerende for det, jeg har kaldt barndommens sociale rum på makro-niveau, ligesom det udgør 
horisonten for barndommens sociale rum på mesoniveau. Man kan endvidere tale om et institutionslokali-
seret barnefelt, som er konstituerende for et konkret barndommens sociale rum på mesoniveau, og som 
sammen med det overordnede barnefelt udgør horisonten for barndommens sociale rum på mikroniveau.” 
(Warming 2001:94). Barnefeltet er med andre ord det sociale rum der rummer børnelivet i den bredeste 
forstand – lige fra børnehaver, skoler, fritidsliv, familieliv mv. I nærværende afhandling konstrueres anbrin-
gelsesfeltet således som et særligt underfelt og udsnit af barnefeltet, hvor det blot er fx indsatser som 
efterværn, der kan række en smule ud over det der her ville gå ind under barnefeltet.  
15 Selvom jeg anser anbringelsesfeltet som et underfelt inden for feltet for socialt arbejde og barnefeltet, 
så vil jeg fremover i denne afhandling, for læsevenlighedens skyld, nøjes med at anvende betegnelsen ’felt’ 
eller fx feltet for socialt arbejde med anbragte børn og unge. 
16 I min anvendelse af denne betegnelse rummer det både socialpædagogiske opholdssteder og døgn-/ 
behandlingsinstitutioner. På baggrund af en række metodiske overvejelser og primært etiske hensyn har 
jeg, i et forsøg på at sikre anonymiteten, valgt ikke at lave denne skelnen og i stedet blot anvende beteg-
nelsen ’institutioner’ som en samlet betegnelse. Dette udfoldes nærmere i kapitel 3 ”Produktion af viden”. 
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FIGUR 3: GENTANDSFELTET 
En visualisering af hvordan jeg i denne afhandling definerer og anskuer feltet. 

Men når det er sagt, så muliggør dette relationelle blik på feltet som delvist auto-
nomt, at vi kan få blik for og anerkende forskellighederne og modsætningsforhol-
dene inden for feltet. Denne feltoptik bryder således med, et monolitisk, centrali-
stisk blik på feltet (Larsen 2006:20). 

Kampene mellem feltets forskellige positioner er med til at konstituere feltet, men 
viser også, at der er noget på spil i feltet, som gør at deltagerne finder det værd at 
kæmpe om fx at opretholde positioner, opnå indflydelse, hvilke værdier eller ’vi-
sions’, der skal dominere eller ændre på de etablerede dominansforhold. Det er 
derved også i disse kampe feltets dynamik ligger – kampene muliggør nemlig for-
andring (Bourdieu 2008). Når kampene muliggør forandring, så kan man analytisk 
anvende dette til at sige, at forandringer og ændringer i feltet kan ses som udtryk 
for at der tidligere har været kampe i feltet mellem forskellige positioner. I feltet 
for socialt arbejde med anbragte børn og unge udgøres to af disse positioner i visse 
henseender af henholdsvis familieplejeområdet og institutionsområdet, der på 
nogle områder kæmper om, hvilke værdier der skal tillægges mest værdi.  

Et felt i Bourdieusk forstand udgør på denne måde et netværk af relationer mellem 
forskellige positioner, der alle indgår i de samme kampe eller deltager i det samme 
spil, som Bourdieu også kalder det (Bourdieu 2007; Larsen 2006, 2009). Ydermere 
er felter ofte restriktive, forstået på den måde, at adgangen til at påvirke feltet 
afhænger af ens besiddelse af kapital. Inden for et felt vil individets indflydelse og 
handlen således være bundet op på dets konkrete ’kapital beholdning’. Man kan 
således godt have adgang til et felt, altså være agent i et felt, eller blive berørt af 
et felt uden at have adgang til grundlæggende at påvirke det. I feltet for socialt 
arbejde med anbragte børn og unge kunne et eksempel være, at børnene for det 
meste ikke har, eller kun i meget begrænset omfang har, mulighed for at påvirke 
feltet, da de ikke besidder den krævede kapitalbeholdning. Men at de i høj grad 
kan siges at være centrale agenter i feltet og blive påvirket af det.   
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Som Larsen (2009) påpeger, så indebærer denne forståelse af felter, at vi står med 
en kompleks optik for vores forståelse af både institutionelle positioner og kil-
derne til produktion af sociale problemer og ressourcer. Men ifølge Larsen er det, 
vi vinder ved denne komplekse optik, at feltbegrebet muliggør en nuancering af 
tilgangen til det strukturelle niveau, så vi;  

(…) unddrager os analytiske faldgruber med politiske og etiske impli-
kationer, som ansvarliggørelse af socialarbejdere for sociale proble-
mer, der har baggrund i flere strukturelle relationer. Det gør det end-
videre vanskeligere at reducere den institutionelle kapital til en arbit-
rær magtform, hvis institutionel kapital defineres som de handleres-
sourcer, der er nødvendige for at kunne handle, gøre sig forståelig og 
dermed deltage i et felts kampe. (Larsen 2009:65) 

Med en Bourdieuinspireret feltteoretisk tilgang er der som nævnt, med afsæt i 
Bourdieus konfliktteoretiske udgangspunkt, fokus på de kampe, der foregår i fel-
tet. Dette betyder derfor, at de relationelle aspekter bliver helt centrale. Og med 
de relationelle aspekter menes ikke blot samspillet mellem forskellige agenter i 
feltet. Ifølge Bourdieu så agerer agenterne med afsæt i de strukturelle betingelser 
som eksisterer i feltet. Med denne tilgang brydes der således med en ensidig op-
fattelse af agenterne som autonome og rationelle individer. Dette muliggør, at vi 
får blik for strukturerne og magtrelationerne i det sociale arbejde, dvs. hvordan de 
historiske, materielle og sociale forhold præger arbejdet. Og hvordan fx lovgiv-
ning, procesregulering og dokumentationskrav spiller ind på, hvilke børnesyn der 
muliggøres i det sociale arbejde. Det fordrer samtidig en sensitivitet og forståelse 
for frontmedarbejdernes handlemuligheder i analyserne af deres handlinger og 
udsagn.  

I det feltteoretiske forskningsperspektiv er det derfor heller ikke det enkelte indi-
vid, der står centralt. Det gør derimod forståelsen af de forskellige positioner i fel-
tet og ikke mindst de rationaler og logikker, det er muligt at trække på i feltet. 
Frontmedarbejdernes ord og handlinger bliver således interessante i den optik, at 
vi her kan få indsigt i centrale positioner i feltet og dermed få blik for de eksiste-
rende praksislogikker. Analyseobjektet i sådan en feltanalyse bliver således;  

(…) relationerne mellem de forskellige måder, felternes forskellige in-
stitutioner og disses forskellige personalekategorier udfører vel-
færdsarbejdet på (…) De forskellige måder at gøre arbejdet på (prak-
sisformer) repræsenterer nemlig forskellige relationer til aktiviteter-
nes målgrupper – det vil sige de forskellige ”handlingsrationaler” re-
præsenterer forskellige værdiorienteringer (…) (Mathiesen og 
Højberg 2004:244) 
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Feltoptikken rummer både en feltintern og en feltekstern dimension og bygger på 
den relationelle tænkning, der er gennemgående i hele Bourdieus arbejde. Med 
en feltanalytisk tilgang lægges op til en undersøgelse af relationerne mellem for-
skellige positioner i feltet – fx en undersøgelse af forskellige logikker og tilgange til 
arbejdet i feltet for socialt arbejde med anbragte børn og unge. Med begreberne 
kapital og habitus henledes opmærksomheden på, hvordan frontmedarbejdernes 
ageren og stillingtagen er præget af deres historiske og sociale herkomst. Og en-
delig retter en feltanalytisk tilgang fokus mod det forhold, at felter altid indgår i 
en relation med andre felter, hvormed de udveksler logikker mv. En feltanalytisk 
tilgang udgør således et frugtbart udgangspunkt for at undersøge det sociale ar-
bejdes indre logikker såvel som ydre relationer og mulighedsbetingelser. 

 (…) sociologiske feltanalyser kan – og bør – objektivere og dermed 
synliggøre de modstridende positioner i undersøgelsesfeltet som fx i 
kampen om velfærdsinstitutionernes interesseorientering. 
(Mathiesen og Højberg 2004:248–49) 

Feltanalytisk videnskabeligt arbejde går ud på at objektivere feltets ”ensemble af 
modstridende positioner” (Mathiesen og Højberg 2004:250) og derved forklare de 
forefundne praksisformer i feltet.  På denne måde opnås indsigt i, hvordan forskel-
lige interesser tilgodeses af de forskellige praksislogikker. I denne afhandling vil 
dette mere konkret sige, at indsigten i de forskellige måder at organisere, anskue 
og udføre arbejdet på i feltet (praksislogikkerne) åbner blikket for hvilke børnesyn, 
der er i spil og muliggøres, og hvilke der udgrænses.  

Det er arbejdet med at konstruere dette ensemble af modstridende positioner, og 
det relationelle aspekt der ligger heri, der adskiller den feltanalytiske tilgang fra fx 
interaktionistiske tilgange inspireret af Goffman. Hvor det primære fokus i så-
danne tilgange ofte ligger på interaktioner og de intersubjektive bånd mellem fel-
tets agenter, så retter feltoptikken blikket mod praksislogikkernes forankring i de 
objektive strukturer (Bourdieu og Wacquant 1996; Mathiesen og Højberg 
2004:250). 

KAPITALBEGREBET 
Som allerede nævnt, så er muligheden for at opnå indflydelse og anerkendelse i et 
felt afhængigt af de ressourcer, eller den mængde (og type) kapital, som agen-
terne er i besiddelse af. Værdien er relativ alt efter det felt, hvori kapitalen bringes 
i spil i (Bourdieu og Wacquant 1996). Kapitalbegrebet er derfor en helt central del 
af Bourdieus magtbegreb, og tydeliggør Bourdieus relationelle forståelse af magt. 
Med denne magtforståelse giver det ifølge Bourdieu ikke mening at forsøge at 
pege på hvor magten er eller hvem der har den, og statsmagten kan fx heller ikke 
ses som en ”personificeret” eller ”institutionsbaseret” magt (Wilken 2012). Magt 
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forstås derimod som en særlig sammensætning af forskellige kapitaler og genere-
res relationelt i feltet i kampene om netop forskellige former for kapital (Bourdieu 
1996b).  

En vigtig pointe i forbindelse med kapitalbegrebet er, at det, ligesom Bourdieus 
andre begreber, udover at være relationelle også er en slags rammebegreb eller 
et ’åbent begreb’, som kan indholdsudfyldes og have forskellige udtryk i forskellige 
felter (Bourdieu og Wacquant 1996). Og netop derfor må det også præciseres og 
operationaliseres i forhold til det konkrete felt, der analyseres. Man kan således 
tale om en feltspecifik kapital, der er de typer af kapital, som er særlig for det kon-
krete felt, og som agenterne må besidde og kunne bringe i anvendelse for at få 
adgang til at påvirke17 netop dette felt. Kapital bliver, som Marthinsen skriver, ak-
kumuleret gennem tidligere kampe: ”(…) slik at i et samfunn som vårt så har poli-
tiet og barnevernet tilegnet seg monopol på den legitime volden, eller den autori-
tet som de har til å handle på måter som ingen andre får aksept for.” (Marthinsen 
2003:142). 

På baggrund af Bourdieus egne empiriske undersøgelser har han opstillet følgende 
tre primære kapitalformer: økonomisk kapital, kulturel kapital og social kapital. 
Dertil kommer symbolsk kapital, som er en slags overordnet kapitalform eller me-
takapital.  

Økonomisk kapital forstås primært som besiddelse af økonomiske og materielle 
ressourcer mv. Denne kapitalform kan i nogle tilfælde omsættes til andre kapital-
former, fx øget kulturel kapital ved at videreuddanne sig eller lignende. Men her 
er det dog væsentligt at understrege, at ’bytteforholdet’ ikke blot går denne ene 
vej – de øvrige kapitalformer kan ligeledes i nogle tilfælde omsættes til økonomisk 
kapital. Et eksempel på dette kunne være, at en plejeforælder specialiserede sig i 
at drage omsorg for en særligt udsat gruppe børn, som fx børn der fødes med ab-
stinenser. Dette ville potentielt være en kulturel kapital, der kunne opsættes til 
økonomisk kapital i feltet for socialt arbejde med anbragte børn og unge. Dette er 
fx tilfældet med de kommunale plejefamilier18, som vi vil vende tilbage til i analy-
sen. Men der kan ligeledes være nogle former for kulturel og social kapital, som 
man ’ikke kan købe sig til’. I samme moment er det derfor også væsentligt at po-
intere, at kapitalformerne, ifølge Bourdieu, er ligestillede. Økonomisk kapital i fel-

 
17 Det er her vigtigt at understrege, at det (som jeg også var inde på tidligere) ikke nødvendigvis kræver 
besiddelse af kapitalen for at være en del af/deltager i feltet. Men kapitalen bliver nødvendig, hvis agenten 
ønsker at påvirke feltet. De anbragte børn er fx en del af feltet for socialt arbejde med anbragte børn og 
unge og kan måske endda siges at være helt centrale spillere i feltet. Men børnene besidder ikke nødven-
digvis den relevante kapital og vil derfor ofte ikke have mulighed for at påvirke feltet. 
18 Eller ”forstærkede plejefamilier” og ”specialiserede plejefamilier”, som de med den nyeste lov på områ-
det ”lov om mere kvalitet i plejefamilier” nu hedder (Børne- og Socialministeriet 2018c). 
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tet for socialt arbejde med anbragte børn og unge kan fx ses som en dispositions-
ret over midlerne i feltet, som i vid udstrækning ligger hos socialforvaltningerne i 
kommunerne – hos de socialfaglige ledere og (i nogle tilfælde19) hos myndigheds-
sagsbehandlerne. Som der dog ligeledes udstikkes retningslinjerne for fra politisk 
hold – både nationalt og på praksisniveau. 

Kulturel kapital betegner ressourcer i form af fx uddannelser, kulturelle færdighe-
der, præferencer og måder at begå sig i feltet. I flere af Bourdieus studier har han 
fokus på kunst, og her betegnes denne kapitalform derfor oftest som finkulturelle 
færdigheder. Men i andre felter kan denne kapitalform læses mere bredt og for-
stås som evnen til at begå sig i den sociale sammenhæng, man er i (Marthinsen 
2003:139). Den kulturelle kapital kan optræde i tre forskellige former; i en inkor-
poreret eller kropsliggjort form (fx fortrolighed med de pædagogiske tilgange eller 
metoder, der anvendes), i en objektiveret form (fx adgang til bøger) og i en insti-
tutionaliseret form (fx uddannelse). Bourdieu har foreslået, at man måske i virke-
ligheden burde kalde denne form for kapital noget andet for således at tydeliggøre 
dens omfang. Han har fx foreslået videns- eller kundskabskapital (Bourdieu 2001a) 
eller informationskapital (Bourdieu og Wacquant 1996)20. I feltet for socialt ar-
bejde med anbragte børn og unge vil den kulturelle kapital således kunne opera-
tionaliseres som en orientering mod anvendelsen af og besiddelsen af forskellige 
former for faglig eller videnskabeliggjort viden til at vurdere, betragte og udføre 
arbejdet.  

Social kapital består, ifølge Bourdieu, af individets eller gruppens ressourcer i form 
af relationer, medlemskab af sociale grupper og netværk mv. Den sociale kapital 
består således af den sum af kapital og magt, som potentielt kan mobiliseres gen-
nem dette netværk og medlemskaber (Bourdieu og Wacquant 1996). I forhold til 
denne afhandling kan den sociale kapital fx rumme kollegiale fællesskaber, faglige 
organisationer mv. Som et nyligt eksempel på dette i feltet, så ses der lige nu, fra 
plejefamiliernes side, et forsøg på at organisere sig i en særlig fagforening, der 
udelukkende er rettet mod plejeforældre.21  

 
19 Grunden til, at jeg her har indsat forbeholdet ”i nogle tilfælde”, er, at myndighedssagsbehandlernes 
handlekompetence i forhold til at iværksætte foranstaltninger i nogle kommuner periodevis er inddraget 
for på denne måde at få mere styring med økonomien. Dette ses fx helt konkret i min empiri, hvor en af 
kommunerne har praktiseret dette over en længere periode. Konkret betyder dette, at myndighedssags-
behandlerne ikke selv kan iværksætte foranstaltninger/indsatser der koster penge, uden at dette på for-
hånd er blevet fremlagt for og godkendt af ledelsen. 
20 Begrebet kulturel kapital er stadig den hyppigst anvendte og vil derfor ligeledes være den term der an-
vendes i denne afhandling. 
21 Plejefamilierne Landsforening, der står bag den nye fagforening af samme navn, skriver blandt andet 
følgende på deres hjemmeside: ”Plejefamilier har nogle lidt andre arbejdsvilkår end de fleste. De kan ikke 
melde sig syge, de får løn via en vederlagsordning, har vanskeligt ved at tage på ferie og får ikke pension. 
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Symbolsk kapital er, som allerede nævnt, en form for metakapital eller overordnet 
kapitalform. Det skyldes, at den symbolske kapital er den form de forskellige typer 
af kapital indtager, når de anerkendes som legitime og værdsatte i feltet (Bourdieu 
1997). Det vil sige, at når en kapitalform tillægges symbolsk værdi, så optræder 
den som symbolsk kapital og giver således adgang til den fordelagtige position, der 
anerkendes og genkendes som legitim (Larsen 2006:14; Marthinsen 2003:133). El-
ler som Bourdieu selv helt klart beskriver det, så er: 

(…) den symbolske kapital lig med den form, som enhver kapital an-
tager i det øjeblik den opfattes på basis af nogle opfattelseskatego-
rier, der er resultatet af kropsliggørelsen af de opdelinger og mod-
sætninger som er skrevet ind i den pågældende kapitalforms forde-
lingsstruktur (fx stærk/svag, stor/lille, rig/fattig, dannet/udannet 
etc.). Heraf følger at Staten, der jo råder over midlerne til at indprente 
og sætte nogle vedvarende anskuelses- og opdelingsprincipper igen-
nem som matcher dens egne strukturer, par excellence er stedet, 
hvor koncentrationen og udøvelsen af den symbolske magt finder 
sted. (Bourdieu 1997:115) 

Et eksempel på symbolsk kapital er med andre ord statens privilegerede ”(…) ud-
syn over det universelle, det kollektivt fornuftiges dyd, og dermed også over det for 
kollektivet problematisk partikulære, udydige og ufornuftige.” (Larsen 2006:16). 
En kapital der understøttes af statens kategoriseringsmagt, som fx på anbringel-
sesområdet kommer til udtryk i det bureaukratiske felts beslutningskompetence i 
forhold til fx om et barn skal anbringes eller ej, hvor det skal anbringes mv. 

HABITUS 
Et af de helt centrale begreber, ud over kapital, i forbindelse med at identificere 
de forskellige praksislogikker, der er på spil i feltet, er habitusbegrebet. For Bour-
dieu kan agenters handlen i et felt nemlig hverken forstås som ’bevidstløse’ hand-
linger eller som udtryk for overlagte strategier. Agenternes handlen bør derimod 
ses som udfoldelse af deres habitus - en deltagelse i det spil, der foregår i feltet, 
der genererer strategier i form af en orientering mod de objektive muligheder, der 
byder sig (Bourdieu og Wacquant 1996). Habitus kan kort fortalt oversættes til de 

 
Indtil for nylig var Plejefamiliernes Landsforening blot en interesseorganisation, men den 9. marts fik for-
eningen også rollen som fagforening. Det gør det nemmere for foreningen at kæmpe for et mere ensartet 
lønsystem og bedre vilkår for plejefamilierne.” (Plejefamiliernes Landsforening 2019). Tidligere har plejefa-
milier været repræsenteret i fagforeninger som fx SL og BUPL. Og selvom formanden for SL understreger, 
at han ikke mener, at der er tale om en ny fagforeningskrig, så tydeliggør hans beskrivelse af den nye fag-
forening dog alligevel, at der her er en kamp om definitionsmagten i gang i feltet. Benny Andersen siger 
bl.a.: ”Jeg synes, at det er at snyde familieplejerne til at tro, at man nu er en fagforening, fordi man kalder 
sig det. Men der er ingen a-kasse, ingen forhandlingsadgang eller noget som helst, siger Benny Andersen.” 
(Redder 2019). 
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værdisæt, normsystemer, kulturelle vaner eller holdningssystemer, som individet 
orienterer sig efter. Hvor feltet er sammensat af objektive historiske relationer 
mellem positioner og tilknyttede kapitaler, så er habitus, som Marthinsen siger: 
”(…) et sett historiske relasjoner som er ”nedfelt” i selve de individuelle kroppene i 
form av mentale og kroppslige skjema for persepsjon, vurdering og handling” 
(Marthinsen 2003:146). 

Habitus er således en række kropsliggjorte, indlejrede og intuitive sociale struktu-
rer, handlemønstre og illusio (en sans for spillet), der udgør et system af individets 
erhvervede dispositioner og derved ligger til grund for dets handlinger, meninger, 
færdigheder, tilbøjeligheder, kategoriseringer og valg – dvs. individets praksis 
(Bourdieu 1997). Habitus er kendetegn/adfærdsmønstre, som bygger på de erfa-
ringer, vi har gjort os gennem livet. Ens habitus er således ikke naturgivet eller 
medfødt, men et produkt af de sociale betingelser fx erfaringer og uddannelse, og 
præges derfor også gennem hele livet og kan ændres via nye erfaringer, uddan-
nelse, oplæring, individets besiddelse af kapitaler osv. (Bourdieu 2007; Wacquant 
2004). Habitus er således et historisk produkt og kan derfor ligeledes ændres med 
tiden, hvilket ofte sker som ubevidste ændringer, der sker, fordi det felt, agenten 
befinder sig i, er med til at præge. Men hvis man bevidst ønsker en ændring, så 
kræver dette dog, at dele af habitus, der ellers fremstår ubevidst, bliver gjort (som 
minimum) delvist bevidst og eksplicit – objektiveret (Bourdieu 2008:75). I denne 
afhandling kunne dette fx siges at være et spørgsmål om, at frontmedarbejderne 
bliver bevidste om de børnesyn, som impliceres, af deres modus operandi. Ved en 
bevidstliggørelse af de børnesyn de praktiserer og ikke mindst den habituelle bag-
grund herfor, så kan deres habitus potentielt ændres og det ville muliggøre, at der 
blev arbejdet med et andet børnesyn, fx et forskelsorienteret og anerkendende 
børnesyn. 

Habitusbegrebet kan umiddelbart godt opfattes som meget individorienteret 
(Mathiesen og Willig 2005). Og fra et kritisk socialfilosofisk perspektiv har Honneth 
eksempelvis kritiseret Bourdieus habitusbegreb for at minde om den økonomiske 
videnskabsteori om “the economic man“, dvs. forestillingen om autonome subjek-
ter, der handler rationelt og nyttemaksimerende (Mathiesen og Willig 2005). Men 
her er det væsentligt at have for øje, at Bourdieu taler om habitus som en ‘socia-
liseret subjektivitet’. Ifølge Bourdieu er den menneskelige bevidsthed således so-
cialt struktureret. Med habitusbegrebet tilfører Bourdieu således et forklarende 
led mellem de sociale forhold og individernes handlen, og habitusbegrebet er på 
den måde tæt knyttet til Bourdieus feltbegreb. Relationen mellem felt og habitus 
kan siges at være en slags dobbelt tilpasningsproces, hvor feltet strukturer habitus 
ud fra feltets egenlogik, og hvor habitus på den anden side bidrager til at konsti-
tuere feltet som en verden med værdier, det er værd at kæmpe om (Bourdieu og 
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Wacquant 1996). Netop denne ’tilpasningsproces’ er på den anden side af mange 
blevet læst som strukturalistisk determinisme – altså en slags ond cirkel, hvor 
strukturerne former individernes habitus, der så igen reproducerer strukturerne 
(se blandt andre Archer 2007, 2010; King 2000; Sewell 1992). 

Dette påpeger Bourdieu dog er en forkert læsning af hans arbejde. 

Bourdieu insisterer på, at modellen med den onde cirkel for struktu-
rer, der producerer habitus, som så reproducerer strukturerne, er en 
mislæsning og en fejlagtig udlægning af hans sociologiske arbejde og 
hans praksisteori. Habitus betyder ikke en strukturelt determineret 
adfærd, et fastprogrammeret adfærdsmønster (vaner). (Mathiesen i 
Bourdieu 2008:72) 

I min læsning af Bourdieu, lægger jeg mig også op ad det, man med Claire Laurier 
Decoteaus ord ville kunne kalde refleksiv habitus (Decoteau 2016).  Agenternes 
habitus præges af deres deltagelse i og bevægelse gennem flere forskellige felter 
med potentielt forskellige logikker og videnskapital. Dette muliggør, i min læsning 
af Bourdieu og med inspiration fra blandt andre Decouteau (2016) og Nanna Brink 
Larsen (2009), at agenterne ”(…) har flere ressourcetyper, kan vælge mellem flere 
regelsæt, eller [kan] være disponerede af uforudsigelige, sammensatte erfaringer.” 
(Larsen 2009:76). Det betyder således også, at agenternes ageren i feltet ikke be-
står af en fastlagt mestring af feltets regler og logikker, og at agenterne i feltet 
derved heller ikke uden videre reproducerer disse. I denne læsning af Bourdieu ser 
jeg dermed en mulighed for at bryde med determinisme-kritikken og i stedet 
styrke agensperspektivet, da agenterne i et felt på denne måde også ”(…) kan være 
disponeret for at handle forskellig artet i et felt, som de ellers deler institutionel 
position i.” (Larsen 2009:82). Det betyder med andre ord, at pædagoger ansat på 
samme opholdssted, med samme uddannelsesmæssige baggrund og dermed en 
fælles videnskapital, ikke nødvendigvis anskuer eller udfører sit arbejde ens. Det 
betyder med andre ord også, at når det forudsættes, at habitus præges af delta-
gelse i og bevægelse gennem forskellige felter, så kan der ikke analytisk laves slut-
ninger fra agenternes aktuelle objektiverede sociale position i feltet, til deres di-
spositioner og fremtidige position i feltet (Larsen 2009).   

Her er det også væsentligt at have for øje, at habitusbegrebet netop står centralt 
i Bourdieus bestræbelser på at konstruere en teoretisk tilgang, der hverken forstår 
den sociale verden ud fra standardiserede, eksterne konstruktioner af faste stør-
relser, som det fx ses i den mere rene strukturalisme (en ’objektivistisk’ tilgang, 
som det fx ses hos Lévi-Strauss), eller på den anden side mener, at den sociale 
verden forstås alene gennem agenternes oplevelser, som det fx ses i fænomeno-
logien (en ’subjektivistisk’ tilgang, som det fx ses hos Sartre) (Larsen 2009).  
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Habitus er nemlig både en almen grundindstilling, der strukturerer individets væ-
ren i verden (måde at forstå, handle, sanse og opleve på), men kan ligeledes være 
relativt uafhængig af positionen i feltet. Her bidrager Decoteaus tanker om reflek-
siv habitus til at brede forståelsen af habitus ud, da habitus i Decoteaus læsning 
formes gennem deltagelse i flere forskellige felter, med forskellige feltlogikker. Og 
som Nanna Brink Larsen påpeger, så er det ligeledes vigtigt, at der i habitus begre-
bet (i højere grad) fokuseres på ”(…) handlingens forandrende potentiale sammen 
med bindingerne (…)” (Larsen 2009:74), da dette muliggør et blik for de potentielle 
praksisvariationer, der kan skyldes ”(…) overskridelser og destabiliseringer af de 
etablerede magtforhold (…)” (Larsen 2009:74).  

Habitus skal således være formidlingsleddet mellem ’struktur’ (individets position 
i feltet) og ’praksis’ (den subjektive virkelighed), der udtrykkes i konkrete handlin-
ger (Wacquant 2004). Deltagerne i et felt agerer, ifølge Bourdieu, i overensstem-
melse med deres kapitalbeholdning og indenfor feltets mulighedsbetingelser (som 
jeg var inde på tidligere) og deres habitus (Bourdieu 2008:76). Agenternes forskel-
lige praksisformer formes på den måde, ifølge Bourdieu, i mødet mellem deres 
habitus og de mulighedsbetingelser, der er i det konkrete felt. Samtidig med at 
habitus ikke kan stå alene, så er det altså ligeledes et helt centralt begreb. Habitus 
er nemlig ifølge Bourdieu uundværligt, hvis man ønsker at forstå menneskers 
handlinger (Bourdieu 2008:73), da: 

Habitus medierer imellem struktur og praksis ved at fungere som et 
varigt dispositionssystem, der fører til iagttagelige regelmæssighe-
der, uden at de er et produkt af regeloverholdelse. (…) det er agen-
ternes foregribelse af konsekvenser, via forventninger baseret på tid-
ligere erfaringer med strukturelle betingelser, der reproducerer 
strukturerne. (Larsen 2006:39) 

Habitus bliver så at sige det der forbinder felt og kapital. I denne afhandling spiller 
habitusbegrebet en central rolle i min forståelse af feltet og frontmedarbejdernes 
ageren i feltet. Men jeg forsøger i denne afhandling ikke at gennemføre en dybde-
gående kortlægning af frontmedarbejdernes personlige habitus, ved fx at hente 
viden om deres civilstatus, religiøse observans, uddannelsesmæssige baggrund, 
deres hverdagsforståelser mv. Dette vender jeg tilbage til i analysestrategien i af-
snit 4.7, hvor jeg går mere i dybden med hvorfor jeg har foretaget disse valg/fra-
valg. Ligesom jeg til sidst i denne afhandling bl.a. bringer dette på banen i en dis-
kussion og refleksion over afhandlingens udsigelseskraft og begrænsninger.  

DOXA 
I forhold til at belyse feltets praksislogikker, så bliver Bourdieus begreb om doxa 
ligeledes centralt. Inden for ethvert felt vil der nemlig til alle tider være en række 
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antagelser, forestillingskomplekser og koder, som ikke diskuteres eller problema-
tiseres. De er feltets selvfølgeligheder og bliver derfor taget for givet af feltets 
agenter og rummer på den måde en selvopretholdende og konserverende kraft. 
Det er disse antagelser, forestillingskomplekser, koder eller selvfølgeligheder 
Bourdieu betegner doxa.  Med begrebet doxa laver Bourdieu således en skelnen 
mellem på den ene side det, som tages for givet som en naturlighed og derfor ikke 
drøftes (doxa), og på den anden side det, der i feltet kan bringes op til kritisk re-
fleksion og diskuteres, og som derfor ofte kan iagttages som eksplicitte uenighe-
der blandt feltets agenter. Men den selvfølgelighed, som feltets doxa rummer, be-
tyder ligeledes, at dens magt ikke erkendes (Larsen 2006). Som Järvinen påpeger, 
så er det ifølge Bourdieu sociologiens opgave, at dekonstruere gruppens doxa ved 
at relatere det til de sociale differentieringsprincipper, de magt og dominans for-
hold som ligger bag agenternes dispositioner (habitus) og positioneringer 
(Järvinen 1998:21). I nærværende afhandling, så kan, som jeg vil vise i analyserne 
(primært kapitel 5 og 7), fx ’familien’ som konstellation ses som doxa i feltet. 
Selvom der til tider strides om, hvordan ’familien’ skal indholdsudfyldes, så synes 
der at være enighed om, at familie-formen er den, der i anbringelserne (hvad end 
vi ser på det historisk eller i forhold til forskellige anbringelsestyper) er den, man 
bør stræbe efter at ligne.  

SYMBOLSK VOLD 
Symbolsk vold er ligeledes et af begreberne i Bourdieus begrebsapparat, som er 
centralt for at forstå feltet for socialt arbejde bredt set, da det sociale arbejde, 
som Nanna Brink Larsen påpeger, nærmest per default er bygget op omkring og 
indeholder den symbolske volds dilemma (Larsen 2009). Bourdieu introducerer i 
begrebet om symbolsk vold i forbindelse med doxabegrebet. Symbolsk vold er en 
form for tvang, der af de dominerede og de dominerende opfattes som helt na-
turlig, og som de derved uforvarende accepterer uden overhoved at erkende 
denne undertrykkelse. Det symbolske består derfor i, at der er tale om en form for 
usynlig magt, som er usynlig for de dominerede såvel som de dominerende.  

Den symbolske volden setter mennesket utenfor samfunnets aner-
kjente sosiale liv, det livet som Bourdieu med støtte i Durkheims ar-
beider hevder gir mennesket mening. Utestengningen fører til en-
somhet. Underordningsforholdet blir en del av det han betegner som 
doxa – den kunnskap som en ikke søker opphavet til, eller den histo-
riske oppkomsten til, men tar for gitt. Prieur (1998) viser til at Bour-
dieu omtaler kroppen som en huskelapp hvor de dominante struktu-
rene er innskrevet på en slik måte at å bryte handlingsregelen kan 
føre til kroppslig ubehag – man sier og gjør ikke slik og slik. 
(Marthinsen 2003:145) 
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Et klassisk eksempel på symbolsk vold, er den maskuline dominans (Bourdieu 
1999a, 2001b) eller den symbolske vold som kan spores i uddannelsessystemet i 
kraft af dens funktion ift. at sikre kulturel integration (Bourdieu 1995, 2004; 
Bourdieu og Champagne 1996). Et andet, for denne afhandling relevant eksempel 
på symbolsk vold, kan ses i dikotomien mellem barn og voksen. Denne dikotomi 
fordrer et dominansforhold der ligeledes kan ses som symbolsk vold, da både børn 
og voksne i vid udstrækning og ofte ubevidst bidrager til at rekonstruere og aktu-
alisere denne dominans. Dikotomien placerer børnene i en underlegen position i 
forhold til de voksne – de anses som umodne, sårbare, inkompetente, naive mv. i 
modsætning til de voksne der er modne, stærke, kompetente og fornuftige. Denne 
dikotomi opleves som en selvfølgelighed og naturlig og måler børnene i forhold til 
de voksne hvor de ses som ’not-yet-adults’ eller ’not-yet-citizens’ (Moosa-Mitha 
2005). 

Den symbolske vold reproduceres i kraft af det handlingsdilemma de dominerede 
sættes i, når de konfronteres med en dominerende positions symbolske magt – 
enten lader de dominerede sig underkaste de dominerendes vurderingskatego-
rier, hvorved de anerkender den gældende magtstruktur og deres egen domine-
rede position heri. Eller også opponerer de mod vurderingskategorierne og magt-
strukturen, hvilket indebærer, at den dominerede herved bidrager til sin egen 
marginalisering/eksklusion, da en fastholdelse af egen symbolske positionering, 
udstiller at den dominerede ”(…) ikke mestrer de dominerende koder, der har 
doxisk status som naturlige og universelle.” (Larsen 2009:63). I forhold til anbragte 
børn og unge ses dette handlingsdilemma i en forstærket udgave, da de ’ikke blot’ 
indgår i det traditionelle barn-voksen dominansforhold, men også i en position 
som anderledes i forhold til ’normale’ børn. Disse dominansforhold betyder, at når 
anbragte børn fx stikker af fra et opholdssted, udtrykker kritik af pædagogerne 
eller lignende, så resulterer dette opgør med det naturliggjorte dominansforhold 
ofte i, at de i kraft heraf får prædikater dom fx kravafvisende, uden for pædagogisk 
rækkevidde mv. At dominansforholdet bevirker at mange anbragte børn og unge 
er særligt udsatte for symbolsk vold, har jeg gentagne gange oplevet via min del-
tagelse i feltet. Et eksempel herpå er da jeg, som ansat i Børnerådet oplevede at 
jeg og mine kollegaer fra nogle institutioner blev nægtet adgang til at tale med de 
anbragte, med den begrundelse, at vi ikke havde ’den rette faglighed’ til at tale 
med anbragte børn og unge. Da vi ikke var kliniske psykologer, var argumentet, at 
vi ikke kunne gennemskue når disse børn forsøgte at manipulere os, når de ikke 
talte sandt, pyntede på historierne mv. Dette kan selvsagt ses som et udtryk for 
en professionskamp i feltet. Men det tydeliggør samtidig, at disse børn og unge 
står i den symbolske volds dilemma, hvor deres eventuelle opgør, modstand eller 
kritik blot bliver tolket som en bekræftelse af deres ’afvigelse’ i kraft af den posi-
tion de er blevet sat i som upålidelige. 



PRAKSISLOGIKKER OG BØRNESYN 

64 

Inden for psykologien har Bateson begrebsliggjort denne situation som en double 
bind situation (Bateson 1972; Gibney 2006). Med Bourdieu får vi et sociologisk 
perspektiv / modstykke til dette, med begrebsliggørelsen af den symbolske volds 
dilemma. Men i modsætning til Batesons psykologiske blik på disse situationer, så 
rettes Bourdieus sociologiske blik ikke mod det interpersonelle men derimod mod 
de sociostrukturelle forhold. 

Den symbolske volds dilemma er, som blandt andre Nanna Brink Larsen pointerer, 
et reelt og ”(…) relativt stabilt paradoks i feltet [for socialt arbejde](…)” (Larsen 
2009:78), i kraft af det sociale arbejdes dobbelthed som både en ’hjælpe-relation’ 
og en ’symbolsk magtrelation’, hvilket sætter borgeren (her de anbragte børn) i 
den symbolske volds dilemma. Nicole Hennum beskriver også denne dobbelthed 
mellem hjælp og kontrol (Hennum 2014b:5) og hun pointerer, at det primære di-
lemma er: ”(…) to protect children from any kind of harm while also ensuring that 
society is protected from the harm that children, mostly youth, could cause its 
members.” (Hennum 2014a:443). Her er det selvfølgelig væsentligt at under-
strege, at ’hjælpe-relationen’ på ingen måde er en magtfri relation, da der i denne 
relation ses en mulig fordeling af handleressourcer og et krav om normalisering. 
Det er med andre ord et paradoks der opstår som et naturligt resultat af, at ”(…) 
bedre positionerede agenter sættes til at styrke mindre favorabelt positionerede 
agenters position.” (Larsen 2009:78).  

Konkret i forhold til denne afhandlingens genstandsfelt – anbringelsesfeltet – så   
kan et eksempel på symbolsk vold ses i relationen til det anbragte barn, der befin-
der sig i en situation, hvor det enten kan acceptere anbringelsen og dermed un-
derkaste sig den ’normaliserings-proces’ som det bureaukratisk felt og frontmed-
arbejderne fordrer. Eller det kan modsætte sig indsatsen og indsatsens indhold (fx 
konkrete pædagogiske praksisformer eller lignende) og derved marginalisere sig 
selv og risikere prædikatet som fx ’uimodtagelig’ over for frontmedarbejdernes 
pædagogiske arbejde, eller ’det vanskelige barn’, det tilpasningsvanskelige barn’ 
eller lignende22. Dette kan således ligeledes ses som et eksempel på, hvorfor initi-
ativet til projektet ”Det ’særlige’ som potentiel ressource” i sin tid blev taget, da 
omdrejningspunktet her nemlig var, at det var nødvendigt at forsøge at vende tin-
gene lidt på hovedet, således at fx modstand mod et anbringelsessted, ikke blev 

 
22 Eksemplerne på disse prædikater er hentet fra Christian Sandbjerg Hansens analyse af anbringelsesfeltet 
fra 1945 og frem (Hansen 2011). Her finder han, at der er fire centrale distinktioner der går igen, når han 
undersøger børnesager fra forskellige tider, for at få et blik for de kategorier børnene og de unges anskues 
og opdeles efter. De fire distinktioner er: 1). fremgang >< tilbagegang, 2). modtagelighed >< uimodtagelig-
hed, 3). det vanskelige barn >< det nemme barn og 4). overflade >< dybde. Det er distinktioner Christian 
Sandbjerg Hansen finder er relativt stabile i feltet, på trods af de forskellige prægninger der ses afhængigt 
af den historiske kontekst og fx institutionernes teoretiske og metodiske forestillinger (Hansen 2011:201).  
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set som en tilpasningsvanskelighed hos barnet, men i stedet blev nysgerrigt un-
dersøgt med henblik på, at finde ud af, om denne modstand i virkeligheden også 
indeholdt nogle skjulte ressourcer – heraf mindsettet om Det dobbelte blik 
(Warming, Fjordside, og Lavaud 2017). 

Et andet eksempel kunne fx være et opholdssted, der med afsæt i deres pædago-
giske faglighed, er uenige med en psykologs vurdering af et barn. De kan her enten 
underkaste sig psykologens problemdefinition (og dermed potentielt deltage i 
nedvurderingen af deres egne dispositioner og videnskapital) eller de kan oppo-
nere mod det, og dermed risikere at ”nægte sig selv” en deltagelsesposition i feltet 
på lige fod med fx andre opholdssteder. Eksempler af denne type har jeg set flere 
gange under mit feltarbejde. Blandt andet relateret til frontmedarbejdernes do-
kumentationsarbejde, hvor flere oplever at sidde i en double bind situation 
(Bateson 1972), hvor de føler, at de enten kan beskrive den anbragte med de ne-
gative briller på, og dermed sikre, at den anbragte får den fornødne hjælp, men 
dermed gå imod deres egen videnskapital eller de kan forsøge at beskrive den an-
bragte med de ressourceorienterede briller på, som de på baggrund af deres vi-
denskapital finder mest befordrende for deres relation og arbejde med den an-
bragte, men derved risikere, at støtten til den anbragte forringes eller forsvinder23.   

Jeg finder således Bourdieus begreber om henholdsvis symbolsk vold og kapital, 
centrale som analytiske greb til at undersøge betydningen af både de symbolske 
og de objektive magtforhold, der præger feltet for socialt arbejde med anbragte 
børn og unge. 

3.3 HVORDAN BRINGES TEORIEN I SPIL? 
Selvom Bourdieus teoriapparat af mange opfattes som et meget stramt teoriap-
parat at føre ned over sin analyse, så mener jeg, at netop hans åbne begreber 
muliggør en mere empiri sensitiv tilgang til analysen. Denne åbenhed mener jeg 
ligeledes bevirker, at begreberne (til trods for at nogle af dem er udviklet i helt 
andre kontekster) sagtens kan bringes i anvendelse i en analyse af anbringelses-
feltet. Her kan blandt andre Peillons arbejde med at udvide brugen af Bourdieus 
begrebsapparat til de velfærdsstatslige områder, ses som en inspiration (Peillon 
1998). Peillon pointerer, at det dette kræver, at begreberne bliver tilpasset en 
smule. Peillon skriver blandt andet: “First, what Bourdieu calls political capital is 
given a more prominent place. Secondly, the focus is more definitely set on the 
rates at which types of capital are converted in the welfare field.” (Peillon 
1998:213). Jeg er enig med Peillon i, at det kræver en tilpasning af begreberne, om 

 
23 Eksempler af denne karakter vil bl.a. blive udfoldet og analyseret i analysedel IV – afsnit 7.3 ”Forskellige 
tilgange til dokumentationsarbejdet”. 
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end jeg vil tilføje, at det mener jeg altid de skal, også hvis jeg ville have undersøgt 
et felt der i højere grad lignede de felter Bourdieu selv har beskæftiget sig med. 
Samtidig skal vi dog heller ikke glemme, at selvom Bourdieus primære studier har 
haft særligt fokus på uddannelsesfeltet og det kulturelle felt i en fransk kontekst, 
så har han i fx ”The Weight of the World” ligeledes beskæftiget sig med analyser 
af felter inden for velfærdsstaten (Bourdieu 1999b). Her viser forfatterne fx hvilke 
institutionelle dilemmaer frontmedarbejderne på social- og børneområdet står i, 
og han peger på, at hovedproblemet er, at de skal kæmpe på to fronter:  

(…) against those they want to help and who are often too demoral-
ized to take a hand in their own interests, let alone the interests of 
the collectivity; on the other hand, against administrations and bu-
reaucrats divided and enclosed in separate universes’ (Bourdieu 
1999b:190).  

Men en reel udfordring som jeg ser i Bourdieus teoriapparat er (lidt paradoksalt) 
også det jeg ser som dets største styrke – nemlig at begreberne er åbne og relati-
onelle. For når begreberne er åbne og relationelle, så betyder det i virkeligheden 
også, at de kan indholdsudfyldes på et utal af måder og at alt hænger sammen og 
gensidigt former og påvirker hinanden – så hvordan skal begreberne indholdsud-
fyldes? Og hvor skal man begynde og hvor skal man slutte, når det hele i virke-
ligheden hænger sammen og gensidigt påvirker hinanden?  

Så selvom de åbne og relationelle begreber for mig udgør den største styrke i Bour-
dieus teoriapparat, så har det samtidig resulteret i, at jeg i de konkrete analyser 
har oplevet, at det er svært at favne det hele, uden samtidig at risikere at andre 
væsentlige ting drukner. Mit arbejde med inspirationen fra Bourdieus feltanalyti-
ske blik har derfor også fordret en række større eller mindre tilpasninger. Og det 
er derfor disse tilpasninger og hvordan begreberne konkret bringes i anvendelse, 
i nærværende afhandling, som jeg nu vil præsentere.  Derudover indeholder dette 
afsnit 3.3 ligeledes mine refleksioner over hvordan jeg med afsæt i Bourdieu op-
fatter sociale problemer og hvordan det påvirker afhandlingen, mine tanker om 
hvorvidt en sådan analyse kunne være gennemført med afsæt i andre teoretiske 
refleksioner og sidst men ikke mindst, hvordan jeg mener at kunne kombinere den 
teoretiske inspiration fra Bourdieu med det normative afsæt som har været ind-
gangen til afhandlingen.   

ANVENDELSE OG TILPASNING AF BEGREBERNE 
I denne afhandling betragtes og analyseres det sociale arbejde med anbragte børn 
og unge, eller anbringelsesområdet, som et delvist autonomt underfelt. Det er et 
felt bestående af en række institutioner, agenter på forskellige niveauer og en 
række forskellige positioner, både indenfor og uden for feltet, der er med til at 
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præge det. Lovgivningen er, som i de fleste andre felter, en central og magtfuld 
faktor i forhold til, hvordan arbejdet er organiseret. Og det er, som jeg vil vende 
tilbage til senere i afhandlingen, ligeledes en faktor, der på en og samme gang kan 
siges at rumme både en enorm træghed og på den anden side kan siges at være 
under konstant forandring, hvor den bliver formet, skabt og genskabt i et samspil 
mellem de politiske beslutningsprocesser, ideologier, økonomiske tankegange og 
hensyn, forskning, praksisviden, historiske konstruktioner og traditioner. Men lov-
givningen er langt fra den eneste interessante ’spiller’ i feltet. De mange forskellige 
frontmedarbejdere er ligeledes vigtige spillere i feltet, der på baggrund af deres 
kapitalbeholdning og habitus hver især er med til at forme feltets praksislogikker.  

Med min anvendelse af den feltanalytiske tilgang i analyserne er det således am-
bitionen at få en dybere indsigt i de praksislogikker, som er på spil i feltet, og som 
derfor præger det sociale arbejde på anbringelsesområdet i praksis. Praksislogik-
kerne kan ses afspejlet i måden frontmedarbejderne udfører deres arbejde, hvad 
de tillægger værdi, hvad de fokuserer på i arbejdet mv. Og samtidig så formes 
praksislogikkerne og bliver til i samspillet mellem struktur og agent. Mit fokus er 
derfor rettet mod disse praksislogikkers historicitet og i det hele taget, hvad de 
bliver formet af, fx lovgivning, organisatoriske såvel som kontekstuelle betingelser, 
frontmedarbejdernes habitus og kapital mv. Jeg anvender med andre ord Bourdi-
eus begreb om praksislogikker til at åbne op for analysen af de generative meka-
nismer og magtrelationerne i feltet, for derved at kunne lave en nuanceret og dyb-
degående analyse af hvilke børnesyn der henholdsvis muliggøres og udgrænses 
som resultat af feltets dominerende praksislogikker.  

Men netop praksislogikbegrebet er et konkret eksempel på hvordan Bourdieus be-
greber kan synes at rumme det hele og derfor kan være vanskelige konkret at 
bringe i anvendelse i analysen. Praksislogikkerne optræder eksempelvis forskelligt 
til forskellige tider og i forskellige arenaer i feltet – de kan både optræde som selv-
følgeligheder og som stridspunkter der åbenlyst forhandles om og diskuteres i fel-
tet. Samtidig dækker begrebet ikke udelukkende diskurser, men ligeledes handlin-
ger og praksisformer. For analytisk at får hånd om praksislogikkerne i feltet, har 
jeg derfor med inspiration fra Dorte Caswell (Caswell 2005; Grove og Caswell 
2011a) operationaliseret begrebet i hvordan arbejdet organiseres, anskues og ud-
føres, og disse tre dimensioner har jeg derefter forsøgt at analysere særskilt i hver 
sin analysedel. Denne opdeling har naturligt givet nogle udfordringer ift. at skille 
ting der netop er indbyrdes forbudne – det har fx været vanskeligt nogle gange 
ikke at bevæge analysen af hvordan arbejdet er organiseret, over i en analyse af 
hvordan arbejdet anskues, ligesom det også har været en udfordring ikke at lave 
en masse gentagelser og samtidig vige plads til de (nogle gange) små nuancer. Men 
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denne operationalisering har på den anden side vist sig at være et brugbart analy-
tiskgreb til at få hånd om praksislogikkerne og samtidig muliggøre et nuanceret 
blik, hvor fx modsætningsforhold mellem hvordan arbejdet anskues og hvordan 
det organiseres. I praksis har dette greb således bidraget til en større forståelse af 
magtrelationerne og de generative mekanismer i feltet, og dermed også indsigt i 
hvorfor nogle praksislogikker kan ses som dominerende i feltet.24  

Det er med andre ord operationaliseringen af praksislogikbegrebet, der i denne 
afhandling er blevet styrende for analysen og opbygningen heraf. Denne afhand-
ling gennemfører derfor heller ikke en stringent feltanalyse, forstået på den måde 
at analysen ikke til fulde lever op til Bourdieus forskrifter herfor – hvor man først 
skal bestemme feltets placering i relation til magtfeltet, derefter synliggøre de ob-
jektive relationer mellem positionerne i feltet samt de symbolske magtkampe, der 
pågår i feltet, og sidst men ikke mindst skal undersøge agenternes habitus – de 
holdnings- og værdisystemer, der dominerer og heraf synliggøre kapitalformernes 
relative værdi i feltet (Bourdieu og Wacquant 1996:91). Inspireret af blandt andre 
Christian Sandbjerg Hansen (2011) anvendes feltbegrebet i denne afhandling  ikke 
i et forsøg på at afgøre, hvorvidt afhandlingens genstandsfelt reelt kan defineres 
som et felt eller ej. Feltbegrebet anvendes derimod som et metodologisk greb til 
at konstruere forskningsobjektet, socialt arbejde med anbragte børn og unge, som 
et felt og derved muliggøre: 

(…) et relationelt blik på genstanden som en hierarkiseret struktur af 
forskellige positioner, dvs. som et kraftfelt, en struktur af kræfter, en 
ulige fordeling af symbolske og materielle ressourcer, og som en 
arena for kamp og konflikt. Samtidig bliver det muligt at fokusere på 
såvel interne logikker, som eksterne betingelser. (Hansen 2011:23) 

Dette kan således ses som et eksempel på en af de tilpasninger jeg har valgt at lave 
i forhold til Bourdieus traditionelle feltanalyser. Men selvom jeg ikke gennemfører 
en stringent feltanalyse, så bidrager feltbegrebet og konstruktionen af forsknings-
objektet til at skærpe opmærksomheden på feltets relationelle forhold til andre 
felter, som fx det bureaukratiske felt, og dermed også styre uden om en konstruk-
tion, hvor de enkelte frontmedarbejdere eller deres interaktioner sættes i forgrun-
den på bekostning af et fokus, der inddrager de strukturelle betingelser og relati-
onerne mellem forskellige sociale positioner. Dette fokus betyder blandt andet, at 
fokus i afhandlingen heller ikke rettes mod en kortlægning af den enkelte front-

 
24 For en mere udbydende beskrivelse af operationaliseringen af praksislogikbegrebet se afhandlingens 
analysestrategi i afsnit 4.7. 
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medarbejders kapitalbeholdning, men derimod mod den samlede kapitalbehold-
ning og herunder mod den symbolske kapital – dvs. de ressourcer, der anerkendes 
og tillægges værdi i feltet. 

Det interessante i denne afhandling bliver således i høj grad den institutionelle 
kapital, som deltagelse i feltet kræver. Som Nanna Brink Larsen understreger, så 
’består’ den institutionelle kapital af kendskab til feltet, samt gyldig kulturel kapital 
og videnskapital (Larsen 2009:77). Inspireret af blandt andre Christian Sandbjerg 
Hansens Bourdieuinspirerede analyse (Hansen 2011), ønsker jeg i afhandlingen at 
undersøge og synliggøre de relativt fælles kategorier, færdigheder og tilbøjelighe-
der, som så at sige udgør den feltspecifikke habitus. Men også at rette fokus mod 
de kampe der ses i feltet, og her anvende kapitalbegrebet som en indgang til at 
tydeliggøre de sociale egenskaber og ressourcer der kæmpes med og om i feltet. 
På denne måde tilpasser jeg med andre ord Bourdieus teoretiske begreber til den 
konkrete analyse som ønskes gennemført i afhandlingen. En tilpasning der ud-
springer af, at analyserne hverken har til hensigt at kortlægge frontmedarbejder-
nes kapitalbeholdning eller deres habitus. I stedet rettes fokus i analyserne mod 
den institutionelle kapital og den feltspecifikke habitus.  

Tilpasningen af Bourdieus begreber og hans tilgang til analyserne ses afspejlet 
flere steder i afhandlingens analyser. Men måske i særlig grad i den fjerde og sidste 
analysedel hvor jeg, for at få blik for forskellighederne i hvordan arbejdet udføres, 
har benyttet et ganske andet greb end den måde Bourdieu traditionelt gennem-
fører sine analyser. I The weight of the World (Bourdieu 1999b) anvender han og 
hans medarbejdere fx lange interviewfortællinger, som herefter rammesættes i 
forhold til felterne, og i Distinktionen (Bourdieu 1995, 2004) gennemfører han en 
række clusteranalyser. Som afsæt for mine analyser af hvordan arbejdet udføres 
har jeg fundet det frugtbart at gå en anden vej. Særligt i analysen af hvordan ar-
bejdet udføres oplevede jeg nemlig, at det var svært at give de forskellige nuancer 
og empiriske forskelle plads, uden at overblikket druknede i et virvar af forskellig-
heder og ligheder. Empirisk så jeg en kompleks virkelighed med en masse forskel-
lige praksisformer, ikke kun bredt i feltet, men også i forhold til fx enkelte institu-
tioner eller personer der ikke kunne siges at være stringente i hvordan arbejdet 
udføres. Dette er selvsagt en pointe i sig selv, men jeg oplevede her, at jeg analy-
tisk havde brug for et andet greb end jeg fx kunne hente i Bourdieus begreb om 
positioner. Positionsbegrebet hos Bourdieu muliggør at feltets forskellige praksis-
former synliggøres, men positionsbegrebet rummer ligeledes indsigter om positi-
onernes anskuelser og kapitalbeholdning i relation til feltets struktur. I denne ana-
lysedel har hensigten været at synliggøre hvordan arbejdet i feltet udføres forskel-
ligt, og således afgrænse det fra organiseringen og anskuelsen af arbejdet. Og det 
er således her jeg har fundet begrebet om idealtyper brugbart. I analysedel IV har 
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jeg derfor arbejdet med at rendyrke forskellige praksisformer jeg har set i empirien 
og på baggrund heraf konstrueret fire forskellige idealtyper. Idealtyperne giver 
mig mulighed for at rendyrke, og derved også tydeliggøre, nogle af de mest mod-
satrettede praksisformer jeg finder i feltet. Idealtyper er nemlig en abstraktion og 
en analytisk konstruktion, hvor særlige træk ved den social virkelighed betones og 
rendyrkes (Weber 2000).25  

Et sidste begreb der er vigtigt at præcisere min brug af, er distinktioner. I min an-
vendelse af Bourdieus konfliktteoretiske tilgang, bliver distinktioner nemlig et cen-
tralt begreb og analytisk greb i analyserne. Men som Dag Østerberg noterer i sit 
forord til den norske oversættelse af ”Distinktionen” (Bourdieu 1995), så er der 
nogle sproglige vanskeligheder ved at oversætte Bourdieus anvendelse at begre-
bet distinktion, da der i den franske forståelse af begrebet ligger en dobbeltbetyd-
ning:  

For det første går det på å lage eller se forskjeller, som når vi snakker 
om å gjøre en distinksjon mellem to begreber eller ting. For det andet 
går det på det som på norsk kalles «distingverthet», det å skille se gut 
fra andre på en bestemt måte. (Østerberg i Bourdieu 1995:11) 

Distinktioner skal derved i en Bourdieusk forstand, forstås som kampe om at gøre 
sig forskellig fra noget - ”(…) producere en distinkt social identitet i et differentieret 
socialt rum.”  (Hansen 2011:10). På denne vis adskiller Bourdieus (og denne af-
handlings) anvendelse af begrebet sig fra fx Foucaults anvendelse af begrebet. Hos 
Foucault er det den diskursive etablering af dikotomier, begrebet henviser til. I 
mine analyser af feltet anvender jeg begrebet som et analytisk blik for at få øje på 
det konfliktuelle i feltet, hvor distinktionerne eksempelvis kan ses som en pleje-
forældres måde at distancere sig selv og sit arbejde fra det der udføres på institu-
tionerne. Endvidere muliggør et fokus på distinktionerne også at afhandlingen får 
blik for hvilke logikker der dominerer i feltet. 

SOCIALE PROBLEMER OG BØRNESYN SOM KONSTRUKTIONER26 
Bourdieu har gennem sine arbejder gentagne gange påpeget vigtigheden af, at 
forskningen ikke risikerer ukritisk at indoptage og anvende de dominerende defi-
nitioner og kategoriseringer af sociale problemer. Bourdieu skriver blandt andet, 
at: ”State bureaucracies and their representatives are great producers of “social 
problems” that social science does little more than ratify whenever it takes them 
over as “sociological problem”.” (Bourdieu, Wacquant, og Farage 1994:2). Med 

 
25 For en mere udbydende beskrivelse af min anvendelse af idealtyper som analytisk greb henvises til af-
handlingens analysestrategi i afsnit 4.7. 
26 Dele af dette afsnit trækker på mine tidligere beskrivelser af blandt andet begreberne normalitet og 
afvigelse (Fjordside 2016). 
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dette citat understreges det, at sociale problemer ikke blot kan omsættes til soci-
ologiske problemer i forskningen, men at det er nødvendigt at forholde sig kritisk 
til disse.  

Social problems draw attention to critical sociological questions, but 
they must be approached with a redoubled epistemological vigilance, 
with a very sharp realization that they must be demolished in order 
to be reconstructed. (Bourdieu 1992:42)  

Denne pointering bygger på antagelsen om, at sociale problemer er sociale kon-
struktioner, der ’blot’ afspejler bestemte dominerende forestillinger i det pågæl-
dende felt. Og her peger Bourdieu på statens særlige rolle som ”problemprodu-
cent”, hvor det bureaukratiske felt via sin kategoriseringsmagt kan definere hvad 
der er problemer og derfor ”(…) bør gøres til objekt for normaliserende og integre-
rende praksis.” (Larsen 2006:16). 

På denne baggrund bliver det således også ifølge Bourdieu centralt for forsknings-
arbejdet ikke at overtage de sociale problemer og gøre dem til sociologiske proble-
mer. Men i stedet konstruere og dekonstruere socialvidenskabelige problemer, for 
således ikke blot overtage statens (eller andre dominerende positioners) problem-
kategorier (Bourdieu 1992; Larsen 2006). Netop i denne pointering ligger kimen til 
afhandlingens kundskabsambition. I afhandlingen er ambitionen netop ikke at 
overtage de eksisterende problemforståelser af anbragte børn og unge. Ønsket er 
i stedet at forstå disse ved bl.a. at rette fokus mod strukturerne, hvori disse pro-
blemforståelser eller normalitetsforståelser og børnesyn produceres og reprodu-
ceres. Fokus løftes således i denne afhandling op, og jeg kigger ikke primært på 
børnene og de unge selv, men derimod på de frontmedarbejdere som arbejder 
med disse børn og unge, de organisatoriske, kontekstuelle, historiske og lovgiv-
ningsmæssige rammer, som disse børn og unge anbringes under. Men netop fordi 
kategoriseringen af de sociale problemer kan ses som en afspejling af domine-
rende positioner i feltet, så bliver konstruktionen af de sociale problemer, og her-
under anvendelsen af begreber som normalitet og afvigelse, et særdeles interes-
sant forskningsobjekt (Caswell 2005).   

Inden for feltet for socialt arbejde med anbragte børn og unge bliver begreberne 
normalitet og afvigelse i dette lys særligt interessante, da disse begreber ofte an-
vendes med den største selvfølge til at definere et konkret barns handlemåde, op-
vækst, udvikling mv. Normalitet og afvigelse er på den anden side yderst abstrakte 
og teoretiske begreber, der inden for det psykologiske såvel som det sociologiske 
forskningsfelt er blevet flittigt diskuteret (se blandt andre Durkheim 2000; Freud 
2004; Merton 1968).  
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Når man taler normalitet og afvigelse, er den franske filosof Michel Foucault lige-
ledes en markant stemme. I forbindelse med sine diskursive studier af psykisk syge 
har Foucault beskæftiget sig med, hvordan de skabes som normalitetens modsæt-
ning (Foucault 2003, 2013). Foucault konkluderer på baggrund af sine studier, at 
diskursen omkring psykisk syge er resultatet af en række diskursive konstruktions-
processer, der har udspillet sig op gennem historien. Grænserne for, hvad der er 
henholdsvis normalt, og hvad der er afvigende, er således ifølge Foucault diskur-
sivt konstruerede, og den konkrete opfattelse af disse to kategoriseringer kan der-
for potentielt være anderledes.  

Den amerikanske psykolog Kenneth Gergen peger ligeledes på sprogets betydning 
i forhold til, hvordan noget konstrueres som eksempelvis 'normal' eller 'afvigende' 
adfærd. Og han mener derfor også det er muligt ”Ved en dygtig brug af sproget 
(…)” (Gergen 2008:177) at rekonstruere sociale problemer. Howard S. Becker har 
i sin stemplingsteori (Becker 2005) ligeledes beskæftiget sig med normalitetens 
modsætning – afvigelsen. Og ifølge Becker er afvigelse ikke en egenskab, der ligger 
hos individet eller i individets handlinger. Afvigelsen ligger i interaktionen mellem 
det individ, der begår en handling, og dem, der reagerer på denne handling 
(Becker 2005). Afvigelsen skabes således ifølge Becker af samfundet. Becker me-
ner derfor også, at der i højere grad bør fokuseres på, hvordan reglerne (normali-
tetsforståelserne) skabes og håndhæves, end på dem der ’bryder’ reglerne. 

Nærværende afhandling bygger ligeledes på denne opfattelse af, at både norma-
litet og afvigelse er socialt konstruerede og derved ikke er begreber, der kan an-
skues som universelle. Netop derfor er det vigtigt, som også Becker påpeger at 
være opmærksom på, hvor og hvornår grænserne mellem normalitet og afvigelse 
trækkes. Og her spiller frontmedarbejderne i det sociale arbejde med anbragte 
børn og unge en vigtig rolle. Som Morten Ejrnæs (Ejrnæs 2009) påpeger, så er 
frontmedarbejderne i deres daglige arbejde nemlig med til netop at foretage 
denne skelnen mellem, hvad der anses for normalt, og hvad der anses for afvi-
gende, og deraf hvilke indsatser der skal iværksættes. Med Bourdieus ord, så udø-
ver frontmedarbejderne hermed en kategoriseringsmagt. 

Det er i denne forbindelse, at frontmedarbejdernes børnesyn bliver interessant, 
da børnesynet eller menneskesynet, er med til at præge hele indsatsen lige fra 
tilgangen til børnene, hvilke mulighedsrum der identificeres, samt hvilke problem-
forståelser og forestillede løsninger der ses. Som afhandlingens titel også indike-
rer, så er ’børnesyn’ et centralt begreb i denne afhandling. Og også her bevirker 
afhandlingens positionering inden for den nyere sociologiske barndomsforskning 
samt de teoretiske inspirationer fra Bourdieu, at børnesyn selvsagt også anses som 
en konstruktion. En konstruktion, der ikke kun kan spores diskursivt, men ligeledes 
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formes af og former praksis. Det er samtidig en konstruktion, der både historisk 
og indenfor såvel forskning som praksis, har ændret sig. Med Bourdieus begreber 
kan man sige, at børnesyn gennem tiderne har været omdrejningspunkt for en 
række kampe – kampe der således også indikerer, at det ikke er ubetydeligt, hvor-
dan vi ser og møder børn – det er med andre ord noget, der er værd at kæmpe 
om. Men børnesyn er ikke ’blot’ et bevidstgjort stridspunkt i feltet, det er ligeledes 
fx kropsliggjorte praksisformer, der end ikke sættes spørgsmålstegn ved eller re-
flekteres over. 

Jeg betragter desuden feltets ’sandheder’, dvs. deres opfattelser, holdninger, dis-
kurser, tilgange mv., som socialt konstruerede. Dette påvirker således også, hvor-
dan jeg går til feltet – hvor jeg ligeledes ser viden som skabt i den sociale interak-
tion og derved anser analyseobjektet som et flydende, ustabilt og flertydigt fæno-
men, som bliver formet i kontakten med mig som forsker. Min ambition er derfor 
ikke at ’afdække’, men i stedet at analysere relationen mellem frontmedarbejder-
nes praksis, de institutionelle kontekster de interagerer i, og de praksislogikker og 
børnesyn, der her muliggøres og udgrænses.  

TANKER OM ANDRE TEORETISKE TILGANGE TIL ANALYSEN 
Teoretisk, kunne en sådan undersøgelse af feltets børnesyn, ligeledes have hentet 
inspiration fra diskursteorien, og analysen kunne være gennemført som en dis-
kursanalyse inspireret af fx Laclau og Mouffe, med henblik på at undersøge hvor-
dan forskellige fortællinger om børn og unge bliver til og hvilke fortællinger der 
dominerer. I en sådan undersøgelse, hvor fokus udelukkende rettes mod det dis-
kursive, gives ikke blik for det nonverbale, handlingerne i det sociale arbejde. Hvil-
ket jeg ser som helt centralt i denne undersøgelse, hvor ambitionen er, at få blik 
for de generative mekanismer og synliggøre historiciteten, foranderligheden og 
rationalerne i det sociale arbejde med anbragte børn og unge. Med Bourdieu un-
dersøges kampene om børnesynene ikke ’blot’ som diskursive kampe, men som 
kategoriseringer og begrebsliggørelser der påvirkes af og påvirker den konkrete 
handlen i praksis i feltet (Mathiesen 2006).    

Forandringer i feltet ”(…) anskues som produkter af kampe mellem modstridende 
positioner (…)” (Mathiesen og Højberg 2004:253). Og analyserne bliver med inspi-
ration fra Bourdieu således ”(…) en måde at spørge til forandringer, ”der sker” med 
det formål at fremanalysere rationalet – dvs. den praktiske logik i de historisk kon-
krete forandringer og i den konkrete handlesammenhængs måde at fungere og 
forandres på.” (Mathiesen og Højberg 2004:253). Blikket i denne afhandlings ana-
lyser rettes med andre ord, mod de generative mekanismer, magtrelationerne og 
kampene i feltet. 
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Bourdieus feltanalyser er ikke den eneste tilgang, der muliggør et blik på magtre-
lationerne i feltet, og hvordan disse henholdsvis påvirker og påvirkes af frontmed-
arbejdernes arbejde. Som alternativ til en feltanalytisk inspiration kunne afhand-
lingen fx have ladet sig inspirere af nyinstitutionalistiske perspektiver (som det 
eksempelvis ses hos March og Olsen 1989). Fælles for de nyinstitutionalistiske til-
gange er, at der fokuseres på institutioners rolle i skabelsen af det sociale rum og 
af politik. Med et nyinstitutionalistisk perspektiv i afhandlingen ville frontmedar-
bejderne i høj grad anskues som normstyrede, mens de politiske institutioner på 
den anden side er dem, der sætter rammerne som normdannere, meningsdan-
nere mv. Fokus ville således centrere sig om, fx hvordan reformer på børne- og 
ungeområdet har indvirkning på organisationerne og dermed frontmedarbejder-
nes arbejde. Institutionerne og det politiske felt ville med et sådant perspektiv så-
ledes spille hovedrollen (se blandt andre Brunsson 1989; Olsen 1986). Det jeg får 
hos Bourdieu, er kort fortalt et konfliktteoretisk perspektiv og fokus på magt, som 
jeg hverken ville finde i diverse diskursanalyser, hvad end de er inspireret af Laclau 
og Mouffe, Foucault eller Fairclaugh, eller inden for de nyinstitutionalistiske til-
gange.  

En anden oplagt inspirationskilde kunne være hentet i Nanna Mik-Meyers (2004) 
institutionelt etnografiske analyser, der, som Nanna Brink Larsen gennemgår, har 
en række lighedspunkter og fælles interesseflader med Bourdieus prakseologi 
(Larsen 2006). For det første sigtet om ikke ukritisk at reproducere sociale proble-
mer, da en sådan reproduktion rummer en risiko for victim-blaming. For det andet 
kan der ses et overlap i de to tilganges tendens til ”(…) at rekonstruere dekonstru-
erede sociale problemer som magtproblemer.” (Larsen 2006:28). I forlængelse 
heraf ses en fælles interesse for den dominansform der rummes i kategoriserings-
magten. Det fjerde lighedspunkt, som Larsen fremhæver, er den fælles interesse 
for de sammenfald der ses mellem symbolske og objektive strukturer. Og sidst 
men ikke mindst, deres fælles antagelse om, ”(…) at forskningen kan og skal søge 
de bredere magtstrukturer i det konkrete møde.” (Larsen 2006:29). Man kan med 
andre ord sige, at begge tilgange sætter fokus på relationen mellem konkrete do-
minansrelationer og de bredere (magt-)strukturer (for en udfoldet gennemgang af 
disse lighedpunkter se Larsen 2006:27–30). Som Nanna Brink Larsen påpeger, så 
kan der dog i den institutionelle etnografi, som den ses hos Mik-Meyer, argumen-
teres for, at der er en risiko for ikke i høj nok grad at have blik for kompleksiteten 
i det sociale arbejde. Hvor forandringsprocesserne, modsætningerne og dermed 
også handlingsaspektet bliver nedtonet (Larsen 2006:8). 
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ET NORMATIVT AFSÆT OG VÆRDINEUTRALE BEGREBER 
Afhandlingens afsæt i en normativ og utopisk horisont for det sociale arbejde med 
anbragte børn og unge, som den ses i Det dobbelte blik (Warming, Fjordside, og 
Lavaud 2017) og ambitionen om et forskelsorienteret og anerkendende børnesyn, 
bevæger sig ud over Bourdieus mere neutrale begrebers funktion som redskaber 
i praksisanalyser med henblik på at forstå den sociale virkelighed (Bourdieu 2005a; 
Wacquant 2004). Men, mens det overordnede forsknings- og udviklingsprojekt 
bygger på et normativt sigte, så bevæger analyserne sig i nærværende afhandling 
sig væk fra dette normative udgangspunkt og over i en række teoretisk informe-
rede analyser af magtrelationerne og de generative mekanismer i feltet, der er 
med til at forme og favorisere bestemte børnesyn.  

Mens det for nogen ville synes modstridende, hvis denne afhandlings analyser an-
vendte Bourdieus mere neutrale begreber ind i en normativ analyse af praksis, så 
mener jeg dog ikke, at det er modstridende af lade afsættet for analyserne være 
normativt. I min læsning af Bourdieus refleksive sociologi, så er afsættet herfor 
heller ikke værdineutralt – den refleksive sociologi rummer både en afslørende 
funktion i forhold til den sociale virkeligheds dominansforhold, og kan derfor også 
potentielt fungere som et politisk instrument og dermed rumme et emancipato-
risk sigte. Og som blandt andre Garrett understreger, så kan det netop for analy-
serne af forskellige former for social work være relevant med et lidt brede blik på 
Bourdieus arbejder og ikke udelukkende fokusere på hans begrebsapparat, men 
ligeledes være opmærksom på hans rolle som ”(…) a critical intellectual and acti-
vist, foe of neo-liberalism and defender of embattled public services.” (Garrett 
2007:225). Samtidig har Bourdieu selv i sine analyser et normativt afsæt om lighed 
og social retfærdig forandring, som man blandt andet kan læse i hans kampskrift 
”Modild”, der udkom i 2001. Her skriver han i forordet: 

Af forskellige årsager, der dels er personlige, men som i høj grad også 
har noget med den måde, verden udvikler sig på, er jeg nået frem til 
den overbevisning, at de, der har det privilegium professionelt at be-
skæftige sig med forskellige aspekter af samfundsvidenskaberne, ikke 
kan forholde sig neutrale og passive over for udviklingen og den frem-
tid, det hele drejer sig om. (Bourdieu 2001c:9)   

Det er her tydeligt, at Bourdieu, i høj grad har åbnet op for, at den indsigt der 
oparbejdes gennem analyserne af et felts magtrelationer, bringes ind i en kritisk 
debat om samfundsudviklingen. I stil hermed, så er det også ambitionen for denne 
afhandling, at mens det normative afsæt ikke bliver relevant i analyserne, så ses 
normativiteten stadig i, afhandlingens ønske om, at analyserne kan bidrage til at 
synliggøre hvordan praksis og forskellige perspektiver på praksis (forskellige bør-
nesyn) formes, for derigennem også at kunne sige noget bredere og bidrage til 
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bl.a. drøftelser af de menneskesyn der praktiseres blandt frontmedarbejderne og 
den udvikling vi ser i den danske velfærdsstat og de øvrige velfærdsfelter, som fx 
handicapområdet.  

Men for at kunne brede analysen ud til ikke ’blot’ at have dette normative sigte, 
så er det fortsat med Bourdieu i rygsækken helt centralt at være refleksiv om hele 
forskningsprocessen, lige fra det normative afsæt til de empiriske analyser og de 
konklusioner der laves. Det står helt centralt i Bourdieus refleksive sociologi, at 
analyse-/forskningsobjektet er en positioneret konstruktion, og derved potentielt 
kunne være konstrueret anderledes. Og som Marthinsen siger, så er det nok tvivl-
somt, ”Om sosialt arbeid som forskning kan frita seg fra det normative aspekt (…) 
men ved bruk av forskningens grep for å søke en refleksiv posisjon, vil en i det min-
ste kunne søke å klargjøre en del av forforståelsen. (Marthinsen 2003:503). Dette 
fører mig således naturligt videre til næste kapitel, hvor fokus rettes mod, hvordan 
viden i denne afhandling er produceret.  

  



PRODUKTION AF VIDEN 

77 
 

Kapitel 4 

PRODUKTION AF VIDEN 

Research is primarily an enterprise of knowledge construction. The 
researcher (and coresearchers), with his or her participants, is en-
gaged in producing knowledge. This is an active process that requires 
scrutiny, reflection, and interrogation of the data, the researcher, the 
participants, and the context that they inhabit. We speak of research 
as a reflexive process (Guillemin og Gillam 2004:274) 

Det er netop denne vidensproduktion og ikke mindst den refleksive proces, som 
dette kapitel skal bidrage med at synliggøre. Dette kapitel handler således om de 
metodiske valg og de analysestrategiske overvejelser, som er blevet gjort under 
forskningsprocessen, og om hvordan de har påvirket vidensproduktionen og ar-
bejdet med denne afhandling. 

Kapitlet er inddelt i en række underafsnit. Først rettes fokus mod afhandlingens 
metodiske tilgang og metodologiske inspirationer, herefter præsenteres afhand-
lingens empiriske fokus, der åbnes op for en diskussion af empiriens udsigelses-
kraft og afslutningsvis gives der et overblik over afhandlingens empiriske materi-
ale, og hvordan der er blevet arbejdet med det. Herefter åbnes op for en drøftelse 
af nogle af afhandlingens etiske overvejelser. Dette afsnit efterfølges af en præ-
sentation af hvordan henholdsvis metoderne deltagerobservation og kvalitative 
interviews er bragt i anvendelse i forbindelse med netop empiriproduktionen. Her-
under hvordan disse metodiske tilgange konkret er blevet anvendt, og hvordan de 
har haft betydning for mine erkendelser. Herefter præsenteres hvordan diverse 
dokumenter ligeledes indgår som en kilde til viden i afhandlingen. Afslutningsvis 
præsenteres afhandlingens analysestrategiske valg, herunder valg af empiriske 
nedslagspunkter samt analytiske begreber. Formålet med kapitlet er således, med 
Bourdieuske termer, at tydeliggøre intentionerne og de proceduremæssige prin-
cipper, som ligger til grund for afhandlingens analyser og konklusioner (Bourdieu 
1999b).  
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4.1 METODISK TILGANG OG 
METODOLOGISKE REFLEKSIONER 
Afhandlingens perspektiv og teoretiske inspirationer sætter visse krav til den me-
todiske tilgang. Det er eksempelvis centralt, at forskningsdesignet muliggør, at fo-
kus ikke blot rettes mod narrativer eller det sagte, men ligeledes kan have blik for 
handlinger og praksis. Dette stiller særlige krav til, at der fx i interviewsituationen 
spørges til, hvordan arbejdet udføres og ikke blot frontmedarbejdernes holdnin-
ger til arbejdet (Delica og Mathiesen 2012). Derudover taler dette fokus således 
ligeledes for at inddrage observationer som metodisk tilgang. Ydermere kræver 
afhandlingens antagelse om, at der i feltet er forskellige positioner og faktorer, der 
henholdsvis befordrer og hæmmer forskellige praksislogikker og børnesyn, en me-
todisk tilgang, der både inddrager de kontekstuelle betingelser og et fokus på dis-
tinktioner, konflikter, forskelle og ligheder i feltet. Empirisk rettes fokus derfor 
mod feltets frontmedarbejder såvel som det politiske og juridiske grundlag for at 
få blik for, hvordan der i feltet kæmpes om, hvordan det sociale arbejde med an-
bragte børn og unge organiseres, anskues og udføres.  

Denne afhandling bygger overvejende på kvalitative metoder og det empiriske 
materiale, der herigennem er blevet skabt. Det er efterhånden bredt anerkendt, 
at forskning baseret på kvalitative metoder ikke bør vurderes ud fra de samme 
kvalitetskriterier som kvantitativ forskning, da det empiriske materiale skabes i in-
teraktionen med feltet. Man kan således ikke arbejde med et kvalitetskriterie som 
eksempelvis, at en anden forsker skal kunne gennemføre samme studie og her-
med gøre præcis samme ’fund’, da forskeren selv udgør det primære redskab. I 
denne afhandling produceres det empiriske materiale i interaktionen med front-
medarbejderne i feltet.  

Kvalitetskriterierne eller ”gyldighedskriterierne” for, hvad der anses for god/legi-
tim videnskab, er der til stadighed ikke fuldstændig enighed om. Med Bourdieuske 
termer kan man sige, at den kvalitative forskning indgår i et videnskabsfelt, hvor 
der pågår kampe om, hvilke gyldighedskriterier der skal agere pejlemærker for 
forskningen (Mathiesen 2002). Dette fremgår bl.a. af følgende citat fra Roulston:  

Within the field of qualitative inquiry, there has been considerable 
discussion of how ‘quality’ might be demonstrated by researchers in 
reports of studies. (…) there is no consistency in the terms used in 
relation to the assessment of ‘quality’ of qualitative interview re-
search. For example, Rubin and Rubin (2005) use the terms ‘credibil-
ity’ and ‘thoroughness’; Kvale (1996) discusses ‘validity’; and Mishler 
(1986) cites the four ‘Rs’ from Katz (1983) (representativeness, reac-
tivity, reliability, replicability). (Roulston 2010:199,201) 
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Et af de centrale stridspunkter indenfor feltet er, om man, som blandt andre Kvale 
(Kvale 1997), forsøger at tillempe validitets- og reliabilitetsbegrebet til den kvali-
tative verden, eller om man ikke mener, at det giver mening at tale om eller tage 
afsæt i de positivistiske gyldighedskriterier om  validitet, reliabilitet og generali-
serbarhed, når man laver kvalitative undersøgelser. Nærværende afhandling hæl-
der mest mod ikke at tage udgangspunkt i de positivistiske gyldighedskriterier, og 
det bliver derfor relevant, hvilke gyldighedskriterier der så opereres med.  

Feltet for kvalitativ metode kan siges at være kendetegnet ved ikke at have én 
analytisk hovedvej, men i stedet rumme en mangfoldighed af analytiske og meto-
dologiske greb og strategier og derved et utal af forsknings- og undersøgelsesde-
signs. Netop dette faktum synes at bevirke, at der (som minimum) er et kvali-
tetskriterie, der er relativ enighed om i feltet for kvalitativ forskning, og det er vig-
tigheden af at sikre transparens eller gennemsigtighed (Olsen 2001; Uddannelses- 
og forskningsministeriet 2014:6). Det skal være muligt for læseren,  at følge med i 
hele forskningsprocessen – få indsigt i valg og fravalg, herunder refleksioner over 
brugen af de forskellige anvendte metoder, adgangen til feltet, ens rolle og posi-
tion som forsker og relationen til feltet (deltagende objektivering), hvordan det 
empiriske materiale er produceret, hvordan det anvendes i analysen, samt etiske 
udfordringer og dilemmaer ved denne type af undersøgelse, da disse indsigter så-
ledes gør det muligt at bedømme kvaliteten af forskningsarbejdet og dermed tro-
værdigheden af forskningsresultatet. Hensigten med dette kapitel er, i forlængelse 
heraf, netop at åbne op for nogle af disse refleksioner for på den måde at øge 
gennemsigtigheden. 

INSPIRATIONER, LIGHEDER OG FORSKELLE 
Afhandlingens metodiske inspirationer trækker på flere forskellige tilgange, og re-
fleksionerne om disse inspirationer er væsentlige i forhold til, at klarlægge denne 
afhandlings metodiske tilgang. I dette afsnit vil jeg derfor åbne op for nogle af disse 
metodiske refleksioner over hvilke ligheder og forskelle jeg ser i forhold til andre 
metodiske tilgange. 

For det første kan nævnes etnografisk feltarbejde (se blandt andre de Montigny 
1995; Vagli 2009 for eksempler på etnografiske studier af anbringelsesområdet), 
der på mange måder har ligheder med denne afhandlings metodiske tilgang. Imid-
lertid forbindes etnografisk feltarbejde ofte med lange ophold i feltet, hvilket ikke 
kan karakterisere arbejdet med nærværende afhandling. Observationsstudier 
gennemført i forbindelse med denne afhandling har maksimalt strakt sig over fem 
sammenhængende dage. På den anden side så kan man argumentere for, at jeg, 
på sin vis har opnået et tilsvarende kendskab til feltet, igennem min langvarige 
involvering i feltet, hvor jeg i perioden fra primo 2013 til ultimo 2017 løbende har 
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haft kontakt med de fire organisationer, hvori empirien primært er blevet skabt. 
Man kan således sige, at mit engagement og kendskab til feltet bygger på en lang-
varig kontakt, men altså ikke lange sammenhængende observationsperioder i or-
ganisationernes hverdagspraksis.27 

Som tidligere nævnt, så er dette projekt en del af det kombinerede forsknings- og 
udviklingsprojekt ”Det ’særlige’ som potentiel ressource” (Warming, Fjordside, 
Lavaud, m.fl. 2017). Mit engagement og involvering i dette projekt (først i små to 
år som videnskabelig assistent og derefter som ph.d.-stipendiat) har bevirket, at 
jeg gennem projektet kan siges at have haft lidt en dobbeltrolle, dels som facilita-
tor i udviklingsprojektet, og dels som forsker i forbindelse med arbejdet med min 
ph.d. Med min rolle i udviklingsprojektet ledes tankerne hurtigt hen på en aktions-
forskningstilgang. 

Aktionsforskning kan ikke begrænses til eller beskrives som én særegen forsk-
ningsmetodologi (Aagaard Nielsen 2004). Der er snarere tale om en samlet beteg-
nelse, der dækker over en stor variation af metoder, faglige discipliner og tilgange, 
hvis fælles sigte er at ophæve de traditionelle skel mellem teori og praksis, så for-
skeren bliver en aktiv deltager i et samarbejde med praksis om netop at forbedre 
praksis. Betegnelsen ”aktionsforskning” understreger i virkeligheden i sig selv 
grundtanken og det grundlæggende princip, der udgør kernen i en aktionsforsk-
ningstilgang - nemlig, at forskning og handling (aktion) er knyttet sammen og gen-
nemføres i et fællesskab af de mennesker, der deltager i det givne projekt. Det 
bygger således på en normativ idé om, at forskningen ikke blot har til formål at 
producere viden, som politikere og andre herefter kan anvende til at træffe mere 
kvalificerede beslutninger. Sigtet er i stedet, at forskeren indtager en aktiv invol-
verende rolle i selve forandringsprocessen (Aagaard Nielsen 2004; Fjordside 
2010).  

Netop på dette punkt kan min rolle i udviklingsprojektet minde om rollefordelin-
gen i et aktionsforskningsprojekt. Men det er her nærværende ph.d.-afhandling 
(forskningsprojektet) adskiller sig væsentligt fra udviklingsprojektet og dermed 
også fra aktionsforskningstilgangen. Sigtet med dette forskningsprojekt er nemlig 
at skabe viden og ikke aktioner (handling). Jeg anser de frontmedarbejdere, som 
jeg har arbejdet med i forbindelse med udviklingsprojektet, og som jeg har inter-
viewet og fulgt som led i mit forskningsprojekt, som medproducenter af den viden 
og det empiriske materiale, der er blevet produceret. Men det har hverken været 

 
27 I forhold til formålet med afhandlingen så kan man måske ligeledes, med afsæt i Bourdieu, sige, at der 
også her ses en væsentlig forskel mellem denne afhandling og fx en antropologisk afhandling. Som Järvinen 
skriver så beskriver Bourdieu antropologiens mål at ”domesticate the exotic”, mens det bør være sociolo-
giens mål, i studiet af samfundet, at forsøge at bryde med de dominerende forforståelse og ”exoticize the 
domestic” (Järvinen 1998:17). 
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et mål eller en ambition, at de, som man fx ofte ser det i mange aktionsforsknings-
projekter, skulle have en rolle som deciderede medforskere. Det ville således ikke 
være rigtigt at betegne dette forskningsprojekt som et aktionsforskningsprojekt, 
hvilket dog heller ikke har været ambitionen. Men det, jeg har forsøgt at tage med 
mig af inspiration fra både aktionsforskningen og de etnografiske studier, er den 
særlige nærhed, som jeg mener både kan beskrive ambitionen inden for disse 
forskningstraditioner og min relation til feltet og feltets agenter.    

En særlig nærhed til feltet, som man i den grad ligeledes kan sige er kendeteg-
nende for de fleste etnografiske og antropologiske tilgange til feltet, hvor nogle fx 
har en ambition om ”go native” – altså, at man som forsker bliver en fuldbyrdet 
deltager i feltet og så at sige lever det liv som, de studerede lever. Når jeg taler om 
en særlig nærhed, så er det ikke i denne grad. Jeg er ikke i mit feltarbejde gået ind 
og har taget arbejde som familieplejekonsulent i en kommune eller pædagog på 
en institution – i hvert fald ikke selvvalgt, selvom jeg, som jeg vil komme nærmere 
ind på senere, i nogle situationer er blevet opfordret til det. Jeg har blot forsøgt at 
følge med i deres arbejdsdage i nogle kortere perioder, for bl.a. herigennem at 
opnå denne særlige nærhed til feltet. Min ambition har således ikke været at 
lægge alle teoretiske tanker eller metodiske overvejelser bag mig, når jeg trådte 
ind i feltet – snarere tværtimod. Jeg lægger mig således op af Wacquant, når han 
i teksten ”The Body, the Ghetto and the Penal State” (Wacquant 2009) forklarer, 
at man i feltarbejdet bør ”go native”, men at man skal medbringe sine teoretiske 
og metodiske værktøjer, man skal med andre ord ”go native” but ”go native ar-
med” (Wacquant 2009:119). Eller som han senere endnu mere malerisk beskriver 
det: 

The methodological stipulation here is to dive into the stream of ac-
tion to the greatest possible depth, rather than watch it from the 
bank; but to dive and swim along with method and purpose, and not 
with reckless abandon that would cause us to drown in the bottom-
less whirlpool of subjectivism. (Wacquant 2015:5) 

En lignende pointering kan genfindes hos Prieur, der ligeledes understreger, at 
hun mener, at det i feltarbejdet kan være en fordel med en sådan nærhed til feltet, 
at man bliver ”indfødt”, men at det er væsentligt at genfinde distancen, således at 
man som forsker ikke ”forbliver indfødt, når man skriver” (Prieur 2002a:148). Min 
tilgang har derved, med inspiration fra både Wacquant og Prieur, været at forsøge 
at komme så tæt på feltet, at jeg fik mulighed for at se nogle af de praksisformer, 
tankemønstre, forståelser mv. som måske ikke altid italesættes eller måske end 
ikke er erkendt i feltet. Og i afhandlingens analyser har teorien informeret de 
spørgsmål jeg har stillet til empirien.    
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Min tilgang til feltet og forskningsprojektets produktion af empirisk materiale er 
desuden præget af, at jeg ser mig selv som mit primære forskningsredskab. Og 
netop denne erkendelse forpligter, som Bourdieu også pointerer – det forpligter 
på den måde at forstå, at dette kræver, at man som forsker erkender og forsøger 
at synliggøre sine egne værdier, holdninger og fordomme i forhold til feltet, og 
hvordan disse påvirker både ens indtræden som forsker i feltet, men ligeledes det 
efterfølgende analysearbejde (Bourdieu og Wacquant 1996). Bourdieus hensigt 
med denne objektivering er, at forskeren gennem denne proces skal sikre sig at 
blive mindre styret af dette i analysen. Her er jeg enig med Stine Kaplan Jørgensen, 
der i sin afhandling (Jørgensen 2016) påpeger, at det aldrig vil være muligt for en 
forsker fuldt ud at være sine egne værdimæssige holdninger og fordomme bevidst. 
Det ville derfor ligeledes være en utopi at tro, at man, ved at lægge viden om egne 
værdier og fordomme frem, ville kunne ’rense’ fremstillingen for sin egen subjek-
tivitet (Jørgensen 2016). Det har således heller ikke på noget tidspunkt været min 
ambition med afhandlingen at forsøge at bibringe fuldstændig objektive fortællin-
ger eller analyser af feltet. Men jeg anerkender, at bestræbelsen er god, og at det 
er vigtigt at fremlægge denne objektivering for bl.a. at sikre øget gennemsigtighed 
i arbejdet. Og med blandt andre Bourdieu i bagagen har det derfor også været min 
ambition gennem hele processen at bibeholde en refleksivitet i forhold til og be-
vidsthed om min egen subjektivitet og forskerrolle, i et forsøg på at lave en form 
for deltagende objektivering. 

EN REFLEKSIV METODISK TILGANG 
Ovenfor var jeg kort inde på, at der, inden for forskningen generelt og mere spe-
cifikt inden for den kvalitative forskning, er en række forskellige perspektiver på, 
hvad der kræves i forskningsprocessen og formidlingen heraf for at kvalificere 
forskningen. Med denne afhandlings feltanalytiske tilgang og teoretiske inspirati-
oner fra Bourdieus begrebsapparat er den refleksive proces, og herunder den ”del-
tagende objektivering” eller ”objektiverende objektivering”, helt central.  

I Bourdieus refleksive sociologi (Bourdieu og Wacquant 1996) understreges det, at 
man som forsker ikke indtager en tilbagetrukken eller objektiv neutral position, 
men at man derimod anlægger et bestemt perspektiv, der præger alt lige fra inte-
ressen i forskningsprojektet til konstruktionen af feltet og de konkrete analyser – 
et perspektiv, der er struktureret af sociale betingelser  relateret til forskerens 
egne livsbetingelser og erfaringer og ikke mindst position i feltet (Mathiesen og 
Højberg 2004:252). Dette betyder således, at der brydes med forestillingen om, at 
det for forskeren er muligt at betragte forskningsobjektet fra en ekstern position 
(Bourdieu og Wacquant 1996). Derudover understreges det, at der er forskel på 
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teoretisk viden og praktisk viden, hvilket implicerer, at en væsentlig del af forsk-
ningsprocessen således bliver en form for oversættelsesproces fra den ene type af 
viden til den anden – refleksiv sociologi handler med andre ord om en øget op-
mærksomhed på selve ’oversættelsesprocessen’ fra praktisk viden til teoretisk vi-
den (Järvinen 1998). Da denne oversættelsesproces, eller konstruktionsproces, 
står helt centralt i forskningen bør denne proces derfor også gennemgå samme 
grundige refleksion som den resterende forskningsproces. Det betyder, at man 
som forsker bør gøre sin egen position og relation til forskningsobjektet tydelig og 
eksplicit i formidlingen af sin forskning (Caswell 2005; Prieur 2002b). Dette er 
ifølge Bourdieu afgørende for, at forskningen kan; ”(…) leve op til, hvad han forstår 
ved ”videnskabelig objektivitet” – eller ”stringent videnskab”” (Mathiesen og 
Højberg 2004:252).  

Med deltagende objektivering taler Bourdieu således for et ”selvrefleksivt projekt” 
(Prieur 2002b:114). Her er det dog væsentligt at pointere, at dette ikke skal forstås 
som fx en udlevering af forskerens private univers. Sigtet med den deltagende ob-
jektivering er en objektivering af, eller refleksion over og redegørelse for, forske-
rens placering i det videnskabelige felt (Bourdieu og Wacquant 1996).  

DELTAGENDE OBJEKTIVERING 
Dette ’selv objektiverings arbejde’ kan i denne afhandling siges allerede at være 
påbegyndt i afhandlingens tre første kapitler, hvor henholdsvis min placering i 
forskningslandskabet og mine teoretiske inspirationer er blevet introduceret. Det 
skulle derfor også gerne allerede nu være tydeligt, at denne afhandling hverken 
kan eller har ambitioner om at blive taget til indtægt for at være hverken objektiv 
eller neutral. Men det er i denne sammenhæng ligeledes væsentligt at under-
strege, at det ikke er et forsknings- og praksislandskab, jeg først er trådt ind i, i 
forbindelse med at arbejdet med denne afhandling blev påbegyndt. Og at afhand-
lingens emancipatoriske sigte, med en særlig forståelse af og tilgang til det sociale 
arbejde med anbragte børn og unge, er præget af min habitus.  

I nedenstående vil jeg derfor forsøge at eksplicitere, hvor denne underliggende 
normative orientering stammer fra, forstået som min position i såvel det viden-
skabelige felt som praktikerfeltet både før og under tilblivelsen af denne afhand-
ling. Sigtet med denne eksplicitering er, at det bliver muligt for læseren at forholde 
sig kritisk til såvel afhandlingens normative afsæt såvel som analyserne.  

Væsentligt for tilgangen til arbejdet med denne afhandling har blandt andet været 
den kulturelle kapital, jeg har bragt med mig ind i arbejdet, i form af blandt andet 
min uddannelse og introduktion til forskningsfeltet gennem ’socialvidenskab’ og 
’pædagogik og uddannelsesstudier’. Fra afslutningen af bacheloruddannelsen og 
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gennem kandidatdelen var det forskning om og med børn og unge, der havde min 
primære interesse. Det er således herfra, at inspirationer fra den “nye” sociologi-
ske og konstruktivistiske barndomsforskning primært udspringer, hvilket har væ-
ret med til at præge min anskuelse af børn og barndom.  

Interessen for anbringelsesområdet udspringer dog ikke primært fra mit studie, 
men derimod fra min ansættelse i Børnerådet. Da jeg blev ansat i Børnerådet i 
2011, var min primære opgave at bidrage til at planlægge og gennemføre Børne-
rådets store undersøgelse af, hvordan anbragte børn og unge i Danmark anno 
2011 oplevede deres anbringelse (Børnerådet 2012). Opdraget til undersøgelsen 
kom fra Socialministeriet på baggrund af den, på det tidspunkt, netop publicerede 
”Godhavnsrapport” (Rytter 2011). Godhavnsrapporten havde, på baggrund af en 
række klager rejst af Landsforeningen Godhavnsdrengene (Landsforeningen 
Godhavnsdrengene 2018), undersøgt forholdene på Godhavn Drenge- og Lærlin-
gehjem samt på 18 andre børnehjem i perioden 1945-1976. Undersøgelsen afdæk-
kede, at der i perioden havde været tale om omfattende omsorgssvigt. Og det blev 
endvidere vist, at de børn og unge, det handlede om, aldrig var blevet hørt eller 
inddraget, og det blev i rapporten understreget, at det fortsat var et problem i 
disse, nu voksne, menneskers liv:  

Mange tidligere børnehjemsbørn, der har oplevet overgreb under de-
res opvækst på børnehjem, fortæller, at noget af det sværeste er ikke 
at blive troet på, og at det har medvirket til et liv med store problemer 
såsom ensomhedsfølelse og isolation. (Rytter 2011:249) 

Dette var således årsagen til, dels at Socialministeriet ønskede en undersøgelse af, 
hvordan forholdene var nu, og dels at ambitionen med undersøgelsen blev at for-
midle et børneperspektiv på, hvordan det er at være anbragt (Børnerådet 2012).  

De mange samtaler, jeg havde med anbragte børn og unge landet over i denne 
forbindelse, afsatte flere tydelige spor i min forståelse af og tilgang til det sociale 
arbejde med anbragte børn og unge – blandt andet vigtigheden af at møde og se 
disse børn som dem, de er, og ikke ’se dem som en sag’. Et af de kritikpunkter, 
som jeg især tog med mig, var de mange forskellige eksempler på, at rammerne 
for arbejdet eller systemtankegangen kom til at spænde ben for det relationelle. 
Arbejdet i Børnerådet, og i særdeleshed arbejdet med denne undersøgelse, efter-
lod mig således med en spirende interesse for, hvad det er for et system, børnene 
og de unge møder, når de bliver anbragt. Og hvordan rammerne for det sociale 
arbejde på dette felt påvirker såvel relationen til børnene og de unge som deres 
eget selvforhold.  

I forbindelse med den indledende videns- og erfaringsindsamling til forsknings- og 
udviklingsprojektet ”Det ’særlige’ som potentiel ressource” gennemførte jeg en 
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række interviews med voksne, der gennem deres barndom har oplevet omsorgs-
svigt, misbrug eller lignende. Én af disse informanter fortalte, at han gennem hele 
sin anbringelse havde fået at vide, at han skulle lære at blive vred. Han havde som 
voksen søgt aktindsigt i sin sag, og af sagsakterne kunne han se, at dette ud-
viklingsmål bundede i en psykologundersøgelse, der var blevet gennemført umid-
delbart inden han som 7-årig blev anbragt. Han fortalte, at det var hårdt og gik ud 
over selvværdet at være i et miljø, hvor man hele tiden havde fokus på proble-
merne og de ting, man burde udvikle, til- eller aflære. Han savnede, som han 
sagde, at de voksne bare en gang imellem havde lagt ’sygdomsbrillerne på hylden’, 
og ’bare’ set ham som den dreng, han var. Blandt andet dette interview var med 
til at øge min interesse for systemet og rammerne for frontmedarbejdernes ar-
bejde og blev således rammesættende for mit design af, tilgang til og gennemfø-
relse af nærværende afhandling.  

EN ABDUKTIV FORSKNINGS- OG ANALYSEPROCES 
Afhandlingen er blevet til i en abduktiv forsknings- og analyseproces. At tilgangen 
i dette forskningsarbejde er abduktiv, betyder, at erfaringen af paradokset i feltet 
og min undren herover har været den drivende faktor gennem processen, og at 
denne løbende er blevet formet, informeret og ændret gennem den viden, jeg har 
tilegnet mig gennem læsning af relevant litteratur på feltet, gennem besøg og gen-
besøg i diverse teoretiske diskussioner og teoretiske begreber, gennem mine til-
bagevendende besøg i feltet og sidst men ikke mindst undervejs i mine analyser. 
Det er således også denne forskningsproces der ses afspejlet af den fremstillings-
form jeg som nævnt har anvendt i forrige kapitel, hvor det blot er de af Bourdieus 
teoretiske begreber, der er særligt relevante for denne afhandling der præsente-
res i kraft af, at afhandlingen grundlæggende er empiriske drevet. Bourdieus over-
ordnede optik og de teoretiske begreber er således i denne afhandling blevet 
brugt som en løbende ’samtalepartner’ i forhold til at forstå og reflektere over det 
jeg så empirisk. Samtidig har det været et bevidst valg, at Bourdieus ellers poten-
tielt stringente og stramme begrebsapparat, ikke skulle ’føres ned over’ empirien 
i et forsøg på at gennemstrukturere analyserne.  

En abduktiv tilgang kræver et forskningsdesign, der løbende kan gentænkes og 
ændres. I arbejdet med denne afhandling har denne åbenhed og fleksibilitet i de-
signet været et strategisk bevidst valg i min bestræbelse på ikke at lukke ned for 
kompleksiteten i feltet men netop synliggøre magtrelationerne og de generative 
mekanismer, som jeg fik en fornemmelse af via min deltagelse i Børnerådets un-
dersøgelse (Børnerådet 2012) og i den indledende fase af ”Det ’særlige’ som po-
tentiel ressource”, og som jeg derfor har haft en ambition om at synliggøre i denne 
afhandling. I mit forskningsdesign har jeg tilstræbt på en gang at være fokuseret 
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og samtidig åben for at ændre og tilpasse undervejs i såvel planlægningen, feltar-
bejdet og undervejs i analyserne – det har således været lidt en balancegang mel-
lem det ordnede og det komplekse. Denne abduktive tilgang og mit fleksible forsk-
ningsdesign har fordret en åbenhed for at udforske, undersøge og følge det der 
viste sig – både undervejs i feltarbejdet og i analyserne. Men det har samtidig be-
virket, at processen ikke har været nær så ’trin-for-trin’ fremadskridende, sådan 
som en skriftlig afhandling som denne måske kan signalere. Som Katzenelson 
(1996) har påpeget, så er forskning ofte en temmelig rodet proces hvor nye erken-
delser gøres løbende. Forskningsprocessen er således ikke altid så ordnet og logisk 
sammenhængende, som vi ønsker at fremstille det i sådan en afhandling som 
denne.  

Udfordringen ved en abduktiv tilgang er selvsagt, hvordan og hvornår denne vek-
selvirkende proces og søgen efter andre vinkler og indsigter ’lukkes ned’, så en 
samlet skriftlig afhandling kan formidles og afsluttes. Her har jeg blandt andet fun-
det inspiration i tankerne om ’midlertidige lukninger’ (Jørgensen 2016; Winther 
Jørgensen 2002). Men udover at jeg har fundet det frugtbart (og nødvendigt) at 
arbejde med disse midlertidige lukninger, så har den abduktive tilgang i analysen 
ligeledes givet mening i forhold til afhandlingens teoretiske inspirationer. I en ab-
duktiv analyse bliver det centrale koblingen mellem en konkret begivenhed og det 
strukturelle (Caswell 2005). Hvilket understreger, at fx frontmedarbejdernes ud-
sagn og handlinger ikke skal forstås eller gives mening i sig selv, men bør sættes 
ind i og forstås i forhold til bl.a. strukturerne i feltet. Som Caswell skriver, så bety-
der det,  

(…) at den enkelte hændelse i det empiriske materiale må fortolkes i 
forhold til en bredere kontekst, generelle mekanismer, tværgående 
logikker mv. Men det betyder også, at de empiriske elementer brin-
ges i spil i forhold til de teoretiske forståelser, som forskningen læner 
sig op ad. (Caswell 2005:107) 

Dette vender jeg tilbage til i dette kapitels sidste afsnit, hvor analysestrategien 
præsenteres. 

4.2 EMPIRISK FOKUS, UDSIGELSESKRAFT 
OG GRUNDLAG 
I dette afsnit rettes fokus mod afhandlingens empiri. Indledningsvis gives en kort 
præsentation af og introduktion til afhandlingens empiriske fokus på frontmedar-
bejdernes praksis (statens venstre hånd). Derefter åbnes der op for en diskussion 
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af empiriens udsigelseskraft og afslutningsvis gives der et overblik over afhandlin-
gens empiriske materiale, og hvordan der er blevet arbejdet med det.  

EMPIRISK FOKUS PÅ STATENS VENSTRE HÅND 
Min konstruktion af analysegenstanden (feltet for socialt arbejde med anbragte 
børn og unge) som et underfelt til feltet for socialt arbejde betyder, at der skabes 
rum for og blik for, at underfeltet kan indeholde særegne praksislogikker og posi-
tioner, men at disse samtidig formes af og er med til at forme andre felter. Det er 
i forbindelse med denne tese om uddifferentieringen i relativt autonome under-
felter, at Bourdieu præsenterer sin skelnen mellem ’statens høje hånd’ og ’statens 
venstre hånd’ (Bourdieu 1998a, 1999b, 2010, 2011). Statens højre hånd betegner 
de politikere og administratorer, der udstikker retningslinjerne og rammerne for 
det sociale arbejde, mens statens venstre hånd består af de frontmedarbejdere, 
der, som i dette tilfælde, arbejder med anbragte børn og unge – som fx plejefor-
ældre og ansatte på diverse døgninstitutioner. Som Bourdieu påpeger, så er ud-
fordringen ofte, at statens højre hånd ikke ved, hvad den venstre gør (Bourdieu 
1998a:2), eller i hvert fald at statens venstre hånd har en fornemmelse af, at sta-
tens højre hånd ”(…) no longer knows, or, worse, no longer really wants to know 
what the left hand does.” (Bourdieu 1998a:2). Udfordringen ligger i, at den højre 
hånd fokuserer på det overordnede billede, er “(…) obsessed by the question of 
financial equilibrium (…)” (Bourdieu 1998a:5). Mens statens venstre hånd har en 
praktisk viden og indsigt i, hvordan højre hånds arbejde sætter rammerne for ar-
bejdet og løbende bliver konfronteret med “(…) the often very costly social 
consequences of 'budgetary restrictions'.” (Bourdieu 1998a:5). Man kan således 
sige, at der er tale om, at de to hænder trækker på hver sin videnskapital (Larsen 
2009:59). 

Om end denne beskrivelse af statens højre og venstre hånd er meget illustrativ og 
ofte rammende for den oplevelse, som eksempelvis frontmedarbejderne i feltet 
for socialt arbejde med anbragte børn og unge har, så kan det med denne beskri-
velse komme til at lyde, som om der er en stor ensartethed inden for ’den enkelte 
hånd’. Som om fx statens venstre hånd til alle tider arbejder ud fra samme videns-
kapital eller logik. Billedet er dog mere nuanceret end som så, og konkret i feltet 
for socialt arbejde med anbragte børn og unge ses der fx flere centrale spillere.  På 
anbringelsesområdet har vi i Danmark i dag groft sagt to forskellige anbringelses-
typer – plejefamilier og institutioner. Disse to anbringelsestyper er de mest mar-
kante spillere i feltet i dag, og det er således også oftest disse overordnede anbrin-
gelsestyper, der nævnes – hvad end det er forskere, politikere eller frontmedar-
bejdere, der beskriver feltet ved at fremhæve den ene anbringelsestype eller fo-
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kusere på enten forskelle eller ligheder imellem de to. Det er to anbringelsesfor-
mer, der i kraft af at være en del af det samme felt, nemlig feltet for socialt arbejde 
med anbragte børn og unge, har store ligheder, men det er også to forskellige spil-
lere i feltet, hvor der til stadighed pågår og har pågået en række positionerings-
kampe (sådan som analyserne i de kommende kapitler ligeledes viser). Positione-
ringskampe, hvor netop ’forskellen fra’ eller ’ligheden med’ bruges som et aktivt 
redskab. Indsigt i disse kampe og distinktioner kan således bidrage med viden om, 
hvordan det sociale arbejde anskues fra forskellige positioner i feltet – hvad der 
defineres som kernen i det gode arbejde på anbringelsesområdet, og hvad der ud-
grænses fra det.   

I denne afhandling inddrages begge spillere, og i analyserne vil ligheder, forskelle 
og den måde de distancerer sig på påpeges. Formålet er ikke at sammenligne, men 
at skabe indsigt i og bibringe viden om forskellige positioner i feltet og dermed 
synliggøre magtrelationerne i feltet samt tydeliggøre hvilke børnesyn der mulig-
gøres og udgrænses i feltet.  

Ud over disse to spillere, indgår også staten, politikere, kommunerne (herunder 
bl.a. kommunale ledere, myndighedssagsbehandlere og familieplejekonsulenter), 
fagforeninger (som blandt andre SL og BUPL), diverse interesseorganisationer (lige 
fra de filantropiske foreninger, der fx driver socialpædagogiske opholdssteder, til 
organisationer som FADD og LOS), forældrene, børnene og de unge selv, medier, 
forskere, uddannelsesinstitutioner mv., som spillere i feltet.  

I denne afhandling rettes fokus mod frontmedarbejderne i anbringelsesfeltet. 
Med denne betegnelse mener jeg de ansatte der i anbringelsesfeltet har den dag-
lige kontakt med anbragte børn og unge – plejeforældre og de ansatte på institu-
tionerne – det vil sige frontmedarbejderne i yderste led. Men for læsevenlighe-
dens skyld anvendes den kortere betegnelse ’frontmedarbejdere’ således for 
denne afgrænsede gruppe. Afhandlingens empiriske materiale er dog bredere end 
’blot’ empiri produceret med frontmedarbejderne, idet det også omfatter doku-
menter som lovtekster, vejledninger, politiske udtalelser, høringsbreve, kommen-
tarer fra interesseorganisationer mv., samt interviews og observationer med 
blandt andre kommunale ledere, myndighedssagsbehandlere og familieplejekon-
sulenter. Dette materiale bidrager til at få større indsigt i de kampe og magtrelati-
oner der udspiller sig i feltet, en indsigt som ikke udelukkende lader sig afdække 
via frontmedarbejdernes egne fortællinger eller handlinger, da magtrelationerne 
og de strukturelle påvirkninger ikke nødvendigvis er erkendt og synlig. Men valget 
af at rette fokus mod frontmedarbejderne i yderste led betyder derfor også, at 
magtrelationerne i kommunen, som fx dem myndighedssagabehandlerne indgår 
i, ikke viges så meget opmærksomhed. Fokus rettes derimod i stedet mod hvordan 
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specifikt frontmedarbejdernes arbejde er organiseret, anskues og udføres og hvor-
dan øvrige positioner i feltet, som fx myndighedssagsbehandlere, politikere, kom-
munale ledere, familieplejekonsulenter mv., er med til at forme det. 

PLEJEFAMILIER 

En plejefamilie er i udgangspunktet en ganske almindelig familie, der 
både med og uden særlige sociale eller pædagogiske forkundskaber 
giver plads til et barn, der har behov for særlig støtte og om-
sorg. (Socialstyrelsen 2017a) 

Ifølge Bryderup m.fl. (2017b) ser den typiske (læs: gennemsnitlige) almindelige28 
plejefamilie29 ud på følgende måde: Den består af to samboende voksne. Familie-
plejeren er 51 år og partneren er 53 år30. De har været familieplejere i omkring 10 
år og har selv 2-3 børn, men disse er oftest flyttet hjemmefra eller de har 1 hjem-
meboende barn.  De bor typisk i landdistrikterne, enten i eget hus eller landejen-
dom. De er etnisk danske og har et eksplicit kristent grundlag. De har/har haft 1 
eller 2 børn i pleje31. Plejebarnet/-børnene er ikke sideløbende med deres anbrin-
gelse i aflastning. Familieplejeren har forudgående for sit arbejde som familieple-
jer erfaring med at arbejde med børn og unge og har en mellemlang videregående 
uddannelse. Familieplejeren har enten fuldtidsarbejde eller deltidsarbejde udover 
familieplejehvervet. 32  Partneren har typisk en fuldtidsansættelse eller er selv-
stændig og har en erhvervsfaglig uddannelse. (Sammenskrivningen bygger på 
resultaterne fra Bryderup m.fl. 2017b:306–24). 

 
28 ’Almindelige’ forstået som typen af plejefamilie – længere nede uddyber jeg forskellen mellem de for-
skellige typer af plejefamilier, men kort fortalt så er der tre typer: 1). Netværksplejefamilier, 2). Almindelige 
plejefamilier og 3). Kommunale plejefamilier. Men med den nyeste lov på området ”lov om mere kvalitet i 
plejefamilier” (Børne- og Socialministeriet 2018c) bliver dette udvidet til fire forskellige plejefamilietyper. 
De fire typer plejefamilier er: netværksplejefamilier, almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og 
specialiserede plejefamilier (Børne- og Socialministeriet 2018b). 
29 Dette er baseret på viden om de 3.167 familieplejere, der har deltaget i deres spørgeskemaundersøgelse. 
30 Selvom det er parret eller familien, som vurderes og dermed godkendes som plejefamilie, så gives pleje-
tilladelsen til den ene af forældrene. Det vil sige, at kontrakten enten indgås med plejemor eller plejefar.  
31 Det er dog værd at bemærke, at 15,8 % af familieplejerne har haft mellem 5 og 10 børn i pleje (Bryderup 
m.fl. 2017b:314) 
32 41, 6% har dog ingen ansættelse ud over familieplejehvervet. 
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FIGUR 4: DEN TYPISKE PLEJEFAMILIE  
Figuren er fra DR (Hoe 2017) og anvender samme oplysninger, som dem jeg har sammenskrevet ovenfor. 

Ovenstående gennemgang af, hvordan den gennemsnitlige plejefamilie ser ud, di-
vergerer formentlig ikke i manges optik fra udtalelsen i det indledende citat, om 
at der i udgangspunktet er tale om ”en ganske almindelig familie” (Socialstyrelsen 
2017a). Hvad en plejefamilie er, hvordan den bør være og hvad dens opgave er og 
bør være, er dog langt fra spørgsmål, som der hersker fuldstændig enighed om i 
feltet. Netop disse spørgsmål er derimod nogle af dem, der kæmpes om i feltet, 
og blikket for disse kampe kan synliggøre nogle af de forskellige positioner i feltet 
og give os et indblik i hvilke praksislogikker, der er på spil.  

I denne afhandling indgår seks plejeforældre fra fire forskellige plejefamilier som 
interviewpersoner. Det er plejeforældre der alle på den ene eller anden måde har 
deltaget i udviklingsprojektet i ”Det ’særlige’ som potentiel ressource”. Derudover 
indgår observationer ved besøg i en række plejefamilier samt snakke og refleksio-
ner i forbindelse med diverse kursusaktiviteter for plejeforældre, der ligeledes er 
blevet afviklet som en del af udviklingsprojektet33. Det er således disse møder, af 
forskellig art og karakter, der på forskellig vis har påvirket afhandlingen, de spørgs-
mål, jeg stiller, og de erkendelser, jeg har gjort mig. Og man kan således sige, at 
over 80 plejeforældre på forskellig vis har bidraget. Jeg har ikke oplysninger om 
alder, uddannelsesbaggrund mv. for alle disse plejeforældre, men hvis man ser på 

 
33 I forbindelse med udviklingsprojektet i ”Det ’særlige’ som potentiel ressource” afholdt vi i sensommeren 
2015 en større kursusdag for ca. 60 plejeforældre. Derudover afholdt vi et kursusforløb a 5 kursusgange i 
løbet af første halvår af 2016 for en gruppe på 23 plejeforældre.  
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dem, der er blevet interviewet i forbindelse med denne afhandling, så spænder de 
i alder fra midten af 40’erne og til slutningen af 60’erne. De fire plejefamilier er 
fysisk placeret i forskellige dele af Danmark, men der er ingen af plejefamilierne, 
der er bosat i eller omkring de større byer. De har alle minimum to biologiske børn 
– i nogle af familierne bor børnene stadig hjemme, i andre er de flyttet hjemmefra. 
Det er forskelligt, om de er fuldtidsplejefamilier, dvs. at begge forældre har jobbet 
som familieplejer som deres fuldtidsbeskæftigelse, eller om en eller begge pleje-
forældre har et job ved siden af. I alle familierne er det gældende, at minimum én 
af plejeforældrene har en pædagogisk uddannelse eller har arbejdet/arbejder in-
den for det pædagogiske felt.    

SOCIALPÆDAGOGISKE OPHOLDSSTEDER OG DØGNINSTITUTIONER 
Institutionsområdet er ikke en homogen størrelse – hverken i dag eller da institu-
tionerne skød frem i 1800-tallet (som det bliver tydeligt i Analysedel I om feltets 
fremkomst). Selvom døgninstitutionerne alle fungerer under Serviceloven (Lov om 
social service, Børne- og Socialministeriet 2018f), så muliggør rammerne i lovgiv-
ningen, at der i feltet ses store variationer, og der ses således mange forskellige 
institutionstyper i feltet – opholdssteder, behandlingsinstitutioner, døgninstituti-
oner, børnehjem, miniinstitutioner, ungdomspensioner, ungdomshøjskoler mv. 
Disse varierer ikke kun af navn, men også i forhold til målgruppe, størrelse, place-
ring mv.  Som Kristensen m.fl. (2005)  skriver: ”Institutionerne er ens og alligevel 
forskellige.” (Kristensen m.fl. 2005:6). Kristensen m.fl. pointerer, at der er visse 
’ydre træk’, hvor institutionerne ligner hinanden. Det, de her mener med ydre 
træk, er fx, at hverdagens struktur på institutionerne ofte ligner hinanden, i og 
med, at arbejdet er organiseret med personalemøder, kontaktpersonmøder med 
det enkelte barn, handleplaner, statusmøder med kommunen, journal- og dags-
bogsskrivning mv. De påpeger ligeledes, at de har fundet, at ”Arbejdsdelingen, hie-
rarkiske strukturer, specialisering og karrieresystem viser ligeledes forbavsende 
lighedstræk.” (Kristensen m.fl. 2005:20)34. Men som Bryderup, Madsen og Pert-
hous spørgeskemaundersøgelse blandt danske døgninstitutioner, opholdssteder 
og dagbehandlingstilbud viser, så ses der væsentlige forskelle i ’indholdet’ altså 
institutionernes pædagogiske tilgang (Bryderup, Madsen, og Perthou 2002).  

Helt konkret i forhold til de institutioner, der er inddraget i denne afhandlings em-
piriproduktion, så ses der på samme måde en række ligheder og forskelle. Fælles 
for dem er det først og fremmest, at begge institutioner har været en del af udvik-
lingsprojektet i ”Det ’særlige’ som potentiel ressource”. Derudover er begge insti-

 
34 Den delundersøgelse, som de her præsenterer, er gennemført af Ole Steen Kristensen og Tina Andersen 
og har fokus på ”Udviklende miljøer på døgninstitution”. 
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tutioner selvejende institutioner, og begge institutioner er socialpædagogiske op-
holdssteder. Målgruppen, personalesammensætningen, tilgangen mv. varierer 
dog på de to institutioner.  

Den ene institution er målrettet psykisk sårbare unge. De unge her er alle over 18 
år og er derfor ikke formelt set ’anbragte’ – de er visiteret efter Servicelovens 
§107, der dækker midlertidige botilbud. 35 Under §107 kan kommunen tilbyde 
midlertidige ophold på institutioner ”(…) til personer, som på grund af betydelig 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov 
for det.” (Serviceloven, Børne- og Socialministeriet 2018e:§107). Som der står på 
Socialstyrelsens hjemmeside, så er der i disse midlertidige boformer ”(…) mulighed 
for at arbejde med brugernes problematikker omkring fx stofmisbrug eller psykisk 
sygdom, såfremt borgeren har behov for døgndækning af behandlingsmæssige år-
sager.” (Socialstyrelsen 2015a). I modsætning til den anden institution er der på 
denne institution en intern skole, hvor de fleste af de unge tager en STU (en Særlig 
Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) (Lov om STU, Undervisningsministeriet 2015). 
Der er plads til omkring 16 unge på institutionen, og der er ca. 15 ansatte, hvoraf 
ca. 2/5 er uddannet pædagoger, 1/5 er uddannet lærere, og de resterende 2/5 
ikke har en pædagogisk eller lignende uddannelse.  

Den anden institution er et mindre socialpædagogisk opholdssted med plads til 
omkring 9 børn og unge anbragt under Servicelovens §66. Institutionen har til for-
mål at drive socialpædagogisk arbejde for vanskeligt stillede børn og unge. Den 
primære målgruppe er børn og unge, der vurderes til at have behov for længere-
varende anbringelse uden for hjemmet, ofte for hele barn- og ungdommen. Bør-
nene er ved indskrivning 4-10 år. Der er ikke tilknyttet en intern skole til instituti-

 
35 Da vi indledte samarbejdet med institutionen i 2013-2014, havde de ligeledes unge under 18 år – dvs. 
unge anbragt efter Servicelovens §66. Men som ledelsen på institutionen fortalte mig under et besøg på 
institutionen i 2015, så havde de besluttet, at de kun ville have unge visiteret via §107 og således ikke 
længere ville modtage unge under 18 år. Under interviewet med en af medarbejderne bliver det påpeget, 
at de med denne ændring i virkeligheden blot går tilbage til sådan, som det var, da han i sin tid startede på 
institutionen – dengang var aldersgruppen 18-25 år. Den ansatte fortæller, at grunden til, at de dengang 
ophævede reglen om at man skulle være fyldt 18, var, at de oplevede unge, som kom til at befinde sig ”i et 
vakuum”, som han sagde: ”Tit så fik vi måske nogle, der havde siddet et par år derhjemme ved deres foræl-
dre i en kælder og lavet ingenting. Og så tænkte vi, det kunne være en god idé, hvis vi kunne få dem ind som 
16-årige allerede der og komme i gang.” Medarbejderen fortæller videre, at de nu igen er gået væk fra 
denne model med unge under 18 år, da de, som han siger, ”blev enige om at det alligevel var en tand for 
tidligt”. Både interviewmaterialet og feltnoterne fra denne institution indikerer dog, at dette i højere grad 
er en beslutning truffet på baggrund af strukturelle betingelser end af pædagogiske hensyn. Medarbejde-
ren i interviewet understreger da også selv, at ”en tand for tidligt” også dækker over, at de med unge under 
18 år skal leve op til en række andre betingelser i og med, at de kommer under en anden paragraf. En 
anden medarbejder pointerer under et af mine besøg på institutionen, at hvis de skal have unge under 18 
år, så er der tale om en anbringelse, og det iværksætter kommunerne, som han understreger, ikke hvis der 
generelt er tale om en velfungerende familie. Dette er således et tydeligt eksempel på hvordan det struk-
turelle påvirker praksis.    
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onen, og alle børnene går derfor på diverse skoler i lokalområdet (både alminde-
lige folkeskoler og specialskoler). Der er ca. 10 ansatte på institutionen, der alle 
har en pædagoguddannelse. 

Når jeg i denne afhandling, trods forskellene på de institutioner der deltager i af-
handlingen og de store forskelle på institutionsområdet generelt, alligevel blot 
omtaler dem som institutioner, så er det dels fordi, jeg ikke som sådan er interes-
seret i de lokale problemstillinger, men i højere grad er interesseret i at undersøge, 
hvilke forskellige positioner der er på spil i feltet bredere set, og hvilke kampe der 
udspiller sig. På den anden side muliggør bredden og forskellighederne i instituti-
onerne et blik for forskellene og åbner op for at få indsigt i potentielt flere forskel-
lige positioner i feltet. Hvad det særegne ved institutionerne er, hvordan den pæ-
dagogiske tilgang bør være, og hvad deres berettigelsesgrundlag som anbringel-
sessted er, er nemlig langt fra spørgsmål, der hersker fuldstændig enighed om i 
feltet. Et fokus på spørgsmål som disse kan derfor give os blik for, hvad det er, der 
kæmpes om i feltet, og dermed give os et indblik i, dels hvad det er der er på spil i 
feltet, dels hvilke kapitaler der opnår anerkendelse og hvilke normer, værdier, 
handlinger, tilbøjeligheder og kategoriseringer (habitus) der er på spil – kort sagt 
hvilke praksislogikker der er på spil i feltet.  

Når det er sagt, så er det væsentligt at pointere, at selvom jeg med afsæt i de to 
institutioner får blik for forskellene, så får jeg herigennem ikke nødvendigvis alle 
positioner i feltet repræsenteret. Med udvælgelsen af de to institutioner der har 
deltaget i udviklingsprojektet, får jeg, ligesom med de deltagende plejeforældre, 
indsigt i de positioner i feltet der er positivt stemt over for at arbejde med et for-
skelsorienteret og anerkendende børnesyn. Fra mit kendskab til feltet ved jeg, at 
der ligeledes er både institutioner og plejeforældre, hvor sådan en tankegang sy-
nes mere fjernt og positioner i feltet der ikke mener at det overhoved giver mening 
at arbejde ud fra et sådan børnesyn. Jeg har fx i forbindelse med mit arbejde for 
Børnerådet oplevet institutioner der ikke fandt det muligt for ’deres børn’ at del-
tage i fx en kvalitativ interviewundersøgelse, da deres udsagn og handlinger skulle 
analyseres gennem en klinisk psykologisk optik, for ikke at give et forvrænget bil-
lede disse børn og unges oplevelse af at være anbragt. Heri ligger således et be-
vidst og reflekteret valg og dermed også fravalg som influerer på afhandlingens 
udsigelseskraft. Og det er det jeg nu vil rette fokus mod.      

EMPIRIENS UDSIGELSESKRAFT – EN KRITISK CASE 
I det følgende vil jeg præsentere de deltagende institutioner, plejefamilier og kom-
muner samt kriterierne for udvælgelsen af disse, og hvilken viden empirien pro-
duceret her skal bidrage med. 
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De frontmedarbejdere og organisationer, der fokuseres på i afhandlingen, er fa-
milieplejekonsulenter, myndighedssagsbehandlere, ledere, pædagoger mv. fra to 
kommunale familieplejeafdelinger og to døgninstitutioner, samt en række pleje-
forældre – alle organisationer og medarbejdere, der som nævnt på den ene eller 
anden måde har indgået i udviklingsprojektet36. Det er således frontmedarbej-
dere, der alle er påbegyndt et arbejde med at implementere en ny tilgang til ar-
bejdet med anbragte børn og unge og reflektere over deres egen praksis. De udgør 
således et lille hjørne af feltet for socialt arbejde med anbragte børn og unge, der 
har været under forandring. Generelt når organisationer og agenter stilles over for 
nye krav, skal varetage nye opgaver, samarbejde med nye spillere, oplever orga-
nisatoriske ændringer, skal arbejde med nye metoder mv., kan dette betyde, at 
der brydes med feltets doxa, og at de førhen selvfølgelige tilgange, arbejdsformer, 
handlemønstre mv. bliver gjort synlige. Tanken er derfor, at analysen af frontmed-
arbejdernes arbejde vil bibringe viden om forskelligheder i tilgangen til arbejdet i 
organisationer, der overordnet set hører under samme lovgivningskompleks37 og 
samtidig deltager i samme udviklingsprojekt, og på den måde tydeliggøre feltets 
doxa samt feltets dominerende praksislogikker. 

Valget af netop disse organisationer og frontmedarbejdere – der på nogle områ-
der er ens og på andre forskellige – er valgt ud fra en forventning om, at indsigten 
i hvilke praksislogikker der dominerer i deres arbejde, sammen med indsigterne 
om feltets historicitet og det strukturelle niveau vil tydeliggøre, hvad der i feltet 
henholdsvis muliggør og hindrer frontmedarbejdernes arbejde med og implemen-
tering af et forskelsorienteret og anerkendende børnesyn, som ligger i ”Det dob-
belte blik”. Henholdsvis plejefamilierne og institutionerne inddrages således, da 
de udgør interessante empiriske nedslagspunkter i feltet – både generelt set, som 
agenter i feltet, men ligeledes helt specifikt, som centrale ”forandringsagenter” 
(Delica og Mathiesen 2012:182). 

Afhandlingen bibringer ikke en komparativ case-analyse. Men afhandlingens em-
pirigrundlag er karakteriseret ved en række træk, der, i samspil med de kontek-
ster/sammenhænge det er blevet produceret i, kan sidestilles med det, Bent Flyv-
bjerg betegner ”den kritiske case” (Flyvbjerg 2006, 2015). Tanken bag denne case 
udvælgelse er nemlig, at hvis denne gruppe af deltagere, på trods af deres eget 
ønske om og engagement i forhold til at arbejde ud fra et forskelsorienteret og 
anerkendende børnesyn, alligevel møder udfordringer, så vil dette børnesyn sand-
synligvis også møde modstand i den resterende del af feltet for socialt arbejde 

 
36 ”Det ’særlige’ som potentiel ressource” – se mere her: www.saerlig.ruc.dk  
37 Som nævnt ovenfor, er der forskel på, hvilke paragraffer fx institutionerne opererer indenfor, da dette 
afhænger af målgruppen. Men såvel institutionerne som plejefamilierne opererer alle inden for Servicelo-
ven (Børne- og Socialministeriet 2018e) og Socialtilsynsloven (Børne- og Socialministeriet 2018g), som de 
to overordnede lovkomplekser. 

http://www.saerlig.ruc.dk/
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med anbragte børn og unge (Flyvbjerg 2015). På denne baggrund forventes analy-
serne derfor at give mulighed for at få blik for nogle af de konflikter, modstridende 
positioner og rationaler, der ligeledes kan tænkes at have relevans for feltet bre-
dere set.  

I det følgende præsenteres den empiri som er blevet produceret og indsamlet i 
forbindelse med afhandlingen, og som således udgør det empiriske fundament for 
afhandlingens analyser og konklusioner. 

PRODUCERET EMPIRI OG INDSAMLET EMPIRI 
I afhandlingen skelnes mellem empiri der er blevet produceret som en del af af-
handlingen – via interviews og observationer. Og indsamlet empiri – det vil sige fx 
lovtekster, socialpædagogiske behandlingsbeskrivelser, udtalelser i medierne mv. 
For at give et indblik i hvilken empiri afhandlingen bygger på, og hvilken ’rolle’ den 
spiller i afhandlingen, er her opstillet tre overordnede temaer, der kort beskriver, 
hvad empiren skal bidrage med viden om: 

• De organisatoriske rammer for arbejdet som fx krav om dokumentation. 
Empirien genereres her via interviews, observationer samt skriftlige doku-
menter og tekster som fx love, reformtekster, vejledninger og håndbøger, 
sagsakter som fx handleplaner, statusrapporter mv. 

• Organisationernes / frontmedarbejdernes beskrivelser af deres arbejde og 
tilgang til arbejdet – konstruktioner af det gode sociale arbejde ”hvad er 
vigtigt?”. Derudover inddrages ligeledes udtalelser fra blandt andre politi-
kere, interesseorganisationer og andre relevante spillere i feltet, der kan 
bidrage med indsigter om, hvordan arbejdet anskues. Empirien genereres 
via interviews, samtaler ifm. observationer samt forskellige dokumenter 
som fx organisationernes beskrivelser af deres pædagogiske tilgang, politi-
keres udtalelser i pressen mv.  

• Udførelsen af arbejdet og de børnesyn, som her bringes i spil. Empirien ge-
nereres via interviews, observationer og sagsakter (hvordan beskrives bør-
nene).  

Empirien, der danner baggrund for analyserne i denne afhandling, består således 
af deltagerobservationer, interviews med frontmedarbejdere og ledere samt di-
verse dokumenter.  
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Organisation Observationsstudie Interviews 
Kommune A Deltagerobservation af 3 familie-

plejekonsulenters arbejdsdag – va-
righed 3 dage 
 
Viden fra refleksionsdage, samta-
ler, møder mv. 

1 leder 
1 gruppeinterview med 3 afdelings-
ledere 
3 familieplejekonsulenter 

Kommune B Viden fra refleksionsdage, samta-
ler, møder mv. 

1 tidligere centerchef 
1 socialfaglig leder 
1 sundhedsfaglig leder 
2 myndighedssagsbehandlere 

Institution C Deltagerobservation af medarbej-
dere – varighed 4 døgn. 

1 leder 
1 souschef 
2 medarbejdere 

Institution D Deltagerobservation af medarbej-
dere – varighed 3 arbejdsdage. 

1 leder 
2 medarbejdere (hvoraf 1 også ar-
bejder som familieplejer) 

Plejeforældre  Deltagerobservation ifm. kursusfor-
løb for 23 plejeforældre samt kur-
susdag for ca. 60 

4 interviews med i alt 6 plejeforæl-
dre38 

I alt ca. 30 dage > 130 personer 20 interviews m. 24 personer 
FIGUR 5: OVERSIGT OVER OBSERVATIONER OG INTERVIEWS 

Derudover består empirien af en række forskellige dokumenter, heriblandt sags-
akterne fra 8 børn og unges sager (2 plejebørn, 2 institutionsanbragte og 4 visite-
rede via §107), diverse beskrivelser af institutionernes pædagogiske praksis, ret-
ningslinjer mv., kommunale skrivelser om strategier, standarder mv. samt en 
række centrale tekster vedrørende lovgivningen på området i form af lovbekendt-
gørelse, lovforslag, høringsbreve, vejledninger, håndbøger mv.     

BEARBEJDNING AF OBSERVATIONER OG INTERVIEWS SOM EMPIRISK MATERIALE 
Jeg vil i dette afsnit kort præsentere, hvordan jeg har grebet bearbejdningen af 
det empiriske materiale an, og hvordan det empiriske materiale efterfølgende er 
bragt i spil i analyseprocessen.   

De 20 kvalitative interviews er alle blevet transskriberet af to studentermedhjæl-
pere og mig selv. Uddelegering af en sådan transskriberingsopgave kræver visse 
fælles retningslinjer og guidelines. Jeg har derfor, inden transskriberingerne påbe-
gyndtes, udarbejdet en transskriberingsvejledning – denne kan ses i bilag 4. Mine 
feltnoter er blevet til ved, at jeg havde en lille notesbog med mig rundt (når det 
var muligt). I denne skrev jeg kun i stikordsform, hvad der skete, eller hvilke tanker 
jeg gjorde mig undervejs. Undervejs i feltopholdet foldede jeg disse beskrivelser 

 
38 Et af disse interview med en familieplejer er ikke talt med i den samlede opgørelse, da der er tale om et 
interview foretaget med en ansat på en institution, der ligeledes arbejdede som familieplejer og derved 
havde denne ’dobbeltrolle’. For ikke at skabe et misvisende billede af den samlede empirimængde er denne 
interviewperson selvsagt kun talt med en gang i den samlede optælling. 
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og tanker mere ud – fx når jeg sad om aftenen på mit værelse efter en dag med 
observationer på en institution eller lignende. Efter afslutningen af et feltophold 
blev stikordene og de lidt mere sammenhængende beskrivelser skrevet ud til felt-
noter. Til denne proces havde jeg lavet et skema, som jeg skrev feltnoterne ind i 
(se bilag 5). Hensigten med dette skema var at systematisere mine feltnoter, så tid 
og sted blev anført ud for de givne feltnoter. Derudover havde jeg lavet en kolonne 
til henholdsvis at kunne anføre mine tanker/forståelser og evt. ideer og spørgsmål 
til de efterfølgende interviews. 

Efter transskriberingen og renskrivningen af henholdsvis interviews og feltnoter 
foretog jeg en første gennemlæsning af hele materialet. I forbindelse med denne 
første gennemlæsning kodede jeg alt, hvad jeg umiddelbart fandt interessant på 
den ene eller anden måde – det kunne således både være både ift. teori, tidligere 
tanker, jeg havde gjort mig, eller også steder, hvor jeg fornemmede, at der måske 
kunne være noget, der skilte sig ud eller modsat gik igen. Man kan sige, at denne 
gennemlæsning, som Roulston foreslår, er blevet indledt med spørgsmålet: ”What 
stands out in the data?” (Roulston 2010:200). 

Denne gennemlæsning og kodning af materialet blev foretaget i softwareprogram-
met NVivo. Alle interviewtransskriptioner, feltnoter, institutionernes beskrivelser 
af pædagogiske tilgange mv. er blevet indlæst i NVivo, hvorefter jeg har gennem-
læst og kodet materialet ved hjælp af programmet. Anvendelsen af netop dette 
program var primært motiveret af ønsket om en overskuelig brugerflade, hvorfra 
jeg kunne organisere og administrere mit materiale. Skemaet nedenfor er blot et 
eksempel på denne første kodningsproces og viser derfor blot et lille udsnit af den 
oversigt, jeg lavede over kodninger ved første gennemlæsning af materialet 
med/om plejefamilier.  

Første kodning 
Ambitioner  
Diagnoser 
Huslige pligter 
Normal anderledes 
Tolerance og regler 
Udfordringer og ressourcer 
Det kollegiale 
Efteruddannelse 
Forskellige perspektiver 
Ledelse 
Samarbejde 
Behandling eller familie 
Familiepleje versus institution 
Bio.familie 
Forældresamarbejde 
Samvær 
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Faglig sparring 
Rum for refleksivitet 
Samarbejde med kommunen 
Socialtilsyn 
Stabilitet i anbringelsen 
Tillid til plejeforældre 
Tilsyn 
Dokumentation 
Status – journalisering 
Statusbeskrivelser 
Krav om uddannelse 
Uddannelse af plejeforældre 
Vederlag 
Økonomi 
Økonomifokus 
De gode hjerter 
En del af familien 
FIGUR 6: EKSEMPEL PÅ DEN FØRSTE KODNINGSPROCES 

Flere af koderne i denne ’første rundes kodning’ burde i virkeligheden være slået 
sammen, da de lå inden for samme tema. Men for ikke at låse mig alt for fast på 
nogle enkelte temaer og kun læse efter dette i materialet, fandt jeg det nødven-
digt at sørge for at have denne mere åbne tilgang til kodningsprocessen. Som næ-
ste skridt i processen blev de enkelte koder samlet i temaer – skiftende i de far-
vede og hvide felter, i tabellen ovenfor, indikerer, hvordan nogle af koderne blev 
samlet.  Der var således her tale om ’anden rundes kodning’ og gennemlæsning af 
materialet, hvor blikket i højere grad blev rettet mod konfliktpunkter, modsætnin-
ger, ting der fremstod som selvfølgeligheder, hvad der blev tillagt værdi mv. 

De analytiske temaer og nedslagspunkter er på denne måde blevet identificeret 
gennem multiple gennemlæsninger af det empiriske materiale. Og her har min an-
vendelse af NVivo medvirket til at skabe overblik over det empiriske materiale og 
sikre en systematisk gennemgang af materialet. Kodningen har været abduktiv – 
dvs. er sket i samspil med mit teoretiske begrebsapparat, men sigtet har overord-
net været at sikre en substantiel forforståelse for samt overblik over det empiriske 
materiale. Brugen af NVivo således udelukkende fungeret som et elektronisk red-
skab til den analyseproces, jeg normalt igangsætter ved fx gennemlæsning af in-
terviewmaterialer. En af de helt store fordele ved NVivo har været, at jeg med 
dette program har haft en samling på alt det empiriske materiale, hvor jeg let har 
kunnet gå fra del til helhed og tilbage igen – forstået på den måde, at jeg fx let har 
kunne genfinde et konkret citat i den oprindelige kontekst i transskriptionen af 
interviewet. Derudover har programmet og samlingen i en projektmappe, med re-
levante undermapper, gjort det muligt løbende gennem analyseprocessen at gen-
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besøge og dermed foretage en kontinuerlig bearbejdning af det empiriske materi-
ale for eksempelvis at tjekke sammenhænge, lignende forekomster, eller hvad der 
nu har rejst sig af spørgsmål undervejs.  

ANVENDELSEN OG FREMSTILLINGEN AF CITATER OG UDDRAG FRA FELTNOTER 
Citater fra de kvalitative interviews og uddrag fra feltnoterne anvendes løbende i 
analyserne. Med et empirisk materiale af det omfang, der ligger til grund for denne 
afhandling, er det dog selvsagt ikke muligt (endsige ønskværdigt) at inddrage alle 
de passager, hvor fx en særlig position i feltet kommer til udtryk. Citater og uddrag 
er derfor udvalgt ud fra tanken om, at de skal være med til at tydeliggøre de for-
skellige positioner i feltet, men ikke med henblik på en kvantificeret tilgang til ma-
terialet for at vise fx hvor mange gange dette eller hint nævnes, af hvor mange 
eller lignende. Denne udvælgelse kan dog til tider være svær, da nærheden til fel-
tet også nogle gange bevirker, at jeg som forsker har haft lyst til at inddrage flere 
citater eller længere citater, så nuancerne kommer til sin ret. Det er en svær ba-
lancegang, men ambitionen har således af formidlingsmæssige hensyn været kun 
at inddrage citater og uddrag, i det omfang de reelt kunne bidrage til de konkrete 
analyser. 

Af formidlingsmæssige hensyn har jeg desuden valgt i nogle tilfælde at korrigere 
interviewcitaterne en smule. Der har her været tale om helt små rettelser og ren-
skrivninger ift. eventuelle forstyrrende pauselyde som eksempelvis ’hmm’, der er 
blevet skrevet ud, samt i nogle tilfælde også mine små bekræftende ’ja’er’, der 
ellers ville have brudt citatet unødigt op. Der er således ikke tale om ændringer, 
der har ændret deltagernes ordvalg eller sprogbrug. I de tilfælde hvor jeg fx har 
klippet mine egne små bekræftende ja’er ud eller på anden vis har udeladt dele af 
transskriptionen, så er dette markeret med en parentes med tre prikker (…). I ci-
tater, hvor der er indsat tekst med firkantede klammer omkring, som fx her: ”bar-
net og den unge [betragtes] som centrale aktører, og deres mestring tillægges stor 
betydning.” (Servicestyrelsen 2007:31), betyder den firkantede klamme, at jeg har 
indsat forklarende tekst, der har til hensigt at lette læsningen. 

4.3 FORSKNINGSETIKE REFLEKSIONER – 
EN FORTLØBENDE PROCES 
De etiske refleksioner har fyldt rigtig meget gennem hele arbejdet med afhandlin-
gen. På en måde kan man faktisk sige, at de etiske refleksioner startede, allerede 
inden jeg reelt påbegyndte min ansættelse som ph.d.-stipendiat, i forbindelse med 
min ansættelse som videnskabelig assistent på projektet ”Det ’særlige’ som po-
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tentiel ressource”. Spørgsmålet omkring min forskerrolle har fx været gennemgå-
ende, og affødt en række etiske refleksioner over hvordan jeg over for frontmed-
arbejderne i de forskellige organisationer håndterede og tydeliggjorde min ’dob-
beltrolle’ som både facilitator og forsker. Et andet etisk dilemma, der har fulgt mig 
gennem hele forløbet, har været samtykke – af hvem og hvornår gives der sam-
tykke til hvad? Alle disse spørgsmål, refleksioner, dilemmaer mv. ville i virkelighe-
den kunne danne afsæt for en selvstændig afhandling og kan derfor heller ikke alle 
rummes i dette afsnit. De etiske spørgsmål forsøges derfor integreret i hele af-
handlingen og vil, i det omfang det er muligt, blive rejst/adresseret løbende gen-
nem afhandlingen.  

Når jeg alligevel har givet plads til et afsnit om netop etik, så er det således ikke 
med ambitionen om at kunne udtømme dette emne her, men for at sætte fokus 
på nogle væsentlige overordnede problemstillinger. Nogle gange, så kan ting blive 
så meget til selvfølgeligheder, at vi end ikke reflekterer over det – da det er blevet 
en del af doxa. Sådan har jeg det med nogle af elementerne i god forskningsetik. 
Dermed ikke sagt, at alle forskningsetiske refleksioner, problemstillinger og prak-
sisformer ligger som en fuldstændig naturlig del af alle processerne i min forsk-
ning. Men netop når noget virker som en selvfølge, så bliver det også tydeligt, når 
man støder på forskning, hvor disse refleksioner og forbehold synes fraværende. 
Derfor dette forsøg på at komprimere nogle af afhandlingens forskningsetiske pro-
blemstillinger til en slags Maggiterning, som dog stadig gerne skal kunne genfindes 
som smagsgiver i hele afhandlingen – for nu at blive i dette billedsprog.   

Selvom forskningsetik som nævnt gennemsyrer, eller i hvert fald bør gennemsyre, 
ethvert forskningsarbejde, så er der ikke et reelt gældende kodeks over de forsk-
ningsetiske principper eller deciderede retningslinjer for god videnskabelig prak-
sis. Der er selvfølgelig ministeriets Code of Conduct eller ”Den danske kodeks for 
integritet i forskningen” (Uddannelses- og forskningsministeriet 2014). Den dan-
ske kodeks’ fokus er rettet mod den videnskabelig redelighed, men omhandler 
ikke en række af de konkrete forskningsetiske principper, som man kunne argu-
mentere for, ligeledes burde være en del af redeligheden. Kodekset (Uddannelses- 
og forskningsministeriet 2014:5) er udarbejdet til at kunne favne alle forsknings-
områder, faglige discipliner, metodiske tilgange mv., hvilket betyder, at det bliver 
lidt for overfladisk i forhold til at sikre en etisk praksis. Jeg har derfor valgt ligeledes 
at søge inspiration i et dokument udformet af Statens Samfundsvidenskabelige   
Forskningsråd i 1994 og senere revideret i 2002 - ”Vejledende Retningslinier for 
Forskningsetik i Samfundsvidenskaberne” (Statens Samfundsvidenskabelige 
Forskningsråd 2002). Samt The British Sociological Associations ”Statement of Eth-
ical Practice for the British Sociological Association” fra 2002 (BSA 2002).   
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Udfordringen ved disse code of conducts er dog generelt, at de, som Guillemin og 
Gillam påpeger, ofte er for restriktive og for overordnede til reelt at kunne over-
føres én til én til det enkelte forskningsprojekt. ”In terms of usefulness in address-
ing ethical issues that arise in practice, professional ethical codes are largely not 
practical or applicable and can serve only as general guidelines.” (Guillemin og 
Gillam 2004:263). Uden helt at afvise anvendeligheden af denne type af retsnings-
linjer, foreslår Guillemin og Gillam i stedet, at fokus primært rettes mod ”proce-
dural ethics” og “ethics in practice” som de to mest centrale dimensioner af den 
forskningsetiske praksis. Inspireret af Guillemin og Gillam har jeg således disse for-
skellige retningslinjer med mig som en del af min ’forsker-rygsæk’ og den reflek-
sive praksis, som jeg har forsøgt at lade være gennemsyrende for hele forsknings-
projektet. Men retningslinjerne vil ikke blive anvendt som egentlige tjeklister eller 
manualer for afhandlingens forskningsetiske refleksioner, overvejelser og handlin-
ger – de vil udgøre, og har udgjort, en grundlæggende inspirationskilde i planlæg-
ningsfasen af forskningsprojektet fx i forbindelse med ”the procedurale ethics”. I 
forhold til den dimension som Guillemin og Gillam kalder ”ethics in practice”, har 
ambitionen været, at arbejdet med de forskningsetiske spørgsmål og dilemmaer 
er en refleksiv proces der gennemsyrer hele forskningsarbejdet. ”Reflexivity in re-
search is thus a process of critical reflection both on the kind of knowledge produ-
ced from research and how that knowledge is generated.” (Guillemin og Gillam 
2004:274). 

Guillemin og Gillams første dimension, ”procedural ethics”, omhandler arbejdet 
med at søge om godkendelse af forskningsprojektet via landets forskningsetiske 
komité, hvor fokus i høj grad er rettet mod spørgsmål som fx ”how confidentiality 
will be maintained” (Guillemin og Gillam 2004). I Danmark har vi ikke et sådan krav 
om, at forskningsprojekterne skal godkendes, men en ikke uvæsentlig del af de 
etiske overvejelser i et forskningsprojekt som dette drejer sig netop om lignende 
spørgsmål i forhold til behandlingen af personoplysninger39, og her er der ligeledes 
i en dansk kontekst nogle krav, der skal leves op til. Tidligere var det et krav, at alle 
forskningsprojekter, der behandlede personoplysninger, skulle indberettes til Da-
tatilsynet for at få godkendelse til håndteringen af disse oplysninger. På Roskilde 
Universitet førte disse ændrede procedureregler hos Datatilsynet til, at der i ste-
det skulle udfyldes en intern anmeldelsesblanket ved behandling af personoplys-
ninger i videnskabelige projekter. Men i forbindelse med EU’s nye persondatafor-
ordning, der trådte i kraft i maj 2018, er Universiteternes juridiske forpligtigelser 

 
39 Følgende forklaring er taget fra Roskilde Universitets vejledning udsendt i forbindelse med den nye per-
sondataforordning (19.01.2018). Personoplysninger er: ”(…) alle oplysninger der vedrører et menneske, 
uanset om denne er ansat, studerende eller i øvrigt har en tilknytning til universitetet. Eksempelvis er føl-
gende typer af oplysninger inkluderet i begrebet ”personoplysninger”: Eksempelvis telefonnummer, 
adresse, yndlingsfarve, karakterer, sygdomsforløb, cpr-nummer eller skostørrelse. Det vil altså sige, at der 
er et meget bredt sigte.” 
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vedrørende de persondataretlige regler ændret, og en ny blanket er udarbejdet – 
begge anmeldelser af nærværende forskningsprojekt er blevet gennemført.  

Når et forskningsprojekt, sådan som det er tilfældet med dette, ikke ’kun’ omhand-
ler personoplysninger, men ligeledes følsomme personoplysninger, så skal Person-
dataloven ligeledes overholdes. De følsomme personoplysninger dækker ifølge 
Datatilsynet oplysninger om: 1). racemæssig eller etnisk baggrund, 2). politisk, re-
ligiøs eller filosofisk overbevisning, 3). fagforeningsmæssige forhold, 4). helbreds-
mæssige forhold, 5). seksuelle forhold, 6). strafbare forhold, 7). væsentlige sociale 
problemer og 8). andre lignende privatlivsoplysninger. Det er ifølge Persondatalo-
vens §10 tilladt at behandle sådanne følsomme oplysninger, hvis behandlingen 
”(…) alene sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersø-
gelser af væsentlig samfundsmæssig betydning.” (Datatilsynet 2008). I denne af-
handling er de følsomme personoplysninger ikke genstand for selve analysen, men 
de behandles og opbevares som en del af projektet. Der er derfor stadig en række 
forskellige foranstaltninger og krav, som jeg i dette forskningsprojekt har skulle 
leve op til (Datatilsynet 2008; Persondataloven 2000). For eksempel er det et krav, 
at sikkerheden er i orden, hvilket betyder, at der er krav om såvel IT-sikkerhed som 
fysisk sikkerhed – i afhandlingen er disse krav imødekommet ved, at interview, 
transskriptioner, observationsnoter og sagsakter enten er gemt på en krypteret 
ekstern harddisk eller i fysisk form i et aflåst skab på mit kontor. Alt materialet vil 
efter afslutningen af forskningsprojektet blive henholdsvis slettet, makuleret eller 
fuldt anonymiseret40 – hvilket ligeledes er et krav. Oplysningerne må kun bruges 
til forskningsmæssige formål, og data må ikke videregives til andre. 

SAMTYKKER 
Informerede samtykker er i denne forbindelse et væsentligt etisk krav til forsknin-
gen. Det er helt centralt, at deltagerne i et forskningsprojekt er blevet informeret 
om projektet overordnet set, og ikke mindst hvordan deres deltagelse anvendes i 
produktionen af viden. Men hvordan disse samtykker skal gives, er der formelt set 
ingen krav om. Som Guillemin og Gillam skriver:   

(…) there is nothing in the concept of informed consent that requires 
any of this [formal written consent, complete with quasi-legal docu-
ments and signatures of witnesses]. Signed consent forms do not 
constitute informed consent, they merely provide evidence (perhaps 
of questionable value) that consent has been given (…) Informed con-

 
40 ”Fuldstændigt anonymiserede oplysninger er ikke omfattet af de databeskyttelsesretlige regler, og op-
lysningerne må derfor fortsat opbevares og anvendes. Med fuldstændigt anonymiserede oplysninger me-
nes oplysninger, som ikke af nogen kan tilbageføres til enkelte personer.” (Datatilsynet 2008). 
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sent is at heart an interpersonal process between researcher and par-
ticipant, where the prospective participant comes to an understand-
ing of what the research project is about and what participation 
would involve and makes his or her own free decision about whether, 
and on what terms, to participate. (Guillemin og Gillam 2004:272) 

I dette forskningsprojekt har jeg indhentet informerede samtykker på lidt forskel-
lig vis, alt efter hvad og hvem jeg har inddraget i projektet. De frontmedarbejdere 
(plejeforældre, familieplejekonsulenter, myndighedssagsbehandlere, kommunale 
(mellem)ledere, personale og ledelse på døgninstitutioner), jeg har interviewet og 
fulgt i deres arbejde (observeret), er alle forud herfor skriftligt blevet informeret 
om projektet, og hvad deres eventuelle deltagelse ville indebære (se bilag 1). Ef-
terfølgende er de konkrete samtykker til deltagelse blevet givet enten mundtligt 
eller via mail. En etisk udfordring i denne forbindelse er, at jeg ikke har fået sam-
tykke fra børnene på de institutioner, hvor jeg har observeret, eller fx når jeg har 
været med en familieplejekonsulent på arbejde og har fået lov til at læse en sta-
tusbeskrivelse, har overhørt en telefonsamtale eller lignende. Dette har således 
været en overvejelse og et fravalg, jeg har gjort allerede i planlægningsprocessen, 
men som ligeledes har bevirket, at jeg på forhånd har frasagt mig muligheden for 
at inddrage en masse viden som empirisk materiale i afhandlingen, da denne er 
opstået eller produceret af deltagere, der således ikke har givet samtykke. Et ek-
sempel på dette er, at jeg under mine deltagerobservationer (shadowing) på insti-
tutionerne havde en række interaktioner med de børn og unge, der boede der. 
Disse interaktioner, snakke mv. rummede i mange tilfælde både personfølsomme 
oplysninger, men også oplysninger, som i realiteten (hvis forskningsprojektet var 
blevet bredt ud) kunne have været interessante perspektiver at inddrage. Denne 
mulighed har jeg af forskningsetiske grunde har afskrevet mig fra, ved allerede 
forinden at fravælge at indhente samtykker fra fx børnene og de unge.  

Men som Guillemin og Gillam påpeger, så kan informeret samtykke være mange 
ting – og den form for samtykke, jeg alligevel har sikret mig fra børnene og de 
unge, er, at jeg, når jeg er mødt op, har præsenteret mig og har fortalt om projek-
tet, og hvorfor jeg var netop der. Dette har dels givet dem mulighed for at stille 
mig spørgsmål, men også givet mig en mulighed for at vurdere, om det var i orden 
med dem, at jeg var der. Dette kan selvfølgelig hurtigt blive en lidt svær vurdering 
at lave, men jeg havde på forhånd reflekteret over dette, og på denne baggrund 
var min beslutning, at jeg løbende ville være opmærksom på såvel verbale som 
non-verbale tegn på, at et barn eller en ung ikke ønskede min tilstedeværelse.  

Det skulle samtidig vise sig, at jeg ikke var den eneste der var opmærksom på 
denne problematik. I forbindelse med at jeg fulgte en række familieplejekonsulen-
ters arbejdsdage, erfarede jeg, at disse konsulenter forud for mine besøg havde 
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spurgt de plejefamilier, hvor jeg skulle med ud på besøg, om det var i orden. Dette 
havde hovedparten givet deres samtykke til, men en plejemor havde sagt, at jeg 
ikke måtte deltage i et møde mellem hende og familieplejekonsulenten, da mødet 
handlede om hendes plejedatter – en plejedatter, der selv tidligere havde takket 
nej til at deltage i udviklingsprojektet ”Det ’særlige’ som potentiel ressource”. Der-
for var denne plejemors ræsonnement, at hun ikke mente det ville være i orden, 
at jeg på denne måde fik indsigt i plejedatterens liv. Sidst men ikke mindst, så har 
jeg indhentet skriftlige samtykker fra forældremyndighedsindehavere i forbin-
delse med aktindsigt i 8 børn og unges sager (se bilag 2).  

PSEUDONYMISERING: EN MODERAT ANONYMISERINGSSTRATEGI 
Anonymisering af personer, steder mv. er en ofte anvendt metode til at imøde-
komme nogle af de etiske dilemmaer, som kan opstå i et kvalitativt forskningspro-
jekt som dette. Det kan dog nogle gange være en mere udfordrende øvelse end 
det måske umiddelbart indikerer. I arbejdet med dette forskningsprojekt har jeg 
ikke lavet en fuld anonymisering af materialet (da dette ikke ville være muligt), 
men har i stedet arbejdet med det der kaldes for pseudonymisering, hvilket bety-
der, at ”(…) man erstatter folks navn med en kode – men hvor man/andre opbeva-
rer en liste der gør, at man stadigvæk kan finde frem til den rigtige identitet, som 
gemmer sig bag ved koden.” 41 Jeg har i stedet for koder arbejdet med andre 
navne, men princippet er det samme og adskiller sig således fra det, der reelt set 
er kravene, hvis man i sit forskningsarbejde ønsker fuld anonymisering af materi-
alet. Ved en fuld anonymisering skal man slette alle oplysninger om personers 
identitet, hvilket bevirker, at man heller ikke selv må kunne genfinde identiteten 
på vedkommende, som oplysningerne drejer sig om. I en kvalitativ forskningspro-
ces som denne ville dette dog ikke være muligt at gennemføre i praksis. Jeg kunne 
godt slette, ændre og anonymisere i en grad, så andre udenforstående ikke ville 
kunne identificere deltagerne, men jeg finder det utopisk at tro, at jeg ville kunne 
anonymisere det i en sådan grad, at jeg ikke selv ville kunne koble fx konkrete 
citater med enkeltpersoner. 

I pseudonymiseringen af mit materiale har jeg ændret person- og stednavne samt 
nogle gange også kønnet. Derudover har jeg i analysen bevidst undladt at medtage 
citater med meget specifikke og let genkendelige fortællinger om fx konkrete epi-
soder eller lignende. Denne moderate form for anonymisering betyder dog også, 
at jeg ikke fuldstændig kan garantere, at eksempelvis ansatte på samme døgnin-
stitution ikke vil kunne genkende kollegaers udtalelser. Jeg har derfor bestræbt 

 
41 Følgende forklaring er taget fra Roskilde Universitets vejledning udsendt i forbindelse med persondata-
forordning (19.01.2018). 
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mig på løbende i arbejdet med analysen at reflektere over, om en konkret fortæl-
ling eller citat vil kunne kompromittere interviewpersonen i relationen til kollega-
erne – dette med henblik på princippet om: ”Avoiding causing harm to partici-
pants (…)” (Guillemin og Gillam 2004:272). Dette er dog en hårfin balance, da det 
ligeledes har været væsentligt for mig ikke at udelade, for analysen, væsentlige og 
vægtige indsigter. I de tilfælde, hvor jeg har været særligt i tvivl, har jeg forsøgt at 
ændre fx genkendelige komponenter i fortællingen, uden at dette ændrede be-
tydningen eller meningen i fortællingen.  

Hele spørgsmålet om anonymisering, og hvor langt man som forsker bør eller ikke 
bør gå, er et tilbagevendende og særdeles omstridt debatpunkt på forskningsfel-
tet. Som jeg tidligere var inde på, så er det efter dansk lovgivning et krav, at mate-
rialet bliver slettet/makuleret ved forskningsprojektets afslutning (Datatilsynet 
2008; Persondataloven 2000). Den eneste mulighed, man som kvalitativ forsker 
har for at gemme materialet efterfølgende, ville være, hvis man kunne anonymi-
sere materialet i en sådan grad, at man heller ikke selv ville kunne genkende per-
sonerne i materialet. Men netop dette kan potentielt vise sig at blive en udfordring 
for kvalitative forskere. Et eksempel på dette er Alice Goffman, der i 2014 udgav 
bogen ”On the run”, som hun havde skrevet på baggrund af seks års etnografisk 
feltarbejde i et ”black neighborhood in Philadelphia” (Neyfakh 2015). I 2015 be-
gyndte der at fremkomme kritik af hendes arbejde – kritikken gik primært på, at 
der var dele i hendes arbejde, der ikke kunne passe, tidslinjer der ikke holdt mv., 
og som derfor satte spørgsmålstegn ved Goffmans troværdighed og resultater. 
Problematikken (kort fortalt) gik på, at Goffman i sit forsøg på at sikre hendes in-
formanter fuld anonymitet havde ændret navne på steder og personer, ændret 
folks alder og job, justeret på antal af personer, der havde været til stede under 
forskellige begivenheder, og rykket rundt på nogle begivenheder i forhold til både 
tid og sted. Goffman kunne dog ikke efterfølgende modbevise kritikken, da hun 
havde destrueret alle sine notesbøger og slettet alt materiale fra sin harddisk 
(Neyfakh 2015). Jeg vil ikke her gå længere ind i diskussionen af Goffmans arbejde, 
men blot fremhæve problematikken om hvor langt man kan kræve at kvalitative 
forskere går i forhold til at anonymisere deres materiale og derved sikre deres in-
formanters anonymitet, uden at dette går ud over gennemsigtigheden og derved 
troværdigheden af arbejdet (Neyfakh 2015). Jeg har ikke svaret på dette spørgs-
mål, men tænker, at det er en balancegang, der kræver en del refleksivitet fra den 
enkelte forsker.  

Jeg har som sagt valgt en moderat form for anonymisering, hvilket i realiteten gør, 
at jeg ikke kan sikre mine deltageres fulde anonymitet. Jeg har haft en moderat 
anonymiseringsstrategi, hvor jeg omdøber personer og stednavne, og nogle gange 
undlader informationer, som fx detaljeringsgraden i beskrivelse af de deltagende 
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kommuner mv. Men jeg har ikke tilsløret materialet i en sådan grad, at agenterne 
ikke vil kunne genkende sig selv eller hinanden i analyserne. I stedet har jeg, i tråd 
med blandt andre Prieur (2002a:152–53), bestræbt mig på ikke at fremstille del-
tagerne på en sådan måde, at det ville intimidere eller skade dem ud fra princippet 
om: ”Avoiding causing harm to participants (…)” (Guillemin og Gillam 2004:272). 

“ETHICALLY IMPORTANT MOMENTS” 
I mine etiske refleksioner har jeg fundet inspiration i begrebet om ”ethically im-
portant moments”. Der kan gennem et forskningsprojekt opstå mange forskellige 
former for, det som Guillemin og Gillam beskriver som “ethically important mo-
ments” (Guillemin og Gillam 2004) – deltagerne kan eksempelvis via non-verbal 
kommunikation indikere, at de ikke er trygge ved situationen eller i relationen til 
mig som forsker. De kan bibringe oplysninger, der ikke er til referat, eller de kan 
modsat kræve, at de ikke vil anonymiseres i materialet. Det kan være observati-
onssituationer, hvor man bliver stillet i et etisk dilemma, som man ikke på forhånd 
har kunne forberede sig på eller lignende. I forbindelse med de efterfølgende af-
snit om afhandlingens metodiske fremgangsmåde, vil jeg komme med konkrete 
eksempler på sådanne ”ethically important moments”.  

Hensigten er dels at vise, hvordan jeg har arbejdet med de etiske problemstillinger 
undervejs i hele forskningsprocessen, sikre gennemsigtighed i processen, men li-
geledes åbne op for min egen refleksivitet og objektivisering af processen, og ikke 
mindst om og hvordan disse ”ethically important moments” har påvirket mine 
analyser. Som Guillemin og Gillam siger:  

It is within the dimension of “ethics in practice” that the researcher’s 
ethical competence comes to the fore. By this we mean the re-
searcher’s willingness to acknowledge the ethical dimension of re-
search practice, his or her ability to actually recognize this ethical di-
mension when it comes into play, and his or her ability to think 
through ethical issues and respond appropriately (Guillemin og 
Gillam 2004:269) 

Med dette citat vil jeg afslutte dette lidt utopiske forsøg på at præsentere projek-
tets forskningsetiske problemstillinger, forbehold og tiltag. Men de etiske aspekter 
bliver ikke efterladt her. Som nævnt i indledningen til dette afsnit, så er det min 
ambition, at jeg med afhandlingen løbende kan vise hvordan den etiske dimension 
af forskningsprojektet ”comes into play”. 
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4.4 SHADOWING INSPIREREDE 
DELTAGEROBSERVATIONER  

One method is the royal road to the tacit texture of social action and 
cognition: close-up observation by means of pragmatic involvement 
in the activity studied. (Wacquant 2015:4) 

Som Wacquant her er inde på, så kan observationer give et særligt blik ind i prak-
sis. Der er dog forskellige tilgange til observationer – hvor Wacquant taler for 
”pragmatic involvement”, taler andre fx om, at man skal ”go native” eller lignende. 
Overordnet kan dette skyldes, at deltagerobservation som metode har rødder i 
forskellige forskningstraditioner, nemlig det etnografiske feltarbejde og Chicago-
skolens interaktionistiske sociologi (Warming 2007). Dette bevirker, at man inden 
for denne samlede betegnelse af deltagerobservationer kan møde mange forskel-
lige metodiske tilgange, og der kan trækkes på mange forskellige videnskabsteo-
retiske retninger. Men grundlæggende kan man sige, at fællesnævneren er, at 
man anser det som centralt at studere mennesker i deres egen kontekst (Warming 
2007).   

I dette afsnit vil denne afhandlings tilgang til og anvendelse af observationer, som 
et metodisk greb i empiriproduktionen derfor blive præsenteret og præciseret. 
Deltagerobservationerne er gennemført i hhv. to døgninstitutioner og en kommu-
nal familieplejeafdeling42. Observationerne er inspireret af shadowing metoden. 
Her har jeg bl.a. været inspireret af Barbara Czarniawska’s introduktion til (og brug 
af) metoden (Czarniawska 2007, 2014) samt Catharina Juul Kristensens erfaringer 
med metoden (Kristensen 2014, 2016; Voxted 2014).  

Shadowing er en observationsmetode, hvor man følger én person igennem perso-
nens hverdagsliv. I mit tilfælde var det frontmedarbejdere (ansatte på døgninsti-
tutioner og familieplejekonsulenter ansat i en kommune), som jeg fulgte igennem 
deres arbejdsdage med henblik på at få indblik i deres arbejde og rammerne her-
for. Det er relativt nyligt, at shadowing er blevet udviklet som en selvstændig, kva-
litativ forskningsmetode (Kristensen 2016), men som Czarniawska påpeger, så er 
det en metode, der i forskellige variationer er opstået flere forskellige steder sam-
tidig, og som de fleste andre innovationer trækker den tråde længere tilbage i ti-
den (Czarniawska 2007, 2014). Ifølge både Kristensen og Czarniawska har erfarin-
ger med metoden gennem de sidste ti års tid vist, at metoden bl.a. er særdeles 
velegnet i forbindelse med organisationsstudier med fokus på såvel lederes som 

 
42 Grundet diverse udfordringer i den ene af organisationerne var det ikke muligt at gennemføre et obser-
vationsstudie her – denne organisation bidrager derfor kun ved interviews samt med sagsakter og andet 
skriftligt materiale med information om organisationen.  
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medarbejderes håndtering af deres arbejde i ofte komplekse og foranderlige or-
ganisationer. Metoden giver nemlig forskeren mulighed for at følge med gennem 
hele arbejdsdagen43 og dermed få et indblik i alle facetterne af arbejdet. På denne 
måde får man, som Kristensen (2016) påpeger, mulighed for ligeledes at få indblik 
i frontmedarbejdernes upåagtede, selvfølgelige og måske endda ureflekterede 
handlinger. Dette er ikke særegent for shadowing som observationsmetode, da 
deltagerobservationer generelt er en metode der, som fx Warming påpeger, er 
“(…) en metode til erkendelse af konkret social praksis, samt de kontekstualiserede 
spilleregler og motivationsstrukturer for denne praksis.” (Warming, 2007: 314). 

Når jeg har ladet mig inspirere af netop denne metode, har det været med henblik 
på, gennem frontmedarbejdernes daglige arbejde, at få et indblik i de organisato-
riske rammer (hvordan deres arbejde er organiseret), praksisformer (hvordan ar-
bejdet udføres) og de særlige logikker og rationaler (hvordan arbejdet anskues), 
der er på spil i feltet. Hvilke krav/ønsker ligger der fx til deres arbejde fra ledelsens 
side, fra politisk hold, i lovgivningen, fra pårørende eller fra børnene selv. Her har 
jeg fundet det frugtbart at følge én medarbejder gennem hele arbejdsdagen i ste-
det for fx ’blot’ at placere mig i et konkret rum og observere mere bredt.  

Med ovenstående sigte har det således ikke været mit ønske, at jeg gennem mine 
observationer skulle ’trænge ind’ i mine informanters subjektive meningsunivers, 
men derimod at fokusere på den materialiserede praksis og derigennem få blik for 
de implicitte såvel som eksplicitte kampe, der pågår om, hvordan deres arbejde 
skal udføres, og derfor er med til at producere mening om, hvordan det sociale 
arbejde anskues, udføres og organiseres.  

Shadowing er en metode, der, som Kristensen (2016) pointerer, stiller store krav 
til såvel den person, der følges/’skygges’ som til forskeren, og, vil jeg tilføje, lige-
ledes til den ’skyggedes’ omgivelser. I et shadowing-forløb er der tale om et intenst 
observationsstudie af enkeltpersoner og deres faglige praksis. Dette kræver selv-
sagt, at personen, der ’skygges’, føler sig informeret og har tillid til forskeren, men 
ligeledes mener jeg, at det åbner op for nogle væsentlige refleksioner over ens 
egen position som observatør. Dette leder mig derfor frem til mine refleksioner 
herom.  

 
43 Der kan selvfølgelig være situationer, møder eller lignende, som man som forsker bliver nægtet adgang 
til. Dette vil jeg vende tilbage til senere. 
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DELTAGELSESPOSITIONER - LØBENDE FORHANDLINGER OG 
GENFORHANDLINGER 
Ved kvalitative studier generelt, men måske i særdeleshed med Bourdieu i den 
teoretiske rygsæk, er det essentielt løbende at reflektere over ens rolle eller posi-
tion som forsker og herunder ligeledes relationen til agenterne i feltet såvel som 
den kontekst, man forsker i – deltagende objektivering (Bourdieu og Wacquant 
1996). Når vi taler deltagerobservation, bliver disse refleksioner, om muligt, endnu 
mere påtrængende. En af de dominerende overvejelser i forbindelse med denne 
type af kvalitative studier bliver ofte spørgsmålet om, hvilken rolle der er mest 
hensigtsmæssig for forskeren og dermed omfanget af forskerens deltagelse i akti-
viteterne under observationsstudiet. Her bliver ofte refereret til blandt andre 
Golds fire idealtypiske ’observatørroller’ (Gold 1958), der henviser til graden af 
forskerens deltagelse og involvering i det felt, der undersøges – om der er tale om 
forskeren som 1) total observatør, 2) observatøren som deltager, 3) deltageren 
som observatør eller 4) total deltager.  

I mine shadowing-inspirerede deltagerobservationer har det som udgangspunkt 
primært været ’observatøren som deltager’ eller ’deltageren som observatør’, jeg 
har fundet relevant. Men gennem mine observationer har jeg i større eller mindre 
grad anvendt en kombination af eller vekselvirkning mellem alle disse roller. Som 
eksempel kan nævnes, at jeg i nogle situationer, hvor jeg eksempelvis var med 
familieplejekonsulenter på besøg ude i en række plejefamilier, i høj grad indtog en 
mere ’ren’ observatørrolle – her var således tale om samtaler, hvor jeg fysisk sad 
med ved bordet, men ikke bidrog til samtalen ved fx at stille spørgsmål eller på 
anden vis deltage aktivt i mødet. På den anden side har jeg ligeledes i andre situ-
ationer i højere grad indtaget rollen som ’deltagende observatør’ eller endda i 
nogle tilfælde nærmet mig rollen som ’total deltager’ – dette vender jeg tilbage til 
senere.  

Betegnelsen ’rolle’ kan dog hurtigt lede tankerne hen på, at det er noget man på-
tager sig, en rolle man spiller, der således ikke er ens ’sande jeg’, og derved også 
er noget, man selv kan hoppe ind og ud af (Harré 2001). Med Bourdieu i rygsækken 
synes det ligeledes mere relevant at anvende det bredere begreb om ’position’ 
frem for begrebet om ’rolle’. Med position tillægges forskerens egen person og 
det, man bringer med ind i feltet, en større vægt. I stil med Hanne Warming an-
vender jeg derfor i denne afhandling begrebet deltagelsesposition (Warming 
2005, 2007). Det vil sige en position, hvor man ikke blot observerer ved at se og 
lytte, men en position ”(…) som indvirker på hele sansningen, også på et mere ure-
flekteret plan.” (Warming 2005:155). Betegnelsen deltagerposition åbner ligele-
des op for, som Warming påpeger, at det ligeledes inkluderer forskerens identitet, 
der:  
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(…) består af habitus (dvs. ressourcer samt måder at sanse, opleve og 
handle på), ”tegn på kroppen”, samt hvis feltets aktører ved, at der 
forskes, også af den status og de karakteristika, de tillægger en som 
forsker.” (Warming 2007:325)  

Ens deltagerposition bestemmer derved heller ikke ’blot’, hvad man får adgang til, 
men er ligeledes med til at forme de erkendelser, man gør sig, og deltagelsesposi-
tionen får derved afgørende betydning for vores analyseresultater (Warming 
2005). Synliggørelsen af forskningsprojektets metodiske valg, refleksionerne 
herom og ikke mindst objektiveringen heraf bliver således helt centrale aspekter i 
såvel forsknings som formidlingsprocessen. 

Et eksempel på netop hvordan deltagerobservation indebærer mere end blot en 
se-og-lytteposition og ligeledes inddrager fx ens egen etiske kodeks og faglighed, 
erfarede jeg bl.a. i forbindelse med, at jeg fulgte en familieplejekonsulent i hendes 
arbejde. Under mine observationer opstod der nemlig en situation, hvor en pleje-
mor kontaktede plejebarnets myndighedssagsbehandler og fortalte, at hun nu 
havde afleveret deres plejebarn i børnehaven, og at de (hende og hendes mand) 
ikke ville hente ham igen. I situationen kunne jeg nærmest fysisk mærke, at forar-
gelsen begyndte at boble i maven på mig. Det, der fik mig til at føle denne forar-
gelse, som, kunne jeg høre, også spredte sig blandt de øvrige familieplejekonsu-
lenter, var, at denne plejemor end ikke var villig til at sige farvel til plejesønnen 
endsige følge med ham over til den akutplejefamilie, hvor han skulle anbringes, 
indtil man fandt et nyt sted til ham.  

Der var selvfølgelig mange forhold, der gjorde sig gældende, og gjorde, at pleje-
forældrene her handlede, som de gjorde, men lige i det øjeblik kunne jeg mærke, 
at jeg blev forarget. Og i mine feltnoter kan jeg også se, at det helt klart skinner 
igennem, at jeg ikke kunne forstå, hvordan man på den måde kunne bryde med et 
lille barn, som man havde haft boende i sit hjem igennem en længere periode. Og 
hvis jeg skal analysere min egen forargelse, så handlede den helt klart om, at jeg 
ikke kunne forstå, at man kunne lave sådan et brud, og da slet ikke hvis man rent 
faktisk havde en følelsesmæssig relation til barnet. Min forargelse bundede såle-
des, udover at jeg mener, at et sådan brud hverken er etisk eller fagligt forsvarligt, 
i, at jeg med denne handling fra plejeforældrenes side, tvivlede på, hvorvidt de 
overhovedet havde haft ”hjertet med” og havde haft en nær relation til barnet. 

For mig er dette et eksempel på, dels at sansningen også kan være kropslig – jeg 
kunne mærke forargelsen boble i maven. Men dette eksempel gør det i lige så høj 
grad tydeligt for mig, at jeg i mine observationer i høj grad har min egen habitus 
med og at denne, som Bourdieu også pointerer, er kropsliggjort og derved ikke 
nødvendigvis reflekteret. Denne kropslige sansning af at noget her stred imod 
hvordan jeg synes det ’burde’ være håndteret, har således gjort mig bevist om og 
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muliggjort en objektivering af, at det relationelle i min bog er et kardinal punkt i 
det sociale arbejde, hvilket jeg derfor også skal være bevidst om i mine analyser, 
så jeg ikke fx risikerer at blive blind for dette eller se det relationelle som en selv-
følgelig del af det sociale arbejde med anbragte børn og unge. 

I kraft af min teoretiske tilgang har jeg selvsagt ikke haft et ønske eller et ideal om 
at kunne gå hverken objektivt eller neutralt ind i feltet. Jeg anser mig selv og min 
forskerposition som medproducent af det empiriske materiale, der skabes, da 
dette bl.a. bliver skabt og giver mening i interaktionen mellem mig og de front-
medarbejdere, jeg følger. Dette faktum har krævet, at jeg løbende (både før, un-
der og efter) reflekterede over netop min egen position i feltet og hvilken betyd-
ning denne position spillede i forhold til meningsproduktionen undervejs i obser-
vationerne, samt min egen erkendelse heraf. Refleksioner over, hvilke deltagelses-
positioner vi har som forskere, mener jeg således er essentielle i forhold til dels at 
skabe gennemsigtighed i forhold til det metodiske arbejde, men ligeså fordi det er 
med til at forme vores erkendelsesproces og derved vores tolkninger af situatio-
nerne (Bourdieu og Wacquant 1996; Warming 2005). 

Inden jeg påbegyndte mine observationsstudier, kredsede mine refleksioner i høj 
grad om min adgang til feltet og det faktum, at jeg allerede inden observationerne 
havde skabt en relation til de frontmedarbejdere jeg skulle følge, da de allerede 
kendte mig fra diverse intro- og refleksionsdage i forbindelse med udviklingspro-
jektet. For det første tænkte jeg, at dette forudgående kendskab kunne vise sig at 
være en fordel, da de på forhånd havde et kendskab til mit arbejde og måske 
endda en faglig tillid til mig som person, og derved ikke følte det så intimiderende, 
at jeg ville følge dem i deres arbejdsdag (selvom det modsatte jo selvfølgelig også 
kunne vise sig at være tilfældet). Men på den anden side reflekterede jeg ligeledes 
over, at det faktum, at de tidligere havde set mig som facilitator eller underviser, 
måske kunne gøre det svært for mig at få lov til at blive i min deltagelsesposition 
som forsker og observatør, da de kunne have forventninger om, at jeg, som jeg 
’plejede’, ville indgå i dialog med dem om, hvordan de eksempelvis kunne finde 
løsninger eller alternative tilgange i forbindelse med oplevede udfordringer. Eller 
at denne indforståethed og forudgående kendskab til feltet enten kunne gøre mig 
blind over for elementer, der allerede optrådte som selvfølgeligheder, eller kunne 
stille mig i en position, hvor jeg ikke følte det legitimt at stille ’dumme spørgsmål’.   

Når jeg ser tilbage på disse refleksioner, kan jeg dog se, at de rummer et gran af 
tanken om, at hvis jeg blot reflekterer nok over min egen position og har det i 
baghovedet undervejs, så vil jeg kunne imødekomme dette. Jeg har dog senere 
erfaret, at det er væsentligt ikke at foranlediges til at tro, at der er tale om én 
deltagelsesposition, som vi som forskere udelukkende selv kan vælge, hvis blot vi 
er refleksive nok herom før og under vores ophold i feltet. Derfor er det essentielt, 
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at vi anerkender den tvetydighed, mangfoldighed og foranderlighed, disse positi-
oner rummer og derfor ikke blot reflekterer over, hvilken deltagerposition der ind-
tages, men ligeledes adresser spørgsmålet om, hvordan denne position til stadig-
hed forhandles og genforhandles gennem observationsstudiet, og hvordan dette 
påvirker vores analyser såvel som vores skriveproces. Jeg vil nedenfor komme med 
et par eksempler på netop dette fra mine observationsstudier. 

”KAN DU IKKE LIGE TAGE OVER HER OG FORTÆLLE, HVAD DER 
STÅR? ” 
Som nævnt havde jeg inden jeg påbegyndte mine observationsstudier reflekteret 
over muligheden for, at de frontmedarbejdere, jeg fulgte, undervejs kunne udfor-
dre mig på min deltagelsesposition som observatør ved fx at spørge mig til råds 
eller bruge mig som sparringspartner i løbet af deres arbejdsdag. Det kom derfor 
ikke bag på mig, da en af de familieplejekonsulenter, jeg fulgte, begyndte dagen 
med at annoncere, at vi lige hurtigt skulle nå at skimme et par psykologundersø-
gelser igennem, så vi havde tid til at drøfte dem i fællesskab, inden vi senere skulle 
på besøg i en plejefamilie, hvor hun skulle præsentere undersøgelserne for pleje-
forældrene. Jeg blev dog overrasket, da jeg senere på formiddagen sad ved spise-
bordet i selv samme plejefamilie, og familieplejekonsulenten på et tidspunkt siger 
henvendt til mig ”Kan du ikke lige tage over her og fortælle, hvad der står? ”.  

Her er det vigtigt kort at forklare, hvad der gik forud for denne ’invitation’, da der 
ikke her var tale om, at familieplejekonsulenten blot syntes, at nu skulle jeg også 
lidt på banen. Denne ’invitation’ kom nemlig på baggrund af at hun akut måtte 
gennemføre en række telefonsamtaler i forbindelse med planlægningen af den 
netop opståede akutanbringelse.  

Familieplejekonsulenten stod lige pludselig med en stor opgave, hvor der for det 
første var tale om en dreng, som hun aldrig havde mødt, og derfor kendte hun 
heller ikke til omstændighederne omkring hans anbringelse. Derudover var myn-
dighedssagsbehandleren ligeledes ny på sagen og sad desuden lige pt. midt i en 
anden akutsag, hvor der var mistanke om seksuelt misbrug af tre børn, og hvor 
der derfor formentlig skulle iværksættes en akut tvangsanbringelsessag, så her var 
ikke meget hjælp at hente. Den plejefamilie, vi var på besøg hos, var udover at 
være plejeforældre ligeledes akut-plejefamilie. Det blev derfor besluttet, at de 
først på eftermiddagen skulle tage imod den lille dreng. Så situationen var presset 
– plejeforældrene skulle nu informeres om den lille dreng, de ville modtage lidt 
senere på dagen, og samtidig skulle de, som planlagt, informeres om de gennem-
førte psykologundersøgelser på deres andet plejebarn, inden de skulle nå at gøre 
hjemmet klar til den lille nye dreng, de skulle modtage. Da familieplejekonsulen-
tens telefon ringede, for hvem ved hvilken gang, var det derfor, at spørgsmålet 
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faldt, og hun bad mig om at fortælle plejeforældrene om psykologernes konklusi-
oner. 

For mig var denne ’invitation’ således helt klart et resultat af den pressede situa-
tion, familieplejekonsulenten stod i, og selvom plejeforældrene ikke umiddelbart 
virkede fortørnede over min ’indblanding’, så kalder denne episode alligevel på 
refleksivitet fra min side. For hvordan påvirker det mine erkendelser af episoden, 
når jeg på denne måde går ind og hjælper familieplejekonsulenten i en presset 
situation? Risikerer jeg i virkeligheden ved min indblanding, at jeg i situationen 
ikke får mulighed for ’reelt’ at følge konsulenten i hendes arbejde og derved ikke 
får blik for rammebetingelserne for hendes arbejde i en situation som denne?  

Som tidligere nævnt, så ser jeg mig selv som medproducent af det empiriske ma-
teriale, der skabes – dette gælder både når jeg i situationer som denne deltager 
aktivt i situationen, men det sker ligeledes ved min blotte tilstedeværelse og ikke 
mindst i min tolkning af begivenhederne. Deltagelsesobservationer sker i samspil-
let med feltet, og i dette konkrete eksempel medførte dette samspil, at min oprin-
delige ambition om shadowing i denne situation ikke blev mulig. Dette eksempel 
viser således, at vi som forskere ikke altid selv kan vælge vores ’rolle’ eller delta-
gerposition. I dette tilfælde blev jeg, med Golds idealtypiske observatørroller 
(Gold 1958), bedt om at indtage en position som ’total deltager’. En observatør-
rolle, som i virkeligheden ikke harmonerede med min ambition om at ’skygge’ eller 
følge familieplejekonsulenten i hendes arbejde. 

Men udover at vise mig, at ens deltagerposition ikke ’blot’ er en, vi som forskere 
vælger, så viste denne episode mig ligeledes, at observation og erkendelser netop 
ikke alene gøres ved at se eller lytte, men at erkendelser gøres gennem oplevelser. 
Som Prieur pointerer: 

Verden erfares gennem flere sanser end kun hørelse og syn. Delta-
gelsen i den andens verden giver en total erfaring, som spiller på 
mange sanser, og som derfor kan give en dybere og ikke kun intellek-
tuel forståelse for den anden. At sætte sig fysisk i en andens sted giver 
noget andet end kun at gøre det som en tankeøvelse. Det er, som 
diskuteret i dette kapitel, begrænset, i hvilken grad man kan sætte sig 
i andres sted i en fysisk forstand, i hvilken grad man faktisk kan være 
underlagt de samme livsbetingelser og gøre de samme erfaringer. 
Men at forsøge i hvert fald at deltage til en vis grad giver utvivlsomt 
en anden kundskab og dermed også en anden forståelse, end de 
mere afstandsprægede kilder til kundskab giver. (Prieur 2002a:154)  

Gennem min aktive deltagelse i denne konkrete situation gjorde jeg mig to erken-
delser, som jeg retrospektivt kan se, har fulgt mig videre i arbejdet med denne 
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afhandling og i mine analyser. Den ene er, at episoden bestyrkede mig i min anta-
gelse om ords betydning – at de samme situationer kan vurderes vidt forskelligt, 
alt efter hvilke ’briller’ vi har på. Og den anden erkendelse var, at der er nogle 
positioner i feltet, som er særligt dominerende og bliver en del af den symbolske 
kapital i feltet. Disse erkendelser blev gjort gennem mine oplevelser og kropslige 
sansninger i netop denne episode, hvor familieplejekonsulenten bad mig frem-
lægge resultaterne af psykologundersøgelsen. Når jeg ser tilbage på mine feltno-
ter, kan jeg nemlig se, at det fysiske ubehag, jeg oplevede i denne situation, bun-
dede i en sansning, der på det tidspunkt endnu ikke var gjort refleksiv for mig.  

Jeg havde som sagt forinden besøget i plejefamilien læst psykolograpporten igen-
nem og havde derfor allerede dannet mig mine egne opfattelser af rapporten. I 
mine feltnoter havde jeg efter gennemlæsningen af rapporten noteret, at rappor-
ten byggede på psykologens observationer af samvær mellem drengen og dren-
gens mor, samvær hvor de blandt andet spiller Wii, samt psykologens samta-
ler/møder med drengen, hvor de ligeledes spiller forskellige spil. Og at der i rap-
porten blev beskrevet, hvordan drengen i spilsituationer lod som om han under-
lagde sig regler eller ”den, der har magt”, men at han i virkeligheden hele tiden 
var i kamp for at vinde spillet. Jeg har endvidere noteret, at der i rapporten stod, 
at drengen valgte spil med klart definerede regler, men at han i løbet af spillet 
valgte at ændre på reglerne – igen for at vinde. Det fremgik af psykolograpporten, 
at det primært var på denne baggrund, at psykologen afslutningsvis lavede en kon-
klusion og beskrivelse af drengen, som en dreng der er meget optaget af magtre-
lationer, er manipulerende og (derfor) har en krænker-adfærd. Desuden blev 
drengen afslutningsvis betegnet som skintilpasset44. Efter at have læst rapporten 
undrede jeg mig over, at sådanne konklusioner kunne gøres på baggrund af så re-
lativt få møder og observationer. Og at adfærden udvist i disse spil-situationer på 
denne vis blev bredt ud til at være et mere grundlæggende personlighedstræk ved 
drengen.    

I situationen, hvor jeg skulle fremlægge konklusionerne, oplevede jeg et sug i ma-
ven og en tøven, som jeg efterfølgende kan se bundede i, at jeg nu, udover at 
skulle fremlægge nogle konklusioner, som jeg umiddelbart selv ville sætte spørgs-
målstegn ved, også havde en mavefornemmelse af, at psykologens konklusioner 
ikke stemte overens med plejeforældrenes opfattelse af deres plejesøn. Inden jeg 
blev bedt om at fremlægge psykologens konklusioner, havde plejeforældrene 
nemlig fortalt, hvordan det gik med deres plejesøn. Og i den forbindelse fortalte 

 
44 I mine feltnoter har jeg, som lille refleksionsnote til mig selv i denne forbindelse rejst spørgsmålet om 
denne betegnelse ’skintilpasset’ – for i realiteten betyder denne betegnelse vel det for denne drengs posi-
tioneringsmuligheder, at han vil få vanskeligt ved at få anerkendelse for de ting, han gør, da der potentielt 
kan ligge en forståelse om, at han ikke reelt er ’tilpasset’, at han måske blot ’manipulerer’, og for at blive i 
spilmetaforen forsøger at ændre eller tilpasse sig spillets regler for at vinde.  
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de om en episode på den ferie, de netop havde været på. Plejemoren fortalte, at 
de havde været på et marked, hvor plejesønnen, som plejemor fortalte det, glad 
gik ind i en konkurrence med en masse andre børn, men som hun sagde: ”han har 
ingen selverkendelse… han ser ikke at de andre omkring ham kun er 3-4 år”. Denne 
episode blev fortalt med et smil på læben og med en indforståethed om, at deres 
plejesøn ikke havde den store selverkendelse, men blot deltog i konkurrencen og 
havde en fest med det. Jeg oplevede derfor i situationen en tydelig divergens mel-
lem psykologens læsning af deres plejebarns adfærd og af deres eget syn på ham. 
Og efterfølgende har jeg reflekteret over, om psykologens vurdering af drengen 
ville være den samme som plejemors om, at han ikke har nogen selverkendelse og 
derfor ikke registrerer, at de andre børn er meget yngre end ham selv, og det der-
for gør konkurrencen ulige, eller om psykologen ville have tolket dette ind i vurde-
ringen af ham som værende ”optaget af magtrelationer, manipulerende og ha-
vende en krænker-adfærd”.  

Her efterfølgende kan jeg se, at det var heraf mit ubehag ved situationen opstod 
– jeg var usikker på, hvordan plejeforældrene ville tage imod psykologens konklu-
sioner, når de i den grad divergerede fra deres egne. Som jeg har noteret i mine 
feltnoter, så var forbløffelsen derfor desto større, da jeg erfarede, at plejeforæl-
drene accepterede og nikkede genkendende til psykologens konklusioner, da jeg 
fremlagde dem. Og heraf udspringer således den anden erkendelse, som jeg 
gjorde mig i denne situation, og som har fulgt mig videre gennem arbejdet med 
denne afhandling – nemlig, at psykologer synes at have en stor udsigelseskraft i 
feltet.  

Denne episode har således givet mig blik for psykologiens dominerende position i 
feltet – en position, der bevirker, at psykologien bliver en symbolsk kapital i feltet. 
Jeg oplever i situationen, at plejeforældrene oplever psykologens konklusioner 
som en slags hjælp – de har nu fået en øget indsigt i og forståelse af deres pleje-
søns adfærd, som de ikke havde tidligere, og har fået sat ord på, hvorfor han hand-
ler, som han gør. Med Bourdieuske termer kan man sige, at denne episode således 
ligeledes er et eksempel på symbolsk magt – plejeforældrene oplever end ikke, at 
deres egen oplevelse af plejesønnen underkendes, men anerkender og accepterer 
straks psykologens beskrivelser. Eller måske som et udtryk for den symbolske 
volds dilemma – enten kan plejeforældrene vælge at underkaste sig de domine-
rendes problemdefinitioner eller også kan de opponere mod den og dermed eks-
kludere sig selv fra at indgå som en betydningsfuld spiller i feltet.     

Dette eksempel er dog langt fra det eneste eksempel på, at jeg erfarede, at min 
deltagerposition ikke blot var noget, jeg selv ’valgte’. Og hvor det faktum, at min 
deltagerposition løbende er til forhandling, fører til en øget refleksivitet og objek-
tivering af min tilgang til og interesse i feltet.    
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”VILLE DU HAVE NOGET IMOD AT KØRE EN TUR MED RASMUS? ” 
Et andet eksempel stammer fra mine observationsstudier på en af institutionerne. 
Her oplevede jeg lige fra start af, at min deltagerposition ikke blot var en, jeg som 
forsker selv kunne vælge. Den var til ’forhandling’ eller i hvert fald en position, som 
andre end jeg helt klart havde en holdning til. Dette kom bl.a. til udtryk ved, at 
lederen allerede først på dagen den allerførste dag, jeg var der, lod en bemærk-
ning falde til mig om, at her i huset hjalp de jo alle sammen hinanden, så det for-
ventede hun selvfølgelig også, at jeg gjorde. I situationen reflekterede jeg ikke 
nærmere over kommentaren, men tænkte, at ja selvfølgelig ville jeg hjælpe til med 
madlavningen, eller hvad der nu ellers kunne være brug for.  

En af de efterfølgende dage opstod der dog en situation hvor jeg følte, at der blev 
forventet lidt for meget af mig i forhold til hvilket ansvar, jeg var villig til at påtage 
mig. Situationen opstod, da der en eftermiddag begyndte at være lidt uro i huset. 
En af de unge drenge følte sig uretfærdigt behandlet og følte sig beskyldt for ting, 
han nægtede at have gjort. Det skabte en generel stemning af uro i huset også 
blandt de andre børn. Planen havde indtil da været, at jeg skulle med på en tur 
sammen med en af de ansatte og to af drengene. Men efterhånden som situatio-
nen spidsede til, begyndte det dog at se ud til, at dette ikke ville blive muligt.  

På et tidspunkt kom en af de ansatte (en vikar) hen til mig og spurgte om jeg ikke 
bare ville tage den anden dreng, Rasmus, med ud at køre en tur. Jeg følte mig 
usikker ved hele situationen, på den ene side var jeg ikke interesseret i at tage 
ansvar for et af deres børn og køre en tur med ham væk fra institutionen. På den 
anden side følte jeg, at hun satte mig i en situation, hvor det var svært at gå ind og 
forhandle med hende om, hvad min position skulle være. Dette skyldtes primært, 
at Rasmus stod få meter fra os og derfor godt havde hørt hendes forslag. Jeg ville 
derfor nødig give ham et indtryk af, at jeg ikke ville køre en tur med ham, men på 
den anden side var jeg også ret sikker på, at det ikke var et ansvar, jeg hverken 
ville eller kunne påtage mig. I situationen valgte jeg derfor at glide lidt af på hendes 
spørgsmål ved i stedet for at spørge ind til situationen med den anden dreng. Se-
nere løste problemet sig ved, at den anden dreng faldt lidt ned, og vi derfor allige-
vel kunne køre afsted, alle fire. Men episoden fik mig helt klart til endnu en gang 
at reflektere over min deltagerposition, og hvordan denne ikke blot er statisk gen-
nem hele forløbet eller en position, som jeg har eneret på at bestemme. Den er 
løbende til forhandling og genforhandling under sådan et observationsstudie.  

Der kan være meget på spil i en situation som denne. Dels er der nogle etiske såvel 
som juridiske overvejelser om, hvorvidt jeg kan og må påtage mig et sådant ansvar. 
Derudover er der relationen til i dette tilfælde Rasmus og ikke mindst de ansatte. 
Jeg er helt klart gået ind til disse observationsstudier med en fornemmelse af, at 
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de ansattes hverdag til tider var ret presset, og at jeg derfor ikke med min tilste-
deværelse skulle lægge dem ekstra til last. Dette indtryk stammer fra mit forudgå-
ende kendskab dels til feltet men i særdeleshed via de ansattes og lederens egne 
beskrivelser ved de afholdte refleksionsdage, telefonsamtaler, jeg havde haft med 
dem mv. Denne forudindtagede holdning, som formentlig er blevet forstærket af 
lederens kommentar om, at de forventede, at jeg ville hjælpe til, hvor der var brug 
for det, er således med til både at forme min deltagelsesposition og dernæst mine 
erkendelser. Dette er således et eksempel på, hvordan en episode, hvor jeg følte, 
at min rolle blev udfordret, kan være med til at åbne op for nye refleksioner over 
og objektivere mine egne forforståelser. Forforståelser, som det derfor er vigtigt, 
at jeg er opmærksom på, når jeg dykker ned i mit empiriske materiale, og således 
forsøger at bruge til at udfordre i mine analyser.    

ANVENDELSEN AF INDSIGTERNE FRA OBSERVATIONERNE 
Som allerede nævnt mener jeg, at en af de helt klare styrker ved observationsstu-
dier er, at de potentielt kan give et indblik i den del af praksis, som ikke alene er 
sproglig, men ligeledes rummer konkrete handlinger og praksisformer. Observati-
onerne kan således give et indblik i de aktiviteter og praksisformer, som finder 
sted blandt frontmedarbejderne på anbringelsesfeltet.  

Det er her væsentligt at understrege, at empirien, jeg har produceret gennem del-
tagerobservationer, ikke anskues som mere ’ren’ eller ’uberørt’ end den reste-
rende empiri. Denne empiri er såvel som den resterende empiri produceret i et 
samspil mellem mig som forsker og i dette tilfælde de mennesker, jeg følger, og 
deres omgivelser. I anvendelsen af det empiriske materiale i mine analyser skelner 
jeg derfor heller ikke mellem, hvad folk siger, og hvad de gør – forstået på den 
måde, at det ene ikke tillægges en større ’sandhedsværdi’ end det andet. 

I mit metodiske design valgte jeg at lægge mine deltagerobservationer før afhol-
delsen af mine interviews.  Observationerne har således ikke analytisk en særsta-
tus, men har således haft det i produktionen af empirien, da observationerne her-
ved er blevet anvendt til at skærpe interviewspørgsmålene.  

4.5 KVALITATIVE INTERVIEWS  
Ud over deltagerobservationer som metode til at producere empiri, så er der i for-
bindelse med afhandlingen gennemført individuelle interviews med 7 personer på 
lederniveau, 1 gruppeinterview med tre ledere, individuelle interviews med 3 fa-
milieplejekonsulenter, 2 myndighedssagsbehandlere, 4 ansatte på to forskellige 
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døgninstitutioner og 6 plejeforældre, hvoraf to af interviewene var gruppeinter-
views med plejeforældrepar.  

 Antal individuelle in-
terviews 

Antal gruppe- inter-
views 

Antal deltagere   i alt 

Ledere 7 1 10 
Familieplejekonsu-
lenter 

3 0 3 

Myndighedssagsbe-
handlere 

2 0 2 

Medarbejdere på 
døgninstitutioner 

4 0 4 

Plejeforældre 2 245 6 

I alt46 17 3 24 

FIGUR 7: OVERSIGT OG KVALITATIVE INTERVIEWS 
Dette skema viser en oversigt over de kvalitative interviews, som er blevet gennemført i forbindelse med 
afhandlingen. 

Det vil sige 20 interviews med i alt 24 frontmedarbejdere. Hvert interview har haft 
en varighed på omkring 1 ½ - 2 timer, hvilket svarer til et interviewmateriale på 
omkring 30-40 timer. Interviewene blev alle gennemført som semistrukturerede 
kvalitative interviews og blev optaget på diktafon. 

Som udgangspunkt for interviewene havde jeg udarbejdet en overordnet inter-
viewguide som en form for fælles skabelon for alle mine interviews (se bilag 3). 
Men da interviewene som nævnt blev gennemført efter observationsstudierne, 
var det således muligt i planlægningen af interviewene at strukturere dem i for-
hold til indsigter fra observationerne, spørgsmål jeg gerne ville have uddybet, ting 
der havde undret mig mv. Interviewene bliver således også en måde, hvorpå jeg 
kan få greb om nogle af de observationer, som jeg i mit feltnote-skema (se bilag 
5) havde anført fx undrede mig eller på anden måde følte jeg havde behov for at 
få mere klarhed omkring. Forud for hvert interview foretog jeg således en tilpas-
ning af interviewguiden på baggrund af indsigter fra observationerne og kendska-
bet til de enkelte organisationer/agenter.  

 
45 Et af disse interviews blev gennemført af min kollega Manon Lavaud i forbindelse med sin Ph.d.-afhand-
ling (Lavaud 2018) - Denne afhandling er ligeledes blevet lavet som en del af det kombinerede forsknings- 
og udviklingsprojekt ”Det ’særlige’ som potentiel ressource”, hvorfor der således er blevet givet samtykke 
til, at dette materiale kunne deles inden for forskergruppen. 
46 Som anført tidligere, så er et af disse interview med en familieplejer ikke talt med i den samlede opgø-
relse, da der er tale om et interview foretaget med en ansat på en institution, der ligeledes arbejdede som 
familieplejer og derved havde denne ’dobbeltrolle’. For ikke at skabe et misvisende billede af den samlede 
empirimængde er denne interviewperson selvsagt kun talt med en gang i den samlede optælling. Det er 
derfor anført, at der er foretaget 17 enkeltinterviews og i alt har deltaget 24 personer – selvom summen i 
de to kolonner er henholdsvis 18 og 25.  
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I dette afsnit ønsker jeg at præsentere de principper, som har været styrende for 
min anvendelse af kvalitative interviews som metode til at producere empirisk ma-
teriale og i sidste ende producere viden til afhandlingen. 

INTERVIEW MED BOURDIEU I RYGSÆKKEN 
Bourdieus egen beskrivelse at sin tilgang til og syn på det kvalitative forskningsin-
terview bliver ofte skrevet frem som en distinktion fra henholdsvis en karikeret 
objektivistisk og en karikeret subjektivistisk tilgang til interviewet. Den objektivi-
stiske tilgang kritiserer Bourdieu for at underkende interviewpersonens praksisvi-
den ved at anse forskeren som værende i position til at afgøre, hvad der kan anses 
som ”den objektive mening” med interviewpersonens svar (Bourdieu og 
Wacquant 1992). Rent metodisk bliver ambitionen for forskeren med en sådan 
tilgang at minimere sin egen påvirkning af interviewpersonens svar under inter-
viewet – intervieweren skal med andre ord ’blot’ indsamle data.  

Den subjektivistiske tilgang kritiserer Bourdieu for bl.a. ikke at anerkende struktu-
rernes betydning ved udelukkende at anse den sociale virkelighed som værende 
et resultatet af sociale agenters konstruktion (Bourdieu og Wacquant 1992). Inden 
for denne tilgang bliver ambitionen i interviewsituationen at komme så tæt på 
disse kompetente sociale aktører som muligt, for derved at opnå indsigt i inter-
viewpersonens emotionelle kerne.  

Lidt forenklet kan man sige, at Bourdieu – ligesom jeg også gør – ligger sig et sted 
midt imellem de to positioner. Bourdieu anser interviewsituationen som en kon-
struktionsproces, hvor empirisk materiale produceres. Og som Caswell understre-
ger, så er den væsentlige erkendelse, der må gøres med Bourdieu i den faglige 
rygsæk, at interviewudsagn:  

(…) hverken er objektive data eller udtryk for dybfølte følelser: inter-
viewudsagn er information om »forskningsobjektet« set fra et helt 
bestemt perspektiv (interviewpersonens), og dermed rummer inter-
viewmateriale information om positioner og positioneringer i det på-
gældende sociale rum. (Caswell 2005:122) 

Med denne tilgang bliver det, som Bourdieu også understreger, væsentligt, at for-
skeren ikke tager interviewpersonernes udsagn for pålydende, forstået på den 
måde, at de ikke bør blive anset som udtryk for, hvad der ’virkelig sker’. Interview-
personernes udsagn bør anskues og forstås som en særlig version af praksis, som 
forskeren har til opgave at forsøge at ’forklare’ (Bourdieu 2007). Og som Järvinen 
(1998), med reference til Bourdieu påpeger, så bevirker hele interviewsituationen, 
måden spørgsmålene formuleres og interaktionen med forskeren, at interview-
personen tvinges til at betragte sine egne handlinger med en kvasividenskabelig 
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logik (Bourdieu 1990). Hvilket ifølge Bourdieu betyder, at interviewpersonens svar 
hverken følger den praktiske kundskabs logik eller den videnskabelige logik, men 
at svarene i stedet præges og formes af interviewpersonens selvrefleksion, sunde 
fornuft, populærvidenskab og ikke mindst interviewpersonens forestillingen om 
hvad forskeren forventer af ham/hende (Bourdieu 1990; Järvinen 1998). Inter-
viewpersonernes udsagn bør derfor også blive fortolket i dette lys og ”(…) i lyset 
af de »sociale realiteter, som konstrueres individuelt og kollektivt«.” (Caswell 
2005:123), som Caswell formulerer det i sin afhandling. Dette perspektiv er væ-
sentligt at have sig for øje i fortolknings- og analyseprocessen, da disse ”sociale 
realiteter” ikke frit konstrueres af den enkelte interviewperson, men påvirkes af 
og formes af strukturerne i feltet (Caswell 2005).  

I forlængelse heraf har hovedformålet med de kvalitative interviews i denne af-
handling været at få en række øjebliksbilleder og beskrivelser fra anbringelsesfel-
tets ’inderside’. Øjebliksbilleder og beskrivelser, der blandt andet via historiserin-
ger i analysearbejdet skal bidrage med indsigt og synliggøre de modstridende po-
sitioner i feltet (Delica og Mathiesen 2012). Min interesse i interviewene er således 
ikke de interviewedes beskrivelser, oplevelser og erfaringer i sig selv (som det ek-
sempelvis er i det narrative interview). Min interesse har derimod været at sætte 
disse beskrivelser ind i feltet med henblik på at få blik for de strukturer og kampe, 
der former og har formet feltet og agenterne i feltet. Mit ærinde med inter-
viewene har således, i stil med Christian Sandbjerg Hansen, været: 

(…) at få information, der muliggør en konstruktion af interviewper-
sonens position i og bane gennem feltet og det sociale rum og en 
repræsentation af vedkommendes stillingtagen forstået som et prak-
tisk syn fra et punkt i feltets struktur, et synspunkt. (Hansen 2011:27) 

De kvalitative interviews i denne afhandling har således primært haft til hensigt at 
bidrage med viden om organisationernes og frontmedarbejdernes beskrivelser af 
deres arbejde. I selve interviewsituationen forsøgte jeg derfor at holde fokus på 
beskrivelser af, ’hvad de gør’, frem for udelukkende ’vurderinger af det, de gør’. 
Dette greb fandt jeg dog vanskeligt fuldstændig at praktisere under de enkelte in-
terviews – dels på grund af min ambition om ikke at være ’forstyrrende’ under 
interviewet, men ligeledes fordi jeg ’blot’ fandt det vanskeligt at praktisere en 
spørgeteknik, der ledte interviewpersonernes svar i retning mod praksisformer.  
Derfor har jeg set det empiriske materiale fra deltagerobservationerne som et 
særligt frugtbart supplement i denne henseende.  Og empirien fra henholdsvis del-
tagerobservationerne og de kvalitative interviews har således i fællesskab bidra-
get til at synliggøre disse praksisformer. Ud over beskrivelser af deres praksis har 
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det ligeledes været ambitionen i interviewene at få indblik i deres tilgang til arbej-
det samt indsigt i de organisatoriske rammer fx vedrørende ansættelsesforhold, 
krav om dokumentation via handleplaner, statusrapporter mv.  

RISIKOEN FOR SYMBOLSK VOLD 
Med Bourdieu i den faglige rygsæk er det ligeledes relevant at reflektere over risi-
koen for symbolsk vold i interviewsituationen (Bourdieu m.fl. 1999). Og med be-
vidstheden om, at symbolsk vold i interviewsituationer er svær at undgå, kræver 
dette selvsagt et særligt fokus på netop dette. I interviewsituationen kan den sym-
bolske vold fx registreres ved, at interviewpersonen svarer det, som vedkom-
mende forventer, at intervieweren vil høre frem for at fortælle ud fra egen praksis. 
Et andet faktum ved interviewsituationerne, der gør, at den symbolske vold nær-
mest ligger som interviewets uundgåelige skygge, er, at interviewere via deres 
spørgsmål udstikker retningen for interviewet, og således ’styrer’ interviewperso-
nen i en bestemt retning.  Netop dette kan siges at være kendetegnende for mine 
interviews (og interviews generelt), hvor jeg initierede i selve interviewsituationen 
og dermed (uundgåeligt) med mine spørgsmål styrede/drejede samtalen i en sær-
lig retning. Men da hele interviewsituationen er initieret af mig som forsker, så kan 
man sige, at denne problematik reelt ikke er til at undgå. Min tilgang til håndterin-
gen af denne problematik har derfor været løbende at forsøge at objektivere min 
egen praksis – både før under og efter interviewsituationen.  

Hvert interview er unikt – et unikt samspil og en unik situation. Jeg vil dog ikke 
gennemgå hver enkelt interviewsituation her, men blot fremhæve et par eksem-
pler på hvilke refleksioner jeg har gjort mig i forhold til at minimere den symbolske 
vold i de kvalitative interviews. Som allerede nævnt, så har ambitionen med mine 
interviews været at spørge ind til frontmedarbejdernes praksis. Der har således 
været en klar dagsorden i mine interviews, og jeg har haft en styrende rolle. Jeg 
har dog alligevel bevidst truffet nogle metodiske valg i forsøget på alligevel at 
bryde denne styrende rolle. For det første arbejde jeg ud fra en semistruktureret47 
interviewguide, med blot nogle enkelte åbne spørgsmål og temaer. Men udover 
at jeg således vidste, hvad jeg gerne ville vide noget om, så ønskede jeg i inter-
viewsituationen at have en åbenhed for, at interviewpersonen kunne lede inter-
viewet i en anden retning. For at markere dette lagde jeg i interviewsituationen 
interviewguiden til side og lagde eksplicit op til, at interviewpersonen kunne være 
med til at sætte dagsordenen. Ud over ønsket om at minimere den symbolske vold 
i situationen bygger dette ligeledes på, at jeg anser interviewsituationen for mest 

 
47 En lille sidebemærkning er her, at denne tilgang er valgt velvidende, at Bourdieu, som Järvinen pointerer, 
anser semistrukturerede og ustrukturerede interviews for ofte at være et udtryk for dårligt forberedte in-
terviews, der derved blot resulterer i at bekræfte forskerens forforståelser (Järvinen 1998). 
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frugtbar, når den kommer til at bære præg af at være en nysgerrig samtale og ikke 
en indsamling af svar og citater. Sidst men ikke mindst, så havde jeg, både op til 
interviewet og ved interviewets begyndelse, en eksplicit åbenhed om min inte-
resse i interviewet, og jeg indledte således også hvert enkelt interview med kort 
at fortælle herom. En sådan start på et interview minimerer selvsagt ikke styringen 
i interviewet, men gør interviewpersonerne bevidste herom. Denne åbenhed bun-
der naturligvis også i, at interviewpersonerne af etiske grunde altid skal informeres 
om forskningsprojektet og hvordan deres viden bliver bragt i spil i dette. 

På trods af at jeg før og under interviewene har gjort mig disse refleksioner, så kan 
jeg ikke garantere, at eksempelvis den forudgående relation, jeg har haft til en del 
af interviewpersonerne, ikke har haft indvirkning på interviewene, i form af at de 
fx har fortalt mig ting, de måske ikke umiddelbart ville have fortalt i en sådan in-
terviewsituation, at de har svaret på mine spørgsmål ud fra de forventninger, de 
har haft til, hvad jeg gerne ville høre eller lignende. Og netop derfor har jeg, i be-
arbejdningen og anvendelsen af det empiriske materiale, anvendt det forsknings-
etiske pejlemærke om: ”avoding causing harm”. Hvilket konkret betyder, at der fx 
er dele af interviewmaterialet som jeg har undladt at bringe direkte i spil i analy-
serne da jeg har vurderet, at det ikke ville være etisk forsvarligt.  

Et andet etisk spørgsmål der generelt kan rejses i forbindelse med interviewsitua-
tioner er, at man gennem interviewet får interviewpersonen til at reflektere over 
og måske endda sætte spørgsmålstegn ved egen praksis. Dette etiske dilemma har 
været præsent i mit arbejde, og jeg vil derfor nu dykke lidt mere ned i dette.    

AT SÆTTE SPØRGSMÅLSTEGN VED SELVFØLGELIGHEDER 
I kraft af min rolle i udviklingsprojektet, hvor jeg havde en faciliterende rolle i for-
hold til at sætte refleksioner over egen og andres praksis i gang, så har det på sin 
vis været lidt uundgåeligt. Jeg ser det imidlertid ikke som noget man hverken kan 
eller bør undgå, da jeg mener, at blot ens tilstedeværelse og de (nok så harmløse) 
spørgsmål, man stiller, former og præger frontmedarbejdernes refleksioner over 
sig selv og egen praksis – i sig selv kan det at blive bedt om at beskrive sin egen 
praksis sætte sådanne refleksioner i gang. Jeg mener derimod, at den etiske di-
mension i denne forbindelse handler om hvordan man gør det og med hvilke kon-
sekvenser. 

Jeg har da i mine interviews også oplevet, at netop det, at jeg har haft denne faci-
literende rolle over for flere af mine interviewpersoner tidligere, har givet mig en 
oplevelse af, at interviewene fik en anden karakter og måske kom lidt mere i ’dyb-
den’ – hvilket kan siges at have styrket kvaliteten af mit empiriske materiale, men 
samtidig kan kalde på etiske refleksioner. Denne oplevelse af, at jeg kom mere i 
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’dybden’, bygger på, at jeg blandt andet lavede et par interviews med nogle myn-
dighedssagsbehandlere, som jeg ikke i samme grad havde haft denne faciliterende 
rolle overfor, da kommunen relativt tidligt i udviklingsprojektet valgte at afbryde 
forløbet. Jeg kan i disse interviews helt konkret se, at de var kortere, at interview-
personernes svar var kortere, og at jeg i interviewsituationen var væsentligt mere 
styrende, i form af at jeg stillede væsentligt flere spørgsmål i disse interviews. 
Dette tænker jeg dog ikke nødvendigvis bunder i, at de ikke tidligere i lige så høj 
grad har oplevet mig i rollen som én, der satte spørgsmålstegn ved selvfølgelighe-
der. Jeg tænker, at den udløsende faktor her i høj grad var, at vi ikke forudgående 
havde det store kendskab til hinanden, da jeg heller ikke havde lavet observationer 
i denne kommune og derfor ikke forud for interviewet havde et indgående kend-
skab til deres arbejde. Etisk kalder dette både på refleksioner i selve interviewsi-
tuationen med henblik på vigtigheden af at understrege hvad interviewet skal an-
vendes til, men også efterfølgende ift. behandlingen af empirien, da der her kan 
være frembragt informationer sagt i fortrolighed, som derfor ikke bør viderefor-
midles uden interviewpersonens særlige samtykke. 

På den anden side oplevede jeg nogle gange i de øvrige interviews, at denne nær-
hed og det store kendskab til interviewpersonerne og deres praksis gjorde det van-
skeligere at stille ’dumme spørgsmål’. Undervejs i interviewene opbyggede jeg 
derfor et mindre arsenal af forskellige teknikker til alligevel at stille denne type 
spørgsmål. Et greb jeg benyttede mig af lige fra det allerførste interview var, at jeg 
bad interviewpersonerne om, samtidig med at de fortalte om deres arbejde og 
den organisation de arbejdede i, at tegne deres organisation på et stykke papir. 
Begrundelsen var, at denne visualisering af organisationen kunne sikre, at jeg gen-
nem hele interviewet kunne være sikker på, at jeg vidste, hvem eller hvad vi talte 
om. Jeg oplevede dette som et rigtig nyttigt redskab, og det endte med, at både 
jeg og interviewpersonerne løbende anvendte tegningerne til henholdsvis at for-
klare/fortælle og stille spørgsmål. Jeg kan ligeledes se, at jeg startede hovedparten 
af mine interviews ud med en sætning i stil med: ”Selvom jeg allerede føler jeg 
kender dig ret godt, så…”, for på den måde at åbne op for interviewpersonens 
egne fortællinger. Jeg har desuden enkelte gange sagt ”Er det ok, hvis jeg lige leger 
djævlens advokat?”, for på denne måde at få interviewdeltageren til yderligere at 
begrunde sin praksis.  

4.6 DOKUMENTER SOM KILDE TIL VIDEN 
Det sidste element i afhandlingens empiriske materiale består af en bred vifte af 
forskelligartet skriftligt materiale. Dette materiale rummer, som allerede nævnt, 
en række forskellige dokumenter: 
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1. Sagsakterne fra 8 børn og unges sager – herunder udviklingsplaner, hand-
leplaner, §50-undersøgelser mv.  

2. Organisationernes beskrivelse af deres pædagogiske praksis, retningslinjer 
mv. 

3. Kommunale skrivelser om strategier, standarder mv. 
4. Lovbekendtgørelse, lovforslag, høringsbreve, vejledninger, håndbøger, po-

litiske programmer mv.  

Særligt sagsakterne er et omfangsrigt materiale, der ud over handleplaner, under-
søgelser mv. også indeholdt telefonnotater, beskeder og mødereferater fra alt lige 
fra sundhedsplejersker og skolelærere til forældre.48 Samlet er der således en stor 
mængde skriftligt materiale, der indgår som en del af afhandlingens empiriske ma-
teriale.  

Igennem arbejdet med en afhandling som denne sker en løbende erkendelsespro-
ces, nye indsigter opstår og designet på afhandlingen tilpasses. Arbejdet med do-
kumenterne som empirisk materiale er i denne afhandling et tydeligt eksempel på 
netop denne proces. Tidligere i forløbet var det ambitionen, at jeg skulle gennem-
føre egentlige dokumentanalyser af de indhentede sagsakter. Formålet med at 
inddrage en række børn og unges sagsakter var ikke at få en indsigt i de enkeltes 
livshistorie eller skabe en fyldig beskrivelse af deres situation og problemer. Min 
hensigt var at få et indblik i, hvordan de forskellige beskrivelser af børnene/de 
unge relaterer sig til de forskellige sociale og institutionelle sammenhænge de pro-
duceres og anvendes i. Hvilket er relevant, da dokumenter som indgår i et barns 
sag præges af den institutionelle ramme hvorunder dokumentet er produceret 
(Mik-Meyer 2005:197). 

Jeg havde derfor også overvejet, at det kunne være interessant at foretage en 
slags shadowing af dokumenterne – altså følge børnenes sagsakter rundt og un-
dersøge, hvordan de anvendes og bringes i spil. Czarniawska (2007) nævner også 
denne metode med at følge objekter i stedet for subjekter, og som hun skriver, er 
denne metode ”highly prommising” but ”extremely demandning” (Czarniawska 
2007:18). Både denne tilgang samt egentlige dokumentanalyser blev dog fravalgt 
– dels fordi afhandlingen har ændret retning undervejs, og dels fordi jeg har måt-
tet erkende, at jeg har haft mere end rigeligt med empirisk materiale til tidsmæs-
sigt at have de fornødne ressourcer til at kunne gennemføre en egentlig doku-
mentanalyse.  

At det skrevne, og hvad der konkret skrives i disse dokumenter, har indvirkning på 
læseren, det erfarede jeg personligt i forbindelse med, at jeg skulle indsamle dele 

 
48 En ting jeg fandt slående, som Hennum (2011a:340) også har erfaret i sin gennemgang af sagsakter i 
Norge, var, at jeg i de otte sager ikke så et eneste dokument der kom direkte fra børnene selv. 
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af dette materiale. Indsamlingen af sagsakterne varierede fra organisation til or-
ganisation. I én af kommunerne lavede vi en aftale om, at jeg kunne komme ud til 
dem og få adgang til de konkrete børns sagsakter og således udvælge, hvilke kon-
krete dokumenter jeg var interesseret i at ’få med mig hjem’. Det blev en noget 
mere tidskrævende proces, end jeg havde forventet – jeg havde fået aktindsigt i 
to børns sager og havde regnet med, at jeg kunne nå at udvælge sagsakter fra 
begge sager i løbet af en enkelt dag. Det viste sig dog, at det krævede to fulde 
dages arbejde at gennemgå de to sager, hvilket siger noget om omfanget af doku-
mentation, der ligger i sådanne anbringelsessager, hvor alt lige fra et telefonnotat 
til en større undersøgelsesrapport skal journaliseres. Denne indsamlingsproces 
gjorde mig således opmærksom på omfanget, men mere væsentligt, så bekræf-
tede det mig i min antagelse om ords betydning. For da jeg gik hjem efter den 
første dag, havde jeg en underlig nedtrykt følelse – arbejdet havde ikke som sådan 
været hårdt, og jeg havde til fulde fået det materiale, jeg var kommet efter, så jeg 
burde i virkeligheden have været henrykt. Men på vej hjem slog det mig, at denne 
sindsstemning var et resultat af, at jeg hele dagen havde siddet og læst side op og 
side ned med beskrivelser af problemer, bekymringer, stridigheder, konflikter mv. 
Jeg havde ikke i løbet af dagen bemærket denne indvirkning, da jeg fagligt var op-
slugt og fandt det spændende at skimme alle de forskellige typer af sagsakter og 
derigennem følge hele sagsgangen og alle processerne undervejs. Men da jeg kom 
lidt på afstand af det, var det, der, på trods af denne faglige nysgerrighed og inte-
resse, havde lagret sig dybest i mig en følelse af nedtrykthed. I stil med mine ob-
servationsstudier kan dette således ses som et eksempel på ’erkendelse gennem 
oplevelse’. For det, denne oplevelse resulterede i, var, at jeg i stigende grad fik blik 
for det problemorienterede fokus, som disse dokumenter i overvejende grad rum-
mer. 

De forskellige dokumenter – såvel sagsakter som diverse andre dokumenter – ind-
går som empirisk materiale i analyserne, hvor det er relevant. Men som empirisk 
materiale kan man ikke sige, at de har haft samme status/er blevet givet den 
samme opmærksomhed, som det øvrige empiriske materiale.  

4.7 ANALYSETSTRATEGI  
Dette afsnit er den sidste del af kapitlet hvor jeg har beskrevet forskellige dele af 
afhandlingens vidensproduktion. Her vil jeg præsentere afhandlingens analyse-
strategi og de analysestrategiske tanker, herunder mine refleksioner over valget 
af analytiske begreber, fremstillingsformen og de empiriske nedslagpunkter, som 
danner udgangspunktet for mine analyser og er med til at strukturere og forme 
disse.  
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ET KONFLIKTTEORETISK PERSPEKTIV 
Som allerede nævnt i indledningen, så udspringer forskningsinteressen og afhand-
lingens konkrete fokus af min undren over det erfarede paradoks – at frontmed-
arbejdere, der i udgangspunktet både kan se værdien i at arbejde med Det dob-
belte blik og i vid udstrækning påpeger, at det er sådan de allerede arbejder, alli-
gevel oplever det som en på en gang provokerende og urealistisk tilgang, når de 
skal omsætte tankegangen og det medfølgende børnesyn, og lade det gennem-
syre deres daglige praksis og arbejdet med de konkrete børn, som de beskæftiger 
sig med.  

For at undersøge dette paradoks nærmere, og få et mere indgående indblik i hvad 
baggrunden for dette kunne være, har jeg været omkring forskellige teoretiske 
tilgange og inspirationer.49 Jeg har i denne proces været på udkig efter teorier, der 
kunne hjælpe mig til at få greb om det jeg så empirisk, som et komplekst sammen-
surium af ofte modstridende praksisformer, vidensidealer og logikker. Det jeg så 
empirisk var nemlig et komplekst felt. Jeg oplevede, at det var komplekst forstået 
på den måde, at de enkelte frontmedarbejderes arbejde var vævet ind i og præget 
af mange forskellige praksisformer, dagsordner, vidensidealer, normer mv. Jeg op-
levede med andre ord et felt med konflikter, modsigelser og agenter der måske i 
realiteten slet ikke var så frie i hverken tanke og handlen, som de selv troede50. 
For at få et analytisk begrebsapparat der kunne hjælpe mig med at få greb om 
magtrelationerne og sikre, at der ikke blev lukket ned for kompleksiteten og det 
konfliktuelle, men at dette netop kunne viges særlig opmærksomhed, fandt jeg 
Bourdieus konfliktteoretiske perspektiv anvendeligt.  

Med Bourdieus konfliktteoretiske perspektiv, sådan som det ses i hans feltanaly-
ser, muliggøres et blik for distinktionerne i feltet og herigennem hvad det er der 
kæmpes om, relationen til andre felter samt feltets doxa. Samtidig muliggør Bour-
dieus begrebsapparat, at magt ikke blot anskues som fx ’tvang’, men derimod som 
noget der virker gennem agenterne (her frontmedarbejderne) via habitus og sym-
bolsk magt. Og Bourdieus begreber om kapital og symbolsk vold, fungerer som 
brugbare analytiske greb til at analysere betydningen af såvel de symbolske såvel 
som de objektive magtforhold, der præger feltet for socialt arbejde med anbragte 
børn og unge. Bourdieus begrebsapparat kan således bidrage med indsigt i og 
nogle mulige svar på min indledende undren over der erfarede paradoks i feltet.  

 
49 Fx et street-level perspektiv som det ses hos blandt andre Lipsky (1980, 2010), Brodkin (2003, 2007, 
2011b, 2011a, 2011c) og Tummers & Bekkers (2014). 
50 Bourdieu peger i sine socio-analyser på, at det der umiddelbart synes at være individets frie valg, i vid 
udstrækning harmonerer med sociale in- og eksklusionsmekanismer, men at det enkelte individ selv har 
svært ved at gennemskue endsige påvirke denne sammenhæng, og der derfor ikke i realiteten kan tales 
om ’frie valg’ (Bourdieu 1996b, 2004).  
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Med Bourdieus begrebsapparat henter jeg således et strukturalistisk konstruktivi-
stisk analyseperspektiv, hvor frontmedarbejdernes handle- og fortolkningsmulig-
heder ses i lyset af feltets magtrelationer og magtstrukturer – strukturer der, som 
Nanna Brink Larsen (2006) påpeger, er komplekse, forstået som både symbolske 
og ”objektive”, og samtidig kontekstspecifikke produkter af feltets praksisformer. 
På denne vis får jeg også et begrebsapparat, til at undersøge paradokset om at 
frontmedarbejderne på den ene side siger ”det er sådan vi allerede arbejder!”, når 
de præsenteres for Det dobbelte blik, men at selvsamme frontmedarbejdere alli-
gevel kan finde det utopisk og provokerende, når de bliver bedt om at omsætte 
det i deres konkrete praksis og i arbejdet med deres konkrete børn.   

Som beskrevet i kapitel 3, så tvinger Bourdieus feltbegreb forskeren til at foretage 
en kritisk konstruktion af virkeligheden, hvor man som forsker stiller spørgsmål til 
den sociale virkelighed (Bourdieu og Wacquant 1996) og retter et kritisk fokus mod 
de (ofte usynlige) magtrelationer i feltet. Og det feltanalytiske videnskabelige ar-
bejde går ud på at objektivere feltets ”ensemble af modstridende positioner” 
(Mathiesen og Højberg 2004:250) og derved forklare de forefundne praksisformer 
i feltet.  I denne afhandling er målet med feltanalyserne således, gennem et fokus 
på distinktionerne i feltet, at konstruere ’ensemblet af modstridende positioner’ 
og herunder feltets magtstrukturer. For herigennem at opnå indsigt i de forskellige 
måder at organisere, anskue og udføre arbejdet på (praksislogikkerne51) i feltet og 
derved åbne blikket for, hvilke børnesyn der er i spil og muliggøres og lige så vig-
tigt, hvilke børnesyn der udgrænses.  

Nedslagspunkterne i afhandlingens analyser er på denne baggrund blevet udvalgt 
ved en læsning af empirien med særligt fokus på og blik for hvor der i empirien ses 
kampe om visions and devisions (Bourdieu 1990), distinktioner samt enigheder 
(doxa) i feltet. Her er det vigtigt igen at understrege, at hverken disse kampe, dis-
tinktionerne eller enighederne udelukkende ses som fx diskursive tovtrækninger, 
men ligeledes ses i konkrete handlinger, organiseringsformer, hvordan arbejdet 
udføres mv. Empirien er på denne baggrund blevet gennemlæst med netop det 
for øje, at der både i ord og handlinger ses efter distinktioner – hvor er der noget 
der kæmpes om og hvad kæmpes der om? Men ligeledes hvor der ses enigheder i 
feltet. På denne måde operationaliserer jeg i afhandlingen Bourdieus konfliktteo-
retiske perspektiv, og anvender det i analysen. 

 
51 Bourdieus begreb praksislogikker rummer, som beskrevet i kapitel 3, hvordan arbejdet organiseres, an-
skues og udføres.  
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BØRNESYN SOM AFHANDLINGENS SÆRLIGE FOKUSOMRÅDE 
I denne afhandling er det særlige fokusområde og opmærksomhedspunkt front-
medarbejdernes børnesyn. Men børnesyn kan ikke udelukkende fremanalyseres 
på baggrund af frontmedarbejdernes fortællinger herom – børnesyn fremtræder 
nemlig ikke udelukkende i ord og tanker, men ligeledes i handlinger, og det er des-
uden langt fra givet, at der er en entydighed mellem ord og handlen. Dette bunder 
i, at børnesyn ikke er individuelt skabt, som en del af den enkelte frontmedarbej-
ders personlige habitus, men derimod også kan ses som et udtryk for frontmedar-
bejderens internalisering af feltets strukturer – strukturer som er historisk foran-
kret.  Børnesyn er således også (som beskrevet i kapitel 3) historiske konstruktio-
ner, der formes af og former frontmedarbejdernes praksis – herunder de struktu-
relle rammer for arbejdet, frontmedarbejdernes habitus (præget af fx deres civil-
status, religiøse observans, uddannelsesmæssige baggrund, deres hverdagsforstå-
elser mv.) såvel som deres kapital beholdning (fx deres økonomi, faglighed og del-
tagelse i sociale såvel som faglige netværk mv.).  

Mit empiriske materiale lægger ikke op til en kvantificerbar undersøgelse af hver-
ken habitus betydning eller en kortlægning af de enkelte frontmedarbejderes per-
sonlige kapitalbeholdning. Mit blik for habitus og kapital i analyserne bliver til på 
baggrund af mine observationer af deres praksis og af deres forskellige fortællin-
ger om deres arbejde. Men det jeg kan få blik for på baggrund af mit empiriske 
materiale, er hvilke dispositioner de har og sammenholde dette med de mere ob-
jektive strukturer mv.  

Hos Bourdieu har jeg i denne forbindelse fundet hans begreb om praksislogikker 
(Bourdieu 1977, 2005b) anvendeligt til at tydeliggøre disse mange forskellige på-
virkninger af deres dispositioner og skærpe mit fokus for de socialt konstruerede 
(og nogle gange ubevidste) handlemønstre, som ses hos frontmedarbejderne. 
Samtidig skærpes blikket for, hvordan disse praksislogikker formes og forandres, 
herunder historiciteten i logikkerne, og hvordan de er meget mere end ’blot’ et 
udtryk for krydspressituationer der former frontmedarbejdernes handlemulighe-
der og coping-strategier (som det fx primært ses hos Lipsky). Kampene handler om 
’retten’ til at definere fx hvad der kan betegnes som ’det gode sociale arbejde’ i 
feltet, hvilke typer kapital der giver anerkendelse og indflydelse mv. Det er med 
andre ord kampe om vision og devision (Bourdieu 1990).  

Med Bourdieus praksislogikbegreb søges således en mere dybdegående analyse 
af de generative mekanismer i feltet, der bevirker at konkrete børnesyn henholds-
vis muliggøres og udgrænses, og ikke mindst hvorfor det ser sådan ud. Derudover 
åbner brugen af Bourdieus teoriapparat op for, at frontmedarbejdere i det sociale 
arbejde med anbragte børn og unge ikke blot ses som en homogen størrelse. Der 
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er forskellige positioner der både er formet af og udspringer af blandt andet front-
medarbejdernes konkrete funktioner i feltet, fx som familieplejer eller ansat på 
institution, men i høj grad også er formet af, det der fremstår som, individuelle 
faktorer så som frontmedarbejdernes habitus samt deres kapitalbeholdning.  

KOBLING AF UDSAGN OG HANDLINGER MED STRUKTUR 
Hvis jeg i stedet for mit kvalitative design havde opbygget undersøgelsen med brug 
af spørgeskemaer og fx gennemført en vignetundersøgelse, ville dette have mu-
liggjort, at jeg i højere grad kunne have fået indsigt i det habituelle perspektiv hos 
frontmedarbejderne – indsigt i fx hvordan deres børnesyn er præget af deres ud-
dannelsesmæssige baggrund, egen opvækst, sociale status mv. Jeg har ligeledes 
undladt at gå ind i de mere praksisnære perspektiver i analyserne, som fx hvordan 
man konkret kunne arbejde med at implementere et forskelsorienteret og aner-
kendende børnesyn i praksis. Jeg har i stedet bestræbt mig på, som Bourdieu også 
opfordrer til, at lave en analytisk distance til praksis (et analytisk brud) (Bourdieu 
1991). Det vil sige, at jeg i stedet for at blive i det praksisnære og fokusere på hvor-
dan man konkret skal arbejde i praksis for at implementere et forskelsorienteret 
og anerkendende børnesyn, så har jeg rettet fokus mod de generative mekanis-
mer, der gør dette børnesyn vanskeligt at praktisere.  

Her bliver det med analysernes afsæt i det feltteoretiske perspektiv centralt at 
koble de konkrete begivenheder, dvs. frontmedarbejdernes udsagn og handlinger 
(som de optræder i de kvalitative interviews og feltnoterne), med det strukturelle 
niveau. Det spørgsmål jeg har stillet til empirien, er på denne baggrund, hvordan 
det paradoks jeg så empirisk, kan forstås i lyset af feltets opkomst, struktur og 
relationen til øvrige felter. Løbende gennem analyserne kobles indsigterne fra fel-
tets fremkomst og indsigterne fra fx lovgivningen i feltet (de institutionelle betin-
gelser) derved med frontmedarbejdernes egne udsagn, anskuelser og praksisfor-
mer. 

Bevæggrunden for disse valg er et ønske om at sikre, at jeg i analyserne ikke over-
ser betydningen af det strukturelle, og derved ikke risikerer at tillægge aktørni-
veauet for stor betydning. Da et sådant fokus ville medføre at et for stort ansvar 
ville blive tillagt frontmedarbejderne og deres egne handlemuligheder i forhold til 
hvilke børnesyn de praktiserer. Med den feltanalytiske tilgang og fokus på praksis-
logikkerne i feltet er intentionen derved, at kunne få greb om de generative me-
kanismer og magtrelationerne i feltet, ved at rette opmærksomheden mod såvel 
det strukturelle såvel som det habituelle.  

Som nævnt i kapitel 3, så er analyserne i denne afhandling ikke gennemført som 
en stringent feltanalyse. Feltbegrebet og inspirationen fra feltanalysen anvendes 
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derimod som et metodologisk greb til at konstruere forskningsobjektet, socialt ar-
bejde med anbragte børn og unge, som et felt og derved muliggøre et blik for det 
relationelle og en opmærksomhed på de forskellige positioner i feltet og den hie-
rarkiserede struktur de indgår i.  

På denne måde er ønsket at skærpe opmærksomheden på feltets forhold til andre 
felter, som fx det bureaukratiske felt, og dermed også styre uden om en konstruk-
tion, hvor de enkelte frontmedarbejdere eller deres interaktioner sættes i forgrun-
den på bekostning af et fokus, der inddrager de strukturelle betingelser og relati-
onerne mellem forskellige positioner. Dette fokus betyder blandt andet, at ambi-
tionen med afhandlingen heller ikke er en egentlig kortlægning af den enkelte 
frontmedarbejders kapitalbeholdning, men derimod er interesseret i den samlede 
kapitalbeholdning og herunder mod den symbolske kapital – dvs. de ressourcer, 
der anerkendes og tillægges værdi i feltet. Som jeg var inde på i det sidste afsnit i 
kapitel 3 så er jeg interesseret i at undersøge den institutionelle kapital (det vil sige 
kendskabet til feltet samt gyldig kulturel kapital og videnskapital (Larsen 
2009:77)), som deltagelse i feltet kræver.  

På samme vis vil jeg, som nævnt, heller ikke forsøge at afdække frontmedarbej-
dernes habitus. I stedet ønsker jeg, inspireret af blandt andre Christian Sandbjerg 
Hansens (Hansen 2011), at undersøge og synliggøre de relativt fælles kategorier, 
færdigheder og tilbøjeligheder i feltet, som så at sige udgør den feltspecifikke ha-
bitus.  

PRAKSISNIVEAUET OG DET NATIONALE NIVEAU – ANALYSERNES 
FOKUS 
Analysernes primære vægtning ligger på, det jeg betegner som praksisniveauet – 
mere præcist de frontmedarbejdere der har den daglige kontakt med de anbragte 
børn og unge (dvs. familieplejeområdet og institutionsområdet), som ligeledes ud-
gør den primære del af afhandlingens empiriske fundament. Men blikket løftes 
ligeledes undervejs i analyserne op, og fokus rettes mod såvel det politiske som 
det bureaukratiske felts indvirkning i feltet for socialt arbejde med anbragte børn 
og unge – hvor lovgivning, reformer, nye arbejdsredskaber og diverse strømninger 
er med til at skabe nogle særlige rammer for arbejdet i feltet.  

Denne vægtning, hvor praksisniveauet gives mere plads, er ikke et spørgsmål om, 
at jeg finder dette niveau mere interessant eller relevant. Det fylder, fordi det er 
der, afhandlingens empiri er blevet til. Men blandt andet grundet min Bourdieu-
inspirerede tilgang er jeg bevidst om betydningen af, at de institutionelle praksis-
logikker, der træder frem i empirien, er indlejret i felter på et nationalt niveau. En 
indsigt i, hvilke kampe der udspiller sig på det politiske/nationale niveau, og hvilke 
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linjer der udstikkes herfra, er således en forudsætning for at forstå de logikker, 
rationaler mv., der er på spil i feltet. I analysen af, hvordan arbejdet i feltet orga-
niseres, anskues og udføres, vil de (nogle gange) meget praksisnære problemstil-
linger og kampe, dvs. problemstillinger og kampe der fx ses i de enkelte plejefami-
lier eller institutioner, derfor løbende blive perspektiveret og relateret til dette ni-
veau.  

Kampene om hvordan arbejdet anskues, organiseres og udføres, samt om, hvor-
dan og hvor mange ressourcer der skal anvendes i feltet, er kampe der udspiller 
sig på tværs af forskellige felter – det politiske felt, det bureaukratiske felt og feltet 
for socialt arbejde med anbragte børn og unge – samtidig er det kampe, der i høj 
grad er rammesættende for det sociale arbejde med anbragte børn og unge og de 
institutionelle betingelser herfor. Som Bourdieu understreger, så er kampene om 
betegnelser, kategorier, metoder, problemdefinitioner mv. således ikke blot dis-
kursive kampe – de påvirkes af og ses i den konkrete handlen i praksis i feltet, men 
er ligeledes med til at påvirke og forme praksis (Mathiesen 2006).  

For at forstå, såvel hvad det er der kæmpes om, som de dominerende praksislo-
gikker i feltet, så er det, udover at rette fokus mod det politiske og det bureaukra-
tiske felt, ligeledes i en Bourdieusk optik helt centralt at foretage en historisk ana-
lyse (Bourdieu og Wacquant 1996). I denne afhandling bliver historiciteten i for-
hold til feltets fremkomst, feltets positioner og centrale distinktioner ligeledes vig-
tig, da den historiske analyse, som Prieur påpeger, bl.a.: ”kan vise, hvorledes pro-
blemdefinitioner er opstået, eller hvorledes centrale begreber, kategorier og me-
toder er opstået.” (Prieur 2002b:121). 

Med ovenstående pointering af betydningen af det nationale niveau, det politiske 
felt og af feltets historicitet og fremkomst kan det måske umiddelbart virke ’over-
flødigt’ at dykke ned i den institutionelle kontekst i feltets praksisniveau, således 
som denne afhandling primært gør. Det er dog ingenlunde overflødigt, og heri lig-
ger en vigtig pointering af min læsning af Bourdieu. En del kritikere af Bourdieu 
anklager ham for at være strukturalistisk deterministisk i sit arbejde (se fx 
Bourdieu og Honneths diskussioner i Mathiesen og Willig 2005). I min læsning af 
Bourdieu er jeg, som nævnt i kapitel 3, inspireret af Decoteaus tanker om refleksiv 
habitus (Decoteau 2016), da dette muliggør et brud med den potentielt determi-
nistiske dimension af Bourdieus teoriapparat. Praksisniveauet og underfelterne 
bliver dermed heller ikke blot interessante, fordi man her kan se strukturernes på-
virkning, de er ligeledes relevante, fordi disse underfelter besidder en relativ felt-
autonomi (som Bourdieu betegner det) samt en institutionel autonomi og derfor 
kan danne deres egne logikker og særlige praksisformer. Når ambitionen i denne 
afhandling er at undersøge, hvordan det sociale arbejde med anbragte børn og 
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unge anskues, organiseres og udføres og derved åbne op for og få blik for de do-
minerende praksislogikker og de børnesyn som de henholdsvis muliggør og ud-
grænser, så er netop dette niveau særdeles relevant.  

I analyserne zoomes derfor ind på praksisniveauet og de mere lokale forhold, der 
er med til at rammesætte frontmedarbejdernes arbejde med børnene, og dermed 
(ligesom det bureaukratiske felt og magtfeltet) er med til at præge værdioriente-
ringen. I analyserne rettes fokus således mod den specifikke lovgivning henholds-
vis plejefamilierne og institutionerne arbejder under, hvad det er, der er på spil i 
feltet, hvilke kapitaler der opnår anerkendelse, og hvilke normer, værdier, hand-
linger, tilbøjeligheder og kategoriseringer (habitus) der er på spil – kort sagt hvilke 
positioner og praksislogikker, der ses i feltet, og relationen mellem disse (magt-
perspektivet). Et centralt element af analyserne er blandt andet at undersøge de 
politiske forventninger til plejefamilierne og døgninstitutionernes rolle i det soci-
ale arbejde med anbragte børn og unge. For at få blik for dette inddrages ligeledes 
politisk omtale af anbringelsesområdet samt lovgivningen og reformerne på om-
rådet. 

OPERATIONALISERING AF PRAKSISLOGIKKER  
For analytisk at få hånd om praksislogikkerne, har jeg valgt at gennemføre en Bour-
dieu-inspireret feltanalyse, hvor jeg (med udgangspunkt i Bourdieus beskrivelse af 
praksislogikker) har valgt at operationalisere dette i analyserne, så fokus rettes 
mod hvordan arbejdet er organiseret, hvordan det anskues og hvordan det udfø-
res52.  

Helt konkret er afhandlingens analyser derved struktureret i fire analysedele. I den 
første analysedel rettes fokus mod feltets fremkomst og de centrale positioner og 
distinktioner, der var med til at forme og etablere feltet - historiciteten. Derefter 
kommer tre analysedele, der er struktureret på baggrund af min operationalise-
ring af praksislogik-begrebet, og derved er rettet mod at besvare spørgsmålene 
om, hvordan arbejdet med anbragte børn og unge organiseres, anskues og udføres 
– og således på tværs af indsigterne fra disse tre analysedele, få et nuanceret ind-
blik i feltets dominerende praksislogikker, og deres rammesætning for hvilke bør-
nesyn der muliggøres og udgrænses.  

Der kan i flere tilfælde være store overlap mellem de tre dimensioner af arbejdet, 
da måden, hvorpå arbejdet anskues, ofte vil have indvirkning på organiseringen, 
at organiseringen begrundes i, hvad der anses som godt socialt arbejde i feltet, 
eller hvordan arbejdet konkret udføres i praksis mv. En kritik, der kunne rettes 

 
52 Hvilket på denne måde skal hjælpe mig til at besvare den første del af afhandlingens forskningsspørgs-
mål: Hvilke praksislogikker dominerer i feltet for socialt arbejde med anbragte børn og unge i Danmark? 
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mod denne operationalisering og strukturering af analyserne, er derfor, at jeg med 
dette greb kommer til at lave en kunstig adskillelse af de tre, ellers tæt forbudne, 
elementer af praksislogikbegrebet, og derved risikerer at miste blikket for den in-
terne dynamik.   

Når dette greb med at behandle disse tre dimensioner særskilt alligevel, anvendes 
i analysen, så er det fordi jeg med dette analytiske greb sikrer, at alle tre elementer 
viges særskilt opmærksomhed, og jeg således ikke risikerer at ende ud med en 
analyse der fx udelukkende ser på frontmedarbejdernes anskuelser. På denne 
måde har dette greb muliggjort, at jeg fik alle elementerne med, og samtidig, at 
jeg løbende kunne forbinde dem og således få blik for, dels hvor de ligger direkte 
i forlængelse af hinanden, fx at måden arbejdet anskues på ses direkte afspejlet i 
organiseringen i feltet. Men ligeledes for at få blik for hvor der netop ikke er over-
lap, men måske endda kan ses et direkte modsætningsforhold. Dette er interes-
sant, da sådanne diskrepanser eksempelvis kan belyse, hvordan fx forskellige an-
skuelser kan være mere eller mindre tilgodeset af organiseringen og dermed have 
mere eller mindre magt i praksis til at påvirke feltet.  

Mit svar på kritikken vil derfor være, at jeg ikke nødvendigvis ser at jeg med denne 
tilgang reducerer kompleksiteten. Men at jeg med denne operationalisering mu-
liggør en anden måde at rette fokus mod netop kompleksiteten, og dermed få blik 
for magtrelationerne og de (måske nogle gange) usynlige modsætningsforhold der 
kan ses og kan være mere eller mindre rammesættene for hvilke børnesyn der i 
praksis kommer til at dominere det sociale arbejde med anbragte børn og unge.  

UDVÆLGELSE AF NEDSLAGSPUNKTER I ANALYSEDELENE 
Analyserne er i høj grad empirisk drevet, og nedslagspunkterne, i de enkelte ana-
lysedele, er valgt på baggrund af en læsestrategi, hvor jeg har forsøgt at have blik 
for såvel konsensus som konflikter – altså have fokus på to yderpoler – nemlig der, 
hvor der i mit empiriske materiale ses tydelige kampe og der, hvor der netop ikke 
umiddelbart kæmpes, men hvor arbejdsmåder, problemdefinitioner, tilgange mv. 
bliver til selvfølgeligheder.  

Som Mathiesen og Højberg også skriver, så er Bourdieus afsæt en ”konfliktuel so-
cialitet”. Og derfor rettes opmærksomheden i analyserne således også primært 
mod at konstruere de ”modstridende positioner”  eller distinktioner i feltet 
(Mathiesen og Højberg 2004:234), og herunder få blik for hvilke kapitaler der op-
når anerkendelse, hvilke normer, værdier, handlinger, tilbøjeligheder og kategori-
seringer (habitus) der er på spil – eller sagt med andre ord, hvilke positioner og 
dominerende praksislogikker, der ses i feltet. Grunden til, at det både er interes-
sant at rette fokus mod det der kæmpes om – stridighederne i feltet og feltets 
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doxa er, at kampene giver os et indblik i de forskellige logikker der er på spil, mens 
doxa giver os et blik for den usynlige magt, som ligeledes spiller en stor rolle i fel-
tet, som feltets selvfølgeligheder. 

Helt konkret blev dette udvælgelsesarbejde, som tidligere nævnt, foretaget ved, 
at jeg har foretaget multiple gennemlæsninger af materialet. Hvor materialet er 
blevet kodet i en vekselvirkning mellem henholdsvis en fænomenologisk læsning 
og derefter en mere strukturalistisk læsning med afsæt i Bourdieus teoretiske be-
greber og konflikttuelle fokus, og med blik for hvor der i materialet var empiri der 
kunne anvendes til at belyse hvordan arbejdet henholdsvis organiseres, anskues 
og udføres – de tre overordnede dimensioner af arbejdet som strukturerer de sid-
ste tre analysedele og som tilsammen udgør praksislogik-begrebet. Kodningspro-
cessen såvel som udvælgelsen af de konkrete nedslagspunkter har således været 
abduktiv – dvs. at denne proces er foregået i et løbende samspil og vekselvirkning 
mellem afhandlingens teoretiske begrebsapparat og det empiriske materiale.  

Løbende gennem analyseprocessen har jeg ligeledes genbesøgt og genlæst det 
empiriske materiale, og jeg har derfor foretaget en kontinuerlig bearbejdning af 
det empiriske materiale for eksempelvis at tjekke sammenhænge, lignende fore-
komster, eller fund der kunne udfordre mine analyser eller analytiske greb. De 
analytiske temaer og nedslagspunkter, som udgør underafsnittene i de enkelte 
analysedele, er således identificeret og udvalgt på baggrund af multiple gennem-
læsninger af det empiriske materiale, der er foregået i en vekselvirkning mellem 
fænomenologiske læsninger og strukturalistiske læsninger, hvor blikket særligt 
har været rettet mod distinktioner og selvfølgeligheder. Derudover, så har de en-
kelte analysedele løbende informeret hinanden, hvilket har betydet, at nogle ned-
slagspunkter ligeledes er blevet udvalgt på baggrund af indsigter fra de øvrige ana-
lysedele.  

Dette har således været afhandlingens overordnede strategi for udvælgelsen af 
nedslagspunkterne i analysen, men i de enkelte analysedele har denne overord-
nede analytiske tilgang med fokus på distinktioner, konflikter og enighed, haft for-
skellige fokusområder, og således også forskellige mere konkrete udvælgelsesstra-
tegier. Disse har taget udgangspunkt i afhandlingens fire arbejdsspørgsmål, der, 
som jeg vil præsentere nedenfor, er blevet opdelt i en række underspørgsmål.   

ANALYSEDEL I: FELTETS FREMKOMST OG UDVIKLING  
I analysedel I om feltets fremkomst og udvikling, er ambitionen at belyse de histo-
riske og kontekstuelle betingelser for det sociale arbejde med anbragte børn og 
unge sådan som det så ud ved feltets fremkomst. Denne analysedel tager afsæt i 
afhandlingens første overordnede arbejdsspørgsmål om hvordan feltet historisk 
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har udviklet sig. Og dette arbejdsspørgsmål er blevet brudt ned i tre underspørgs-
mål som ønskes besvaret i analysen, og som derfor har dannet udgangspunkt for 
udvælgelsen af nedslagspunkterne. De tre underspørgsmål er som følger: 

a) Hvilke centrale positioner og distinktioner formede feltet ved dets frem-
komst? 

b) Hvilke centrale brud og kampe har der kunnet ses i feltet? 
c) Hvordan har disse positioner, distinktioner, brud og kampe udviklet feltet 

frem mod i dag? 

Målet med denne analysedel er således at konstruere feltets historiske strukturer, 
positioner og styrkeforhold, ved at rette fokus mod hvilke mål, metoder, børnesyn 
og logikker, der har hersket konsensus om, og hvilke der er blevet kæmpet om i 
feltet på denne tid. Og med inspiration fra Bourdieu, at synliggøre historiciteten i 
feltet, for derved at muliggøre en undersøgelse af hvordan specifikke historiske 
forudsætninger såvel som materielle og sociale omstændigheder præger børnesy-
net og frontmedarbejdernes forskellige praksisformer. Ifølge Bourdieu kan man, 
som nævnt tidligere, sige, at den sociale virkelighed (og dermed også praksislogik-
kerne og børnesynene) formes af de historisk strukturelle betingelser. 

Det er i forlængelse heraf ligeledes hensigten med denne analysedel, at de efter-
følgende analysedele kan trække på indsigterne om feltets historicitet og frem-
komst og dermed perspektivere dette til positionerne og praksislogikkerne i feltet 
i dag – så historiseringen løbende kan bidrage til en objektivering af den konkrete 
praksis i feltet i dag. Kapitlets funktion bliver således at fungere som et objektive-
ringsredskab, der muliggør et andet og mere nuanceret blik for hvordan feltets 
praksislogikker, doxa såvel som kampe og hierarkier, er sociale konstruktioner der 
er formet historisk, og således potentielt kunne være anderledes. Som Bourdieu 
siger:  

What appears to us today as self-evident, as beneath consciousness 
and choice, has quite often been the stake of struggles and instituted 
only as the result of dogged confrontations between dominant and 
dominated groups. (Bourdieu 1998b:56–57) 

Hensigten er derfor, igennem denne objektivering, at muliggøre et brud med de 
almindelige ”common sense” betragtninger og antagelser i feltet i dag. Men sam-
tidig har arbejdet med denne analysedel ligeledes informeret de øvrige analyse-
dele, forstået på den måde, at indsigterne fra denne analyse har fungeret som 
ledetråde i forhold til udvælgelsen af nedslagspunkter i de øvrige analysedele, li-
gesom min indsigt i feltet i dag, ligeledes har bidraget til udvælgelsen af nedslags-
punkterne i den historiske analyse. 
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Grundlaget for analyserne og udvælgelsen af nedslagspunkter i denne analysedel 
er udover læsninger af originale lovtekster, primært en gennemgang af en række 
andre danske forskeres arbejder og undersøgelser af anbringelsesområdet i en hi-
storisk kontekst (blandt andre Andersen og Jensen 2016; Bengtsson og Jakobsen 
2009; Bryderup 2005; Ebsen 2012b; Egelund og Hestbæk 2003; Hammen 2016; 
Hansen 2008, 2010, 2011; Hansen og Krab 2006; Kildedal 1996, 2008; Kjær Jensen 
1980; Kragh, Jensen, og Rasmussen 2014; Rytter 2011). Denne analysedel trækker 
således primært på sekundære kilder i form af andres forskning i dansk anbringel-
seshistorie. Ulempen ved dette er selvsagt, at disse analyser har udvalgt de for 
deres forskningsprojekt mest relevante nedslagspunkter, der således er farvet af 
deres teoretiske erkendelser, deres forforståelser og deres forskningsinteresser – 
med andre ord, er disse analyser et udtryk for deres blikke ind i feltet. Det optimale 
ville have været, hvis jeg selv inden for denne afhandling havde gennemført en 
dybdegående analyse af feltets fremkomst ved at dykke ned i de historiske kilder. 
Hvilket dog ikke har været praktisk muligt inden for rammerne af denne afhand-
ling. Når det er sagt, så ville en sådan analyse jo også altid være lagt an på andres 
udvælgelse af ting der er fundet relevant at videreformidler via tekst eller billeder. 
Jeg ville selvsagt stadig ikke havde kunnet producere min egen empiri, som grund-
lag for denne analyse. Jeg har derfor fundet det mest givende at sætte mig ind i 
og trække på andres analyser af netop de historiske perioder omkring anbringel-
sesfeltets fremkomst.  

Nedslagspunkterne i denne analysedel er udvalgt med henblik på at synliggøre de 
centrale positioner og distinktioner som formede feltet, samt de brud og kampe, 
der har var med til at afgrænse og udvikle feltet. Med Bourdieu i rygsækken, så 
anskues forandringer i den sociale virkelighed som produkter af kampe mellem 
modstridende positioner. Med afsæt heri har tilgangen været, at jeg særligt har 
haft blik for og udvalgt nedslagspunkter hvor den konkrete organisering, handle-
sammenhæng, børnesyn medvidere forandres, samt der hvor jeg, med afsæt i min 
empiri produceret i feltet i dag, har kunne se enten klare paralleller eller forskelle. 
Sigtet har været, igennem disse nedslagspunkter, at få blik for de dominerende 
positioner og distinktioner i feltet. Med andre ord kan man sige, at jeg i denne 
analysedel retter blikket mod distinktionerne, konflikterne og kampene i feltet, 
sådan som de fremgår i andres arbejder, analyser og beskrivelser af anbringelses-
feltet ved dets fremkomst, og dermed viser fremkomsten af væsentlige distinkti-
oner i feltet.   

Det første nedslagspunkt er ændringen i anskuelsen af børn og de nye institutio-
naliserede anbringelsesformer, som denne ændring medførte, og som jeg argu-
menterer for kan ses som udgangspunktet for feltets fremkomst – den ændring 
som afgrænsede og definerede feltet som et delvist autonomt underfelt med egne 
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logikker og praksisformer, kampe mellem forskellige positioner mv. (Bourdieu og 
Wacquant 1996). Det næste nedslagspunkt er rettet mod de forskellige anbringel-
sesformer som ses i feltet ved dets fremkomst. Baggrunden for valget af netop 
dette nedslagspunkt er, at de kampe der på den tid ses imellem de forskellige an-
bringelsestyper og de distinktioner disse kampe tydeliggør, kan bidrage til at ob-
jektivere distinktionerne mellem fx plejefamilier og institutionsanbringelser, så-
dan som de ses i feltet i dag. Det tredje nedslagspunkt i denne analysedel er de 
pædagogiske tilgange og anskuelser af børn, som kommer til udtryk i de forskellige 
anbringelsesanstalter. Netop dette nedslagspunkt er centralt for at forstå og ob-
jektivere de børnesyn der muliggøres og udgrænses i feltet i dag. Det fjerde ned-
slagspunkt er tilsynet med anbringelsesstederne og deres tilknytning til staten. 
Dette nedslagspunkt er centralt for denne afhandling, da det synliggør en markant 
ændring i feltet i form af statens indtræden i feltet og udviklingen mod en stadig 
strammere statslig styring i feltet. Men også fordi, at netop statens øgede indblan-
ding og tilsynets opgave i dag, i høj grad er med til at rammesætte feltets praksis-
logikker. Det femte nedslagspunkt retter fokus mod udviklingen i beskrivelsen af 
børnene. Dette nedslagspunkt er udvalgt på baggrund af afhandlingens fokus på 
hvilke børnesyn der muliggøres og udgrænses.  

Analysedelens tre sidste nedslagspunkter bevæger sig, i modsætning til de øvrige, 
lidt mere frem i tiden. Dette skyldes, at disse nedslagspunkter er udvalgt på bag-
grund af den dialektik og vekselvirkning jeg har arbejdet med mellem de enkelte 
analysedele, og således en vekselvirkning mellem et blik på nutiden og det histo-
riske. Ved feltets fremkomst var psy-videnskaberne53 ikke så tydelige i feltet. Men 
da disse er dominerende i feltet i dag, er det sjette nedslagspunkt udvalgt med 
henblik på, netop at undersøge pædagogikkens, psykologiens og psykiatriens ind-
tog i feltet. Det syvende, og næstsidste nedslagspunkt blev, i stil hermed, udvalgt 
på baggrund af, at der i feltet i dag kan spores en institutionskritik, som jeg ikke 
kunne genfinde i analysen af feltets fremkomst. Dette ønskede jeg at undersøge 
og det blev derfor til et nedslagspunkt med fokus på vekselvirkningen mellem en 
tiltro til institutionerne og en institutionskritik, som kan spores tilbage til feltets 
fremkomst og frem til i dag. Analysedelens ottende og sidste nedslagspunkt tager 
på sin vis afsæt i og bygger videre på det sjette nedslagspunkt. Her rettes fokus 
nemlig mod forskningen i feltet. Med psy-videnskabernes indtog i feltet tydeliggø-
res at videnskaben og forskningen ligeledes udgør en central spiller ift. den histo-
riske konstituering af anbringelsesfeltet og en vigtig spiller i de kampe der ses i 
udviklingen af feltet. Sigtet med dette nedslagspunkt er derfor at synliggøre de 

 
53 Psy-videnskaberne anvendes som en samlet betegnelse psykologien, psykiatrien og pædagogikken, samt 
de forskellige retninger og tilgange herunder, som fx psykoterapien. Det er videnskaber som udspringer af 
det medicinske felt og derfor har rødder i en positivistisk videnskabstradition (Hennum 2011b:63). 
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teoretiske udviklinger der har været med til at påvirke (og til stadighed påvirker) 
børnesynet i praksis.  

Disse tre nedslagspunkter afviger derfor også en smule fra de andre, ved ikke i lige 
så høj grad at være funderet på indsigter fra andres forskningsarbejder. Disse ned-
slagspunkter bygger i højere grad på viden og indsigt der er frembragt løbende 
gennem arbejdet med afhandlingen. Særligt det ottende og sidste nedslagspunkt 
bygger på indsigter frembragt gennem gentagne litteratursøgninger, indblik i 
forskningslitteraturen ved deltagelse i diverse kurser, konferencer og samtaler 
med kollegaer og fagfæller, samt det litteraturreview med kortlægning af skandi-
navisk og engelsksproget litteratur publiceret i perioden fra 2003 og frem til 2013, 
som jeg gennemførte i samarbejde med en række kollegaer i forbindelse med op-
starten af projektet ”Det ’særlige’ som potentiel ressource” (Lagoni m.fl. 
2014).Man kan her indvende, at når jeg først åbner op for at nedslagspunkterne i 
denne analysedel således bevæger sig frem i tiden, så er der i virkeligheden mange 
andre nedslagspunkter jeg ligeledes burde have analyseret, for at få et mere nu-
anceret og detaljeret billede af udviklingen af feltet fra dets fremkomst og frem til 
i dag. Når jeg har udvalgt netop disse tre nedslagspunkter, så er det et forsøg på 
at lave en afgrænsning, da det ikke (inden for rammerne af denne afhandling) 
havde været muligt at gennemføre en fuldstændig analyse af udviklingen af feltet 
fra den gang og frem til i dag. Dette ville potentielt kunne være en hel afhandling 
i sig selv, som man fx kan se i Christian Sandbjerg Hansens analyse af feltet fra 
1945 og frem (Hansen 2011). Jeg har derfor valgt at afgrænse det til de tre ned-
slagspunkter, som jeg på baggrund af min indsigt i feltet i dag, fandt vigtigst. Jeg 
er dog i samme moment bevidst om, at der potentielt kunne være andre relevante 
nedslagspunkter. 

Men sammenfattende vil jeg sige, at nedslagspunkterne i denne analysedel er re-
levante, da de tilsammen giver et indblik i de centrale positioner i feltet og frem-
komsten af centrale distinktioner i forhold til, hvordan feltet organiseres, bl.a. i 
form af hvilke anbringelsesformer der anvendes, hvem der anbringer, og hvorfor 
de anbringes, hvordan anbringelsesarbejdet anskues, og hvordan det konkret ud-
føres. Hvilket er centrale spørgsmål i forhold til at få indblik i praksislogikerne i 
feltet ved feltets fremkomst og derved agere objektiveringsredskab for analyserne 
af praksislogikkerne i feltet for socialt arbejde med anbragte børn og unge, som 
det ses i Danmark i dag. 

ANALYSEDEL II: ORGANISERING AF ARBEJDET 
I analysen af organiseringen af arbejdet er sigtet at undersøge, hvordan den for-
melle organisering af arbejdet spiller ind på og former såvel magtforholdene i fel-
tet som praksislogikkerne. Organiseringen af arbejdet i feltet kan nemlig bibringe 
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vigtig viden om, hvilke rammer der er opstillet for arbejdet og derved også (un-
der)feltets relation til det bureaukratiske felt og magtfeltet. Denne analysedel skal 
således besvare afhandlingens 2. arbejdsspørgsmål om hvilke praksislogikker der 
afspejles og formes gennem organiseringen af det sociale arbejde med anbragte 
børn og unge og hvilken relation der ses mellem praksislogikkerne. 

Det sociale arbejde med anbragte børn og unge, er et felt med mange forskellige 
agenter og arbejdsgange. Nedslagspunkterne i denne analysedel er således ud-
valgt med henblik på at belyse de organisatoriske processer i anbringelsesforløbet 
(arbejdsgangene, ansvarsfordelingen mv.) og det konfliktuelle i forløbet. De kon-
krete nedslagspunkter er således udvalgt i et samspil mellem et fokus på det kon-
fliktuelle og de organisatoriske processer. Fokus rettes i denne analysedel derfor 
mod seks forskellige organisatoriske processer, som tilsammen udgør organiserin-
gen af arbejdet med anbragte børn og unge, lige fra de indledende undersøgelser 
af barnets situation, over valg af anbringelsessted, til hvilke krav der stilles til an-
bringelsesstederne og hvordan det påvirker organiseringen af arbejdet. 

Arbejdsspørgsmålet er på denne baggrund brudt ned i seks underspørgsmål som 
ønskes besvaret i analysen med henblik på at komme rundt om de forskellige or-
ganisatoriske processer. De seks underspørgsmål er som følger: 

a) Hvordan ser den overordnede organisering af arbejdet og ansvarsfordelin-
gen i feltet ud?  

b) Hvordan er beslutningsprocessen i forbindelse med en anbringelse organi-
seret? 

c) Hvordan er arbejdet med valg af indsatstype organiseret? 
d) Hvordan er arbejdet med godkendelse og tilsyn organiseret? 
e) Hvordan er aflønning og betaling for indsatserne organiseret? 
f) Hvilke krav stilles der til anbringelsesstederne? 

Disse seks underspørgsmål er blevet til i en vekselvirkning mellem indsigterne fra 
det historiske blik på feltets fremkomst og min indsigt i feltet som det ser ud i dag 
på baggrund af afhandlingens empiriske materiale. Men fælles for dem alle er, at 
de er valgt ud fra et ønske om at belyse og synliggøre magtrelationerne og kate-
goriseringsmagten i feltet. Mere konkret, så skal underspørgsmål a). belyse feltets 
mange forskelligartede agenter, som har hver deres arbejds- og ansvarsområder 
– med blik for dette åbnes op for et fokus på de (potentielle) hierarkier der ses i 
feltet. Underspørgsmål b). skal tydeliggøre hvordan beslutningsprocessen frem til 
en anbringelse er organiseret, og dermed bl.a. synliggøre udmøntningen af statens 
kategoriseringsmagt. Underspørgsmål c). er, udover at være det naturlige næste 
led i anbringelsesforløbet, også er eksempel på denne vekselvirkning – da både 
den historiske analyse og det empiriske materiale fra i dag synliggør, at netop de 
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forskellige anbringelsestyper på forskellig vis, til forskellige tider, udgør en af fel-
tets kamppladser. Det samme gør sig til en vis udstrækning gældende for under-
spørgsmål d). der udspringer af opmærksomheden på statens indtræden i feltet i 
forbindelse med tilsynsopgaven, og at godkendelses- og tilsynsopgaven i dag er et 
konfliktuelt punkt i feltet. Både underspørgsmål e). og f). udspringer i høj grad af 
min indsigt i feltet i dag, og ikke mindst de diskussioner og kampe som ses i feltet 
herom.   

Det empiriske materiale som analyseres i denne analysedel, er primært forskellige 
officielle dokumenter som fx Serviceloven, de nyeste reformer på området, di-
verse håndbøger mv. Men derudover er der ligeledes trukket på indsigterne fra 
såvel de kvalitative interviews som observationer, i forbindelse med at identificere 
og udvælge de centrale organisatoriske processer, der tilsammen kan bidrage med 
indsigt i hvordan organiseringen af arbejdet bidrager til at rammesætte og forme 
praksislogikkerne i feltet.  

ANALYSEDEL III:  ANSKUELSER AF ARBEJDET 
I denne analysedel rettes fokus mod det andet af de tre bærende elementer i 
Bourdieus begreb om praksislogikker, nemlig hvordan arbejdet anskues. Det cen-
trale spørgsmål der stilles i denne analysedel, er derfor hvilke praksislogikker der 
afspejles og formes gennem forskellige anskuelser af det sociale arbejde med an-
bragte børn og unge og hvilken relation der ses mellem dem – afhandlingens 3. 
arbejdsspørgsmål. Formålet med at stille dette spørgsmål til empirien er, at tyde-
liggøre forskellene og lighederne i feltet, og ikke mindst rette blikket mod, hvad 
der kæmpes om i feltet, og dermed hvad der er på spil i feltet. Eller sagt med andre 
ord, hvilke kapitaler der opnår anerkendelse i feltet, og hvilke normer, værdier, 
handlinger, tilbøjeligheder og kategoriseringer (habitus) der ses – kort sagt hvilke 
praksislogikker der er på spil i feltet. 

Nedslagspunkterne i denne analysedel er valgt på baggrund af en læsning af det 
empiriske materiale hvor jeg stillede følgende underspørgsmål til det empiriske 
materiale: 

a) Hvad anskues som målet med arbejdet? 
b) Hvilke distinktioner ses der i beskrivelserne af hvordan arbejdet anskues? 
c) Hvilke definitionskampe ses ift. hvordan det sociale arbejde anskues? 
d) Hvad synes der at være generel enighed om udgør grundpillerne i det gode 

arbejde med anbragte børn og unge? 

På baggrund af disse underspørgsmål og denne læsning af det empiriske materiale 
(primært materialet fra de deltagende observationer og de kvalitative interviews, 
men ligeledes en række dokumenter i form af retningslinjer for arbejdet, politiske 
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udtalelser mv.), arbejdes der i denne analysedel med følgende ni nedslagspunkter: 
1). Hvad der anskues som målet med anbringelserne, 2). Distinktionen mellem en 
almindelig familie versus en professionel familie, 3) Det hjemlige og familiære som 
dominerende norm, 4). Distinktionen mellem behandling og relationspædagogik, 
5) Det relationelle som en hjørnesten, 6). Samvær og samarbejde med forældre – 
den anden hjørnesten, 7). Tiden skal ikke bruges på dokumentation, 8). Distinkti-
onen mellem ”Kontrol og distance” versus ”Tillid og nærhed” og 9). Uddannelse, 
efteruddannelse, supervision og kollegial sparring. Det 9. og sidste nedslagspunkt 
i denne analysedel adskiller sig en smule fra de øvrige nedslagspunkter, da dette 
ikke er medtaget på baggrund af læsningen af det empiriske materiale med blik 
for de opstillede underspørgsmål. Dette nedslagspunkt er i højere grad et resultat 
af den progression der kan ses i analysen, forstået på den måde, at nedslagspunk-
tet er medtaget, på baggrund af indsigterne fra de to foregående analysedele om 
hhv. feltets fremkomst og organiseringen af arbejdet. 

ANALYSEDEL IV: UDFØRELSEN AF ARBEJDET 
I afhandlingens sidste analysedel rettes fokus mod en analyse af hvordan arbejdet 
udføres i feltet. Hensigten er, at en analyse af frontmedarbejdernes konkrete prak-
sis og hvordan de udfører deres arbejde, kan bidrage med indsigt i, hvilke børne-
syn de praktiserer, og hvilke krav og forventninger der ligger til børnene, da dette 
kan bidrage med viden om hvad det er for nogle værdisæt, normsystemer, kultu-
relle vaner og holdningssystemer, der tegner feltet. Herunder hvordan disse er 
produkt af blandt andet deres forskellige kulturelle kapitaler og andre felters lo-
gikker. I denne analysedel anvendes et andet greb og tilgang til analysen end i de 
øvrige analyser af feltet i dag. I analysedel II og III er det det konfliktuelle og der-
med distinktionerne der i høj grad har dannet udgangspunkt for valget af nedslags-
punkter. Mens der i denne (afhandlingens sidste) analysedel, inddrages indsigter 
på det habituelle plan i forhold til plejefamilierne og deres livsførelse, institutio-
nernes uddannelsesmæssige sammensætning mv., og i stedet for at søge efter dis-
tinktioner, så kigges der efter forskelligheder i praksis. Her kan således ses en pa-
rallel til Bourdieus arbejder med sine clusteranalyser i Distinktionen (Bourdieu 
1995, 2004). I denne afhandling gennemføres denne analyse dog ikke som cluster-
analyser. Jeg anvender her i stedet et analytisk greb, hvor jeg rendyrker forskellig-
heder med henblik på dels at synliggøre disse forskelle og samtidig sikre anonymi-
seringen af det materiale analyserne bygger på.  

Det arbejdsspørgsmål, som denne analysedel skal hjælpe med at besvare er af-
handlingens 4. og sidste arbejdsspørgsmål, der går på hvilke praksislogikker der 
afspejles og formes gennem udførelsen af det sociale arbejde med anbragte børn 
og unge og hvilken relation der ses mellem dem. Da dette er et potentielt meget 
stort og komplekst spørgsmål at stille til empirien, anvendes der, som allerede 
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nævnt, i denne analysedel et anderledes analytisk greb end i de tre foregående 
analysedele. På baggrund af arbejdet med afhandlingens empiriske materiale kon-
strueres fire idealtyper, der muliggøres af mine Bourdieuinspirerede analyser af 
hvordan arbejdet udføres. Man kan derfor sige, at idealtyperne i denne afhandling 
i høj grad anvendes som et formidlingsgreb til at tydeliggøre forskellene i hvordan 
arbejdet praktiseres.  

Idealtyper er hverken en hypotese eller en gengivelse af virkeligheden, det er en 
abstraktion og en analytisk konstruktion, hvor forskeren bevidst betoner, udvæl-
ger og rendyrker bestemte træk ved den sociale virkelighed (Weber 2000). Den 
sociale virkelighed er ofte kompleks og mangfoldig, men ved at anvende idealtyper 
er ambitionen således at frembringe en meningsfuld, sammenhængende og over-
skuelig helhed. Det er dog vigtigt at understrege, at det netop er en konstruktion, 
og at det derfor, som Weber også understreger, ikke er muligt at genfinde disse 
tankebilleder empirisk (Rasborg 2004; Weber 2000).  

Når jeg vælger at anvende dette greb og konstruere en række idealtyper, så er det 
fordi det giver mig mulighed for at rendyrke nogle af de praksisformer jeg finder i 
empirien. Bourdieu arbejder med begrebet positioner, som ligeledes rummer 
nogle af de samme muligheder for at anskue feltets forskellige praksisformer. Men 
i Bourdieus begreb om positioner trækkes der ligeledes på indsigter om positio-
nernes anskuelser og kapitalbeholdning i relation til feltets struktur. I denne ana-
lysedel har hensigten været at synliggøre hvordan arbejdet i feltet udføres forskel-
ligt, og således afgrænse det fra organiseringen og anskuelsen af arbejdet. Dette 
kan jeg med begrebet om idealtyper. Samtidig giver dette greb mig mulighed for, 
gennem rendyrkning af nogle træk, at tydeliggøre forskellene, nuancerne og magt-
relationerne i feltet. Herigennem bliver det muligt at styrke blikket for hvilke do-
minerende praksislogikker der ses i feltet – forstået på den måde, at hvis rendyrk-
ningen af de mest forskellige praksisformer i feltet i vid udstrækning trækker på 
de samme logikker, så siger dette noget om disse logikkers dominans.  

Idealtyperne konstrueres på baggrund af indsigterne fra den empiri der er produ-
ceret i forbindelse med afhandlingen. Sigtet er således med disse konstruktioner, 
at synliggøre, hvad det er, der er på spil i feltet, og ikke mindst forskellene i hvor-
dan arbejdet med de anbragte børn praktiseres og udføres i praksis. Jeg konstru-
erer i denne analysedel fire idealtyper, der præsenteres gennem fire hverdagsbe-
skrivelser i en slags dagbogsformat, én for hver idealtype – to institutioner og to 
plejefamilier – dvs. fire dagbogskonstruktioner. Efterfølgende spilles disse fire 
idealtyper ind i analysen af tre centrale nedslagspunkter: hverdagens struktur, til-
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gange til dokumentationsarbejdet og beskrivelserne af børnene. Disse tre ned-
slagspunkter er valgt med afsæt i læsningen af empirien, hvor jeg, ligesom i for-
bindelse med de øvrige analysedele, har haft særligt blik for modsætninger, for-
skelle og doxa i feltet. Men da denne analysedel ligeledes bygger videre på og ta-
ger afsæt i de tre foregående analysedele, så er disse tre nedslagspunkter i høj 
grad valgt med en ambition om at dykke ned i de elementer af hvordan arbejdet 
udføres, der i videst muligt omfang indfanger forskellene i hvordan arbejdet prak-
tiseres. Som led i analysen af de tre nedslagspunkter opstilles en figur der kan illu-
strere praksisformernes spændvidde i relation til det konkret nedslagspunkt. Og 
på baggrund af denne figur udfoldes og eksemplificeres feltets forskellige praksis-
former gennem både de konstruerede idealtyper samt afhandlingens øvrige em-
piriske materiale. 

OPBYGNINGEN AF ANALYSEN 
Med ovenstående præsentation af hvad de enkelte analysedele bygger på og hvor-
dan nedslagspunkterne er udvalgt, så er opbygningen og strukturen i analysen i og 
for sig allerede præsenteret. Med nedenstående model vil jeg derfor blot tydelig-
gøre denne opbygning, og grafisk illustrere hvordan analysen er tænkt som bestå-
ende af en indledende analyse af feltets fremkomst og derefter tre mere eller min-
dre sidestillede analysedele, der tilsammen har til hensigt at belyse feltets praksis-
logikker. 

 

FIGUR 8: OPBYGNINGEN AF ANALYSEN 

Selvom de tre sidste analysedele er sidestillet, så er hele analysen bygget sådan 
op, at der kan ses en vis progressivitet mellem de forskellige analysedele, hvor 
indsigterne fra de foregående analysedele tages med videre og løbende søges ind-
draget og perspektiveret i forhold til de efterfølgende analyser. På denne vis er 
det ambitionen at hver enkelt analysedel skal tydeliggøre feltets dominerende po-
sitioner og centrale distinktioner, så der på tværs af analysedelene til sidst kan 

Del I: Analyse af feltets fremkomst og udvikling

Et historisk tilbageblik med fokus på feltets centrale positioner og distinktioner ved feltets 
fremkomst og udviklingen heraf.

Del II:  Analyse af hvordan 
arbejdet organiseres

Seks organisatoriske 
processer. 

Del III: Analyse af hvordan 
arbejdet anskues

Centrale distinktioner og 
positioner i feltet.

Del IV: Analyse af 
hvordan arbejdet udføres

Fire idealtyper.
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tegnes et samlet billede af de dominerende praksislogikker i feltet, og derved be-
svare forskningsspørgsmålets første del: Hvilke praksislogikker dominerer i feltet 
for socialt arbejde med anbragte børn og unge i Danmark?  Og således konkludere 
på hvilke dominerende praksislogikker der ses i feltet og hvordan disse henholdsvis 
muliggør og udgrænser forskellige børnesyn, som udgør forskningsspørgsmålet 
anden del. Her er det så efterfølgende ambitionen med afhandlingen at konfron-
tere de dominerende praksislogikker med det forskelsorienterede og anerken-
dende børnesyn, og dermed få en bedre forståelse for de generative mekanismer 
bag det empiriske paradoks jeg så i feltet. Dette præsenteres i afhandlingens af-
sluttende kapitel, der som jeg kalder det, tager form af en diskuterende konklusion 
og perspektivering – der konkluderes og samles op på feltets dominerende prak-
sislogikker og hvilke børnesyn de muliggør og så diskuteres disse i forhold til am-
bitionen om et forskelsorienteret og anerkendende børnesyn.  
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Kapitel 5  

ANALYSEDEL I: FELTETS 
FREMKOMST OG UDVIKLING 

Alt efter hvilke briller man tager på, så kan man sige, at feltet for socialt arbejde 
med anbragte børn og unge i Danmark på en gang er meget stabilt – vi ser fx, at 
andelen af børn og unge, der anbringes udenfor hjemmet, har ligget nogenlunde 
stabilt på omkring 1 % de seneste ca. 100 år (Bryderup 2017). Og samtidig er det 
et område med stor udvikling og store ændringer – fx i målsætningen med anbrin-
gelsen, typen af anbringelser mv. (Hansen 2011:11). Men for reelt at få indblik i 
feltets kontinuitet, ændringer og brud, så er udgangspunktet og dermed feltets 
fremkomst væsentlig. En analyse af feltets fremkomst og de centrale distinktioner 
og positioner, som udgjorde feltet på dette tidspunkt, bliver således helt central 
for at forstå feltets nutidige praksislogikker og deres historicitet. I det historise-
rende perspektiv ligger nemlig, som nævnt i kapitel 3, potentialet for at bryde med 
de almindelige ”common sense” betragtninger og antagelser, og foretage det dob-
belte brud, der danner udgangspunktet for Bourdieus refleksive sociologi 
(Hammerslev og Hansen 2009). Derfor indledes afhandlingens analyser med en 
analyse af historiciteten i feltet med fokus på feltets fremkomst og de centrale 
distinktioner og positioner, der har været med til at forme og præge feltet. 

I analysen anlægges der et feltanalytisk blik på de historiske og kontekstuelle be-
tingelser for det sociale arbejde med anbragte børn og unge i forbindelse med 
feltets fremkomst, med særligt blik for kampene i feltet. Sigtet er således, på bag-
grund af analyserne i dette kapitel, at konstruere feltets historiske strukturer, po-
sitioner og styrkeforhold – det vil sige tydeliggøre hvilke mål, metoder, kategori-
seringer og logikker, der har hersket konsensus om, og hvilke der er blevet kæm-
pet om ved fremkomsten af feltet for socialt arbejde med anbragte børn og unge. 
Som Iver Hornemann Møller skriver, så stammer:  

(…) mange af de socialpolitiske grundstrukturer, som vi ser i dagens 
Danmark, (…) fra fortiden. De er ført videre fra den ene generation til 
den anden. Der er tale om en høj grad af kontinuitet i dansk social-
lovgivning. (Møller 2016:95) 
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Det er derfor ligeledes hensigten, at der i de efterfølgende analysekapitler kan 
trækkes på indsigterne om feltets historicitet og fremkomst og dermed perspekti-
vere dette til positionerne i feltet i dag. Dette historiske tilbageblik anvendes såle-
des som et objektiveringsredskab, der muliggør et andet blik på feltets selvindly-
sende sandheder og selvfølgeligheder, men ligeledes til at skabe indsigt i og for-
ståelse for kampene og styrkeforholdet imellem de nutidige positioner i feltet 
(Hansen og Krab 2006).  

Analysedelen er bygget op om otte udvalgte nedslagspunkter54, der til sammen 
skal muliggøre en konstruktion af feltets historiske strukturer, positioner og styr-
keforhold. Dette gøres ved, via analysen af nedslagspunkterne, at rette fokus mod 
hvilke mål, metoder, anskuelser af børn og logikker, der har hersket konsensus 
om, hvilke der er blevet kæmpet om i feltet, og hvor de har fundet deres inspira-
tion. Med dette sigte for øje, bevæger vi os nu videre til analysen af disse otte 
nedslagspunkter, hvor vi starter med analysen af feltets fremkomst.  

5.1 FRA STRAF OG OPBEVARING TIL 
OPDRAGELSE – ANSKUELSEN AF BØRN 
ÆNDRES 
Det centrale punkt, der definerer fremkomsten af feltet for socialt arbejde med 
anbragte børn og unge, kan siges at være tæt knyttet til udviklingen af den gene-
relle anskuelse af børn, eller at man overhovedet så børn som noget ’særligt’ i 
forhold til voksne. Den franske idéhistoriker Philippe Ariès, skriver i forordet til sin 
bog ”Barndommens historie”, at han:  

(…) har fremholdt, at det havde vanskeligt ved at forestille sig barnet 
og endnu dårligere den unge [i vort gamle, traditionelle samfund]. 
Barndommens varighed var reduceret til den mest sårbare periode, 
mens menneskebarnet ikke var i stand til at klare sig selv. Barnet, der 
knapt nok var fysisk færdigudviklet, blev på de tider blandet med de 
voksne så hurtigt som muligt og delte arbejde og leg med dem. (Ariès 
1982:5) 

Feltet for socialt arbejde med anbragte børn og unge udspringer så at sige af, at 
man overhovedet opfattede børn som en særlig social gruppe. I 1500-tallet og 
mange år frem blev børnene straffet på lige fod med de voksne og opbevaret i 
tugt- og fattighuse, hvis de på forskellig vis skabte uorden og uro i samfundet 

 
54 En præsentation af udvælgelsen af disse nedslagspunkter kan ses i analysestrategien (4.7) i underafsnit-
tet ”Udvælgelse af nedslagspunkter i analysedelene”. 
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(Kildedal 1996). Med ændringen i anskuelsen af børn fulgte en dominerende op-
fattelse af, at det var forkasteligt at placere børn og unge i de samme fattighuse 
og tugthuse som de voksne. Og opkomsten af anbringelsesområdet som et særligt 
felt udspringer således på tværs af andre i forvejen eksisterende felter, som fx fat-
tigvæsnet, kriminalforsorgen, sundhedsvæsnet og skolevæsnet.  Et felt, hvor fokus 
for indsatsen i forhold til disse børn ikke ’blot’ blev et spørgsmål om at fjerne dem 
fra gaden, men blev rettet mod opdragelse eller genopdagelse af disse vanartede, 
fordærvede, vilde, forsømte og forbryderske børn og unge.  

Dermed ikke sagt, at der ved feltets fremkomst var tale om én distinkt anskuelse 
af børn, men ’blot’ at børn i sig selv blev set som et udviklingsstadie afvigende fra 
det at være voksen og dermed som et pædagogisk objekt, der, på trods af diverse 
vildfarelser, muliggjorde opdragelse. Denne ændring indtræffer ikke bare pludse-
ligt eller ud af det blå, men går hånd i hånd med en række andre samfundsudvik-
linger som fx industrialiseringen og den deraf afledte urbanisering i samfundet, 
som blandt andet bevirkede, at arbejderbefolkningen i stigende grad flyttede mod 
byerne, og at der således samledes et stigende antal børn i byernes gader, der 
bidrog til opfattelsen af uorden (Hansen og Krab 2006) – en uorden der var et sti-
gende ønske om at sætte skik på.    

Feltet for socialt arbejde med anbragte børn og unge kan således siges at have sin 
fremkomst i starten af 1800-tallet med opkomsten af den første håndfuld opdra-
gelsesanstalter og filantropiske foreninger. Det er med oprettelsen af disse opdra-
gelsesanstalter, at kategoriseringen af barnet som et pædagogisk objekt vinder 
frem og institutionaliseres (Hansen og Krab 2006), og feltet for socialt arbejde med 
anbragte børn og unge etableres.  

Inden da kan vi historisk set se eksempler på forskellige anbringelsesinstitutioner 
og anvendelse af fx familiepleje, men disse adskiller sig ved primært at være for-
anstaltninger under fattigvæsnet eller straffesystemet. Der var fx tale om institu-
tioner for forældreløse børn - de såkaldte børnehuse. Tilgangen til børnene i disse 
huse i årene fra omkring år 1500 og frem til 1700-tallet var, at disse børn var van-
artede og derfor skulle afstraffes. Opholdene på disse børnehuse bar derfor i høj 
grad præg af at være tvangsarbejde, hvor børnene blot blev set som en bedre ar-
bejdskraft end de hjemløse voksne. Udnyttelse af børnene som billig og effektiv 
arbejdskraft var således baggrunden for de sociale foranstaltninger på denne tid 
(Kildedal 1996). Allerede fra begyndelsen af 1700-tallet begyndte der dog at ske 
forskellige ændringer, og der kom flere regler for det sociale arbejde med fattige 
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og hjemløse børn.55 Ændringen lå bl.a. i, at der nu kom krav om, at der i disse bør-
nehuse ligeledes skulle være fokus på skoleundervisning56 (Kildedal 1996), og det 
kan således ses, at det blev prioriteret, at også disse børn skulle have mulighed for 
at få andel i samfundets kulturelle kapital / formes ud fra den dominerende kultu-
relle kapital. 

Men det er fra starten/midten af 1800-tallet, at denne udvikling for alvor begynder 
at tage fart - antallet af børn, der anbringes, vokser, og det gør familieplejen, an-
tallet af børnehjem og opdragelsesanstalter ligeledes (Ebsen 2012b). Det er derfor 
her denne analyse vil tage sit historiske udgangspunkt. Som Christian Sandbjerg 
Hansen (2008) påpeger, præsenteres børneforsorgens historie ofte med udgangs-
punkt i indførelsen af ”Lov om Behandling af forbryderske og forsømte Børn og 
unge Personer” fra 1905 (Weiss 1905). Denne lov bliver således ofte set som dette 
felts begyndelsespunkt i Danmark (Bryderup 2005), ligesom andre landes første 
børnelove ligeledes bliver set som begyndelsespunktet i disse lande. Som fx i 
Norge, der som det første land i verden, indførte et offentligt børneværn, med 
værgerådsloven om behandling forsømte børn i 1896 (Bengtsson og Jakobsen 
2009; Hennum 2015), og i Sverige hvor den første børneværnslov blev indført i 
1902 (Bengtsson og Jakobsen 2009).  

 
55 Det offentliges forpligtigelse til at tage sig af forældreløse børn blev indskrevet i fattigloven fra 1708. 
Men bl.a. grundet pestens hærgen hen over landet i 1711 manglede man hurtigt nogen, der kunne tage sig 
af det store antal forældreløse børn. I 1727 åbnede derfor den første børneanstalt i København, eller Vaj-
senhus55 som det hed. Vajsenhuset var til at starte med en skole og et opholdssted for fattige børn (Ebsen 
2012b). Og i 1753 blev endnu en anstalt i København oprettet – Det kongelige opfostringshus. Det var 
primært drenge, der blev anbragt på børneanstalterne frem til sidste halvdel af 1800-tallet. Tidligere var 
det drenge, der havde begået kriminalitet og derfor skulle straffes, men der begyndte i stigende grad også 
at være tale om drenge, der kunne formodes at begå kriminalitet. Der skete således et skifte fra primært 
at være et spørgsmål om straf til ligeledes at få et forebyggelsessigte. Tidligere havde det således kun sjæl-
dent været piger, der blev anbragt på anstalter. Men i 1700-tallet og 1800-tallet var der i kortere perioder 
anstalter til piger - fx blev der oprettet særlige spindeskoler, og der blev i 1755 oprettet en særlig opdra-
gelsesanstalt for fattige piger. Det var dog først i 1908, at et egentligt pigehjem blev etableret. Dette skete 
kort efter indførelsen af ”Lov om Behandling af forbryderske og forsømte Børn og unge Personer” (Weiss 
1905), hvor de to første statslige opdragelsesanstalter blev oprettet – Bråskovgård for drenge og Vejstrup 
Pigehjem (Kragh m.fl. 2014:23–24). Med denne inklusion af pigerne i anstalterne kan skiftet fra primært 
straf til i højere grad at have som formål at forebygge og yde omsorg, ligeledes ses. 
56 Her er det væsentligt at have for øje, at uddannelsessystemet ifølge Bourdieu er en habitusskabende 
institution (Wilken 2012:98). Uddannelse og uddannelsessystemet er et centralt fokusområde i Bourdieus 
arbejder, da uddannelsessystemet hos Bourdieu ses som et centralt redskab for statens opretholdelse og 
konstruktion af samfundet og dermed en central brik i udøvelsen af symbolsk vold (Bourdieu 1995, 2004). 
Skolegang er i det hele taget (og her tænkes ikke blot ift. anbragte børn og unge) fra flere forskeres side 
blevet anset som et middel til:  ”(…) at disciplinere underklassen, hvis børn levede et uregerligt liv på gaden, 
ikke mindst fordi fattige familier langt ind i 1800-tallet ofte levede uægteskabeligt, og mødrene ikke kunne 
holde opsyn med børnene på grund af tidens arbejdsvilkår.” (Egelund 2016:303) – se fx Donzelot (1997). 
Hos Bourdieu hænger hans uddannelsessociologi tæt sammen med udviklingen af de teoretiske begreb om 
både kulturel kapital og symbolsk vold. At der i denne periode blev indført krav om skoleundervisning i 
børnehusene kan således, med Bourdieus briller på, ses som et led i den statslige magtudøvelse, der bidra-
ger til den kulturelle og sociale reproduktion af samfundet (Bourdieu 1967). 
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Sandbjerg Hansen påpeger, at det kan være problematisk med denne fortælling 
om de første børnelove, som begyndelsespunktet for feltet, da denne fortælling 
kommer til at reproducere  ”(…) statens historie om staten: før loven var alt uor-
ganiseret og kaotisk, efter loven er alt ordnet og struktureret (…)” (Hansen 2008:8). 
Det er på den anden side heller ikke ambitionen for denne analyse at forsøge at 
spore oprindelsespunktet for anbringelsesfeltet så langt tilbage i tiden som muligt, 
som blandt andre Kildedal gør antrit til (Kildedal 1996).  

Denne analyse tager i stedet sit udgangspunkt i fremkomsten af de første egent-
lige opdragelsesanstalter i starten af 1800-tallet. Indførelsen af opdragelsesanstal-
terne tydeliggør nemlig et skifte fra primært at have fokus på funktioner som ’straf 
og opbevaring’ til også at have fokus på ’opdragelse’. Man kan med andre ord sige, 
at feltets magtfulde kulturelle kapital ændres. Derved mener jeg også, at man kan 
sige, at denne ændring er med til at afgrænse og definere anbringelsesfeltet som 
et delvist autonomt underfelt, da feltets logikker og praksisformer hermed adskil-
ler sig fra de øvrige felter (Bourdieu og Wacquant 1996), som fx fattigvæsnet, rets-
systemet, sundhedssystemet og (dog måske i mindre grad, eller måske endda i en 
bevægelse henimod) skolesystemets logikker og praksisformer. Loven af 1905 får 
dog stadig en central placering i denne analyse, men ikke som et forsøg på at tegne 
en fortælling om, hvordan det gik ’fra kaos til orden’. Den får en central placering 
i denne analyse, da drøftelserne forud for, under og efter vedtagelsen af denne 
lov kan bidrage til indsigterne i feltets centrale distinktioner og positioner. Men 
først vil fokus blive rettet mod de forskellige anbringelsesformer og fremkomsten 
af de forskellige anstalter. 

Jeg argumenterer således for, at de nye institutionaliserede anbringelsesformer i 
form af opdragelsesanstalterne, er med til at definere feltets fremkomst. Men op-
dragelsesanstalterne var ikke den eneste anbringelsestype på den tid, man an-
vendte ligeledes plejefamilier. Og det er netop disse forskellige anbringelsestyper 
vi nu skal se nærmere på, da analysen af kampene imellem de forskellige anbrin-
gelsestyper og de distinktioner der laves, kan bidrage til at objektivere distinktio-
nerne mellem fx plejefamilier og institutionsanbringelser, sådan som de ses i feltet 
i dag. 

5.2 OMSORG OG INTERESSE VERSUS 
UDNYTTELSE OG ØKONOMISK TÆNKNING 
I børneforsorgen gik udviklingen i 1800-tallet, i modsætning til fx udviklingen in-
den for åndssvageforsorgen, mod mindre enheder. Dette betød, at frem for at pla-
cere børn i de store børnehuse, der var blevet oprettet i byerne i 1700-tallet, så 
begyndte man nu i stigende grad at placere børn i private plejefamilier og de nye 
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opdragelsesanstalter på landet. Men den statslige indblanding i børneforsorgens 
indsats var begrænset i 1800-tallet, hvor de fleste indsatser var stiftet og drevet af 
private initiativer fra filantroper og diverse (primært kristelige) foreninger og or-
ganisationer (Kragh m.fl. 2014:23–24). 

Opdragelsesanstalterne57 var som hovedregel stærkt strukturerede, og der blev 
anvendt tidsskemaer, der viste dagens gang, aktiviteter mv., der blev forsøgt at 
opretholde en vis disciplin samt kontrol af relationer til omverdenen (fx familie, 
tidligere netværk mv.). I anstalterne var der fokus på opdragelse og (i varierende 
grad) uddannelse af barnet. Ambitionen i de fleste opdragelsesanstalter var som 
udgangspunkt en familielignende tilgang med forstanderen som en alfaderlig fi-
gur. Men efterhånden som efterspørgslen blev større og anstalterne voksede, blev 
denne ambition svær at indfri. I takt med denne udvikling blev opdragelsesanstal-
terne i stigende grad til et sted for de farligste og mest belastede børn og unge, 
hvilket fremmede det, Ebsen kalder et ’kasernesystem’ på bekostning af ’familie-
systemet’ (Ebsen 2012b)58. Man kan således her på sin vis se en parallel til eller 
venden tilbage til tidligere tiders børnehuse, som beskrevet ovenfor (Kildedal 
1996).  

Denne udvikling dannede således baggrund for fremkomsten af børnehjemmene, 
hvor de voksne opdragere skulle stå overfor mindre grupper af børn, og hvor for-
målet var, at de skulle tage sig af de forsømte børn (Ebsen 2012b). Børnehjemmet 
overtog så at sige anstalternes ideal om en familiemodel. Der var børnehjem, der 
lignede anstalterne, da de blev oprettet – dvs. store børnehjem hvor der var op til 
50 børn, og hvor der som oftest blev dannet en forening, der samlede penge ind 
til opretholdelsen af hjemmet. Men der var ligeledes en anden type børnehjem, 
nemlig ”familiebørnehjemmene”, som var karakteriseret ved at bestå af en far og 
en mor, der udover deres egne børn tog andre til sig og på den måde skabte en 
indtægt, så de enten helt eller delvist kunne forsørge sig selv (Ebsen 2012b). 
Denne form for børnehjem vil måske i dag bedst kunne sammenlignes med fuld-
tidsplejefamilier. 

Datidens familiepleje lignede dog ikke helt den, vi har i dag. Oprindeligt bestod 
familiepleje primært af anbringelser i slægten (Ebsen 2012b). Men senere blev af-
talerne om plejeophold i familier formidlet af filantropiske organisationer eller sta-
ten. Familieplejen blev formelt etableret i forbindelse med oprettelsen af de første 
anstalter i 1700-tallet. Der blev etableret en familiepleje, hvor familieplejerne, fx 
en håndværker, blev betalt for at have et barn udstationeret, der så efterfølgende 

 
57 I dag anvendes betegnelsen ’anstalter’ ikke længere i forbindelse med anbringelsessteder for børn og 
unge. Men i organiseringen, opbygningen og på nogle områder også tilgangen kan man sige, at anstalterne 
er det, vi i dag kalder for døgninstitutioner og opholdssteder. 
58 Jeg vender tilbage til kasernesystemet og familiesystemet i det næste afsnit. 
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kunne blive lærling. Børnene blev typisk placeret i plejefamilier på landet, da man 
var af den opfattelse, at de kunne få et sundere liv på landet – et miljø med frisk 
luft og fri for byens forskellige fristelser. Derudover var det, dengang som nu, bil-
ligere at anbringe børnene i plejefamilier end i de større opfostringshuse (Ebsen 
2012b). Frem til 1804 modtog plejeforældrene kun en godtgørelse for at tage sig 
af barnet indtil dets 6. år, hvorefter man anså udbyttet ved barnets arbejdskraft 
som belønning nok. I 1804 blev dette dog ændret til at gælde frem til barnets 14. 
år – grunden var, at behovet for plejeforældre var vokset. Plejebørnene blev set 
som plejeforældrenes ’ejendom’, lidt lige som de børn og unge der i samme peri-
ode blev udskrevet fra bl.a. Vajsenhuset til godser, hvor de så indgik i godsejerens 
husstand. Og plejeforældrene havde, frem til år 1804, råderetten over deres ple-
jebørn til de var 25 år – i år 1804 blev dette sat ned til 20 år (Ebsen 2012b).   

I forbindelse med etableringen af plejefamilieaftalerne blev der nogle gange an-
vendt en særlig form for formidling – nemlig auktioner, hvor de kommunale myn-
digheder præsenterede de fattige børn for en gruppe potentielle ’købere’, som 
oftest bønder. ’Køberne’ angav så, hvor meget, eller hvor lidt kan man måske sige, 
de skulle have for at tage et barn i pleje. ’Vinderen’ blev nemlig den, der skulle 
have det laveste beløb for at tage det pågældende barn i pleje. Egelund skriver, på 
baggrund af historiske beretninger, at plejefamilien på den tid blev administreret; 

(…) meget lig slavemarkeder, hvor plejefamilier kunne komme og 
tage børns kvaliteter som arbejdskraft i øjesyn, og plejetilladelse blev 
givet til den familie, som forlangte lavest plejeløn for børnene. 
(Egelund 2016:302–3) 

Kutymen var derefter, at når plejeforældrene ikke længere ønskede at have bar-
net, eller myndighederne mente, at barnet kunne placeres billigere et andet sted 
(kunne fx være i forbindelse med at barnet var blevet ældre og derfor kunne på-
tage sig flere arbejdsopgaver), så kunne auktionsprocessen gentages (Ebsen 
2012b).59 De økonomiske rationaler fra både myndighedernes side og for plejefor-
ældrene var således det centrale i forbindelse med denne type anbringelser.  

 
59 Selvom denne markedsliggørelse af børnene og anbringelserne af dem kan lyde helt utænkelig i en dansk 
kontekst i dag, så skal vi dog ikke bevæge os tilbage i tiden for at finde eksempler på en lignende praksis – 
faktisk skal vi ’blot’ tage en tur over Atlanten. Dokumentaren ”Catwalk Kids” (Padi Productions 2010) vidste 
hvordan aggressive marketingsstrategier blev taget i brug af offentlige adoptionsbureauer i nogle stater i 
det centrale USA – fashion shows hvor børn skulle gå catwalks foran mulige adoptiv forældre (Feasey 2019). 
Og i maj 2019 blev der fortalt om en lignende catwalk afholdt i et shopping center i Cuiaba i Brasilien (SBS 
News 2019; The Barzialian Report 2019; The Dayli Mail 2019). Processen er ikke én til én lig de auktioner vi 
historisk har set i Danmark, men ligheden og associationerne til slavehandlernes handel med mennesker 
eller kvægmarkeder er en del af den kritik disse aktiviteter har mødt. 
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Netop det økonomiske aspekt af plejefamilierne blev i midten af 1800-tallet gjort 
til et væsentligt argument mod plejefamilierne. Denne position i feltet blev frem-
ført af bl.a. forstanderen på en af den tids store drengeanstalter, nemlig forstan-
der C. C. Møller60 fra Flakkebjerg drengeanstalt. I Møllers kritik af plejefamilierne 
laver han en distinktion mellem den kærlige voksne – ’børnevennen’ – og interes-
sen i penge og arbejdskraft, hvormed han distancerer sig selv og sit arbejde fra 
plejefamilierne (Ebsen 2012b:227). Møllers kritik gik således på, at børnene i ple-
jefamilierne ikke mødte voksne, der trådte i deres forældres sted (en børneven 
som han kaldte det), hvilket de, efter hans mening, ville kunne få på en anstalt. 
Plejeforældrenes interesse i plejebørnene bundede, ifølge Møller, udelukkende i 
en interesse i en udnyttelse af deres arbejdskraft og at tjene penge. Distinktionen, 
der her bliver lavet, er således plejeforældrene som arbejdsgiver, der handler for 
egen vindings skyld overfor forstanderen, der som børnevennen træder i foræl-
dres sted og uden tanke på egen vinding påtager sig opdragelsen af barnet (Ebsen 
2012b). Samtidig bliver det en distinktion mellem på den ene side at ’blive af med 
børnene/problemerne’ og på den anden side ’at gøre noget for dem’.  

Ifølge Sandbjerg Hansens analyser af feltet fra 1945 og frem, så kan netop dette 
ideal om børnevennen, med Bourdieus kapitalbegreb forstås som ”(…) den akku-
mulerede anerkendelse af den enkelte socialarbejder som en ’rigtig’ socialarbejder, 
dvs. som en feltspecifik kapital.” (Hansen 2011:95). Og Sandbjerg Hansen under-
streger endvidere, at denne feltspecifikke socialarbejderkapital, er en ”(…) histo-
risk produceret symbolsk og kropsliggjort kapital knyttet til selve feltets konstitu-
tion og eksistens, som baserer sig på fagfællernes anerkendelse af socialarbejde-
ren som ’rigtig’ socialarbejder, som børneven.” (Hansen 2011:95). Børnevennen 
som kapital kan således siges at være en der følger med fra feltets fremkomst. 
Men ligesom feltet udvikler sig, så udvikler denne kapital sig også, hvilket afhand-
lingens følgende tre analysedele vil tydeliggøre.  

 
60 Christen Christensen Møller (4.2.1810-22.9.1890), blev i 1836 forstander på den nyoprettede opdragel-
sesanstalt til forbedring af "moralsk fordærvede" drenge og unge mænd i Flakkebjerg. Han fortsatte i stil-
lingen lige frem til sin død i 1890. Gennem Møllers tid på Flakkebjerg var ca. 1400 drenge anbragt på an-
stalten og dens filial (Markussen 1979). Møller var en fremtræden person i den danske børneforsorg i 1800-
tallet og opnåede stor anerkendelse for sit arbejde. Blandt andet for sit skrift ”Om forladte Børns Opdra-
gelse” (Møller 1848), hvor han formulerede princippet om børneretten. ”Møller mener, at børn har ret til 
en kærlig og omhyggelig opdragelse uanset deres herkomst (Møller, 1848). De skal ikke straffes, men op-
drages, og hvert barn har ret til at blive behandlet som noget i sig selv. Det er barnets ret at få den nødven-
dige opdragelse og uddannelse uafhængig af forældres tilstand. Det er en ret, som er knyttet til det at være 
medlem af nationen, og dermed retten til at leve som andre borgere.” (Ebsen 2012b:226). 
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5.3 PÆDAGOGISKE TILGANGE OG 
ANSKUELSER AF BØRN 
Distinktionerne mellem, om man gør det for pengenes eller sit gode hjertes skyld, 
og distinktionen mellem at blive af med børnene eller gøre noget for dem bygger 
på forskellige opfattelser af de pædagogiske tilgange til arbejdet med børnene og 
trækker på forskellige tankefigurer. Det er disse forskelle, vi nu skal se lidt nær-
mere på via Ebsens analyser af de danske børneanstalter og deres internationale 
inspirationskilder.   

Ifølge Ebsen var børneanstalterne i Danmark en del af en international bevægelse, 
og der kan således i de danske børneanstalter ses inspirationer fra en række andre 
lande. Herunder blandt andet den tyske anstalt Rauhe Haus, der byggede på 
Pestalozzis ide om, at anstalten skulle fungere som en familie, og lærere og for-
stander (der i Rauhe Haus var en præst) skulle leve tæt sammen med drengene.61 
I Ebsens beskrivelse af anstalten citerer han Thuens (2002) sammenfatning af an-
staltens principper:  

1. Redningsanstalten er privat som familien, og kan i lighed med 
denne ikke underlægges statslig regulering 

2. Hele barnet er i fokus – ikke blot barnet i forhold til skole og ar-
bejde 

3. Barnet må tugtes som i familien – af kærlige årsager 
4. Forstanderen er familiens – barnets – far og patriark (Thuen 

citeret i Ebsen 2012b:204) 

En anden inspirationskilde, Ebsen fremhæver, er det franske Mettray, som var et 
panoptikonlignende byggeri. 62 Mettray var organiseret ud fra et familieprincip, li-
gesom Rauhe Haus. Men i praksis var det præget af sikring af disciplin, hvorfor 

 
61 Forstanderen på drengehjemmet i Flakkebjerg, C.C. Møller, kritiserede Rauhe Haus for at tvinge børnene 
til at lære en række religiøse ritualer, som ifølge Møller blot resulterede i at børnene lærte disse udenad 
blot for at tilfredsstille deres opsynsmænd (Ebsen 2012b).  
62 Foucault har indgående beskæftiget sig med Mettray i bogen ”Overvågning og Straf”. Mettray fremhæ-
ves, da den, ifølge Foucault, er et eksempel på den disciplinære anstalt i sin mest fortættede form. Han 
skriver, at Mettrays små hierarkisk opbyggede grupper, som drengene er inddelt i trækker på tankerne og 
organiseringen i fem forskellige modeller: 
• familien (hver gruppe er en lille familie bestående af to voksne og en række ’brødre’) 
• hæren (hver ’familie’ er ledet af en chef, der er næstkommanderende, drengene skal lære militære 

grundøvelser og udsættes dagligt for ’renlighedsinspektioner’ mv.) 
• fabrikken (med ledere og en organisering af arbejdet, der sikrer oplæringen af de yngste) 
• skolen (de modtager 1-1 ½ times undervisning per dag) 
• retsvæsnet (hver dag gennemføres et ’retsopgør’, og der slås ned på selv de mindste foreteelser, som 

straffes. Isolationsstraffen anses her som det bedste middel til at påvirke drengenes moral, da ’religi-
onens stemme’ her kan tale til dem (beskrivelsen af disse fem modeller er hentet i Foucault 1977:261). 
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Ebsen betegner det som et kasernesystem. Omkring samme tid sås anstalter i 
både USA og England, der byggede på ’kasernesystemet’, hvor tilgangen til ad-
færdsregulering af børnene (som oftest drenge) spillede på deres frygt for at blive 
straffet. Institutionerne blev bevidst placeret i landområderne, således at kontak-
ten til forældre og tidligere miljø kunne skærmes (Ebsen 2012b). Netop denne tan-
kegang var ligeledes dominerende i Danmark på den tid, og blandt andre C. C. 
Møller påpegede, at man for at omdanne disse ’forsømte og forbryderske børn’ til 
nyttige samfundsborgere, var nødt til at ”(…) fjerne dem fra forældrene og det for-
dærvede miljø i byerne (…)” (Ebsen 2012b:227–28).  

Men ifølge Ebsen var det den Schweiziske Hofwyll, der blev den mest markante 
inspirationskilde for de danske anstalter. Den første Hofwyll-inspirerede børnean-
stalt i Danmark var Cathrinelyst ved Sorø akademi i 1826. Her var landbrugsarbej-
det i centrum, og forstanderen agerede familiefaderen på stedet – der kan således 
her ses en række paralleller til Rauhe Haus, men det religiøse var ikke i samme 
grad i højsæde i Hofwyll.  

Omkring samme tid som Cathrinelyst blev oprettet, blev der ligeledes oprettet en 
række andre anstalter for drenge rundt om i Danmark. I 1830 blev Bøggildgård ved 
Viborg etableret, i 1833 Holsteinsminde ved Næstved og i 1836 Flakkebjerg ved 
Slagelse63. Selvom lighederne mellem de tre anstalter var store, så var der ligele-
des forskelle i forstandernes tanker om anstaltens pædagogik, om arbejdet, orga-
niseringen og i det hele taget sigtet med anstalten og vægtningen af undervisnin-
gen og den åndelige opdragelse. I Ebsens beskrivelse af netop disse forskelle synes 
det umiddelbart, at forskellen kunne bunde i, hvilken tankefigur der trækkes på 
(de forskellige tankefigurer og teoretiske udviklinger ift. anskuelsen af børn, udfol-
des i afsnit 5.8). Ebsen skriver eksempelvis følgende om Holsteinsminde: 

På Holsteinsminde i 1830’erne var opgaven at opdrage barnet til en 
særlig religiøsitet for at give det mulighed for at frelse sig selv (…) 
Holsteinsminde holdt liv i arvesyndsmyten og i forstanderens ret til at 
anvende korporlig afstraffelse for at holde den i ave. (Ebsen 
2012b:208–9) 

Tankefiguren, der her trækkes på, kan således siges at være ’det onde barn’. Mens 
Flakkebjerg og Bøggildgård, der ifølge Ebsen ikke ønskede ”(…) en ”ydre dressur”, 
men søgte at skabe erkendelse hos det enkelte barn (…)” (Ebsen 2012b:209), i hø-

 
Foucault skriver, at: ”Hele denne straffelignende institusjon, som er laget i den hensikt ikke å være et feng-
sel, kulminerer i cellen, hvor det står skrevet på murene med sorte bokstaver: «Gud ser dere».” (Foucault 
1977:262).   
63 Forstanderne fra netop disse tre anstalter, Schmidt fra Bøggildgård, Møller fra Flakkebjerg og Budde fra 
Holsteinsminde, bliver alle centrale figurer i udviklingen af feltet. 
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jere grad synes at trække på tankefiguren om ’det formbare barn’.  Begge tankefi-
gurer som James, Jenks & Prout (James m.fl. 1998) placerer i kategorien ”The Pre-
sociological Child”, da det er anskuelser af børn der bygger på religion og filosofi. 
Det onde barn bygger på et grundlæggende syn på børn som vilde og uciviliserede. 
Ondskaben er iboende og det er derfor nødvendigt, at barnet (både for sin egen 
og omverdenens skyld) civiliseres gennem hård disciplinering – en disciplinering 
der i højere grad rettes mod ”kroppen og adfærden frem for mod tanken og inten-
sionen” (Warming 2011a:32). Mens det formbare barn bygger på en tankegang, 
hvor barnet hverken anses som grundlæggende ondt eller uskyldigt, men som ta-
bula rasa, altså som en blank tavle eller som en klump ler, der skal formes i de 
voksnes hænder. Som resultat af denne tankefigur skal børnene således beskyttes 
fra dårlig påvirkning udefra, men derudover er det ligeledes opdragerens ansvar 
at forme og herved indpode noget godt i barnet under opvæksten (Warming 
2011a:34).64 

Men fælles for alle de danske anstalter på denne tid var således, at de alle (i stil 
med både Rauhe Haus og Hofwyl) ønskede at fremme familietanken frem for ka-
sernetilgangen. Det familiære som form og ramme bliver således anset som cen-
tralt og bestræbelsesværdigt i dette arbejde, og kan ses som et eksempel på en 
feltspecifik kapital der er hentet direkte fra det bredere ’barnefelt’. Derudover var 
dagene nøje inddelt i tidsskemaer over, hvornår der skulle gøres hvad – fx hvornår 
der skulle laves skolearbejde, og hvornår der skulle arbejdes i marken. Og helt cen-
tralt for dem alle stod landbrugsarbejdet. Det var ligeledes gennemgående på 
disse anstalter, at forstanderen var en helt central figur. Forstanderen indtog rol-
len som familiens faderfigur og havde således ansvaret for såvel den kærlige som 
konsekvente opdragelse og undervisning af anstaltens børn. Med denne placering 
som en faderfigur opnår forstanderen ligeledes, i stil med andre familier, en frihed 
til selv at tegne behandlingen af børnene, uden videre tilsyn end der på den tid 
kunne fortages i de almindelig hjem. Dette ændrede sig dog, og nye synspunkter, 
som senere hen blev doxa, vinder, som vi nu skal se nærmere på, frem i feltet. 
Men som en kort opsummering så kan man overordnet sige, at den feltspecifikke 
kapital, der muliggør at et anbringelsessted kan opnå anerkendelse på den tid er, 
at de lever op til idealet om det familiære, har fokus på struktur i hverdagen, ind-
drager landbrugsarbejde eller anden form for ’arbejde for fællesskabet’ og at for-
standeren indtræder som patriarken. 

Det næste nedslagspunkt i denne analysedel er tilsynet med anbringelsesstederne 
og deres tilknytning til staten. Dette nedslagspunkt synliggør en markant ændring 
i feltet i form af statens indtræden i feltet og udviklingen mod en stadig strammere 

 
64 Disse forskellige tankefigurer og en række andre tankefigurer, som på forskellig vis og til forskellig tid har 
været med til at præge praksis og børnesynet i feltet, vender jeg tilbage til og udfolder i afsnit 5.8. 



PRAKSISLOGIKKER OG BØRNESYN 

156 

statslig styring i feltet, og bliver således centralt for både analysen af feltets frem-
komst, men i høj grad også med henblik på de efterfølgende analyser af feltet i 
dag.  

5.4 FRA FILANTROPISKE FORENINGER TIL 
STIGENDE STATSLIG STYRING 
I slutningen af 1800-tallet begyndte der at lyde kritik af såvel den af fattigvæsnet 
organiserede familiepleje som de private filantropiske familieplejeforanstaltnin-
ger. Plejeforældrenes forpligtigelse i forhold til børnenes opvækst var at sætte 
dem i arbejde, og senere hen også i skole, og ikke mindst at sikre deres overlevelse. 
Der var dog ikke noget tilsyn med plejebørnene, og i midten af 1800-tallet viste 
det sig, at det blandt andet kneb med at sikre børnenes overlevelse. Der var på 
dette tidspunkt en alarmerende høj dødelighed blandt danske plejebørn. Tilsynet 
med plejebørnene havde frem til omkring 1880 været præsternes ansvar, men 
med loven fra 1888 blev de første skridt mod et egentligt tilsyn taget. Der var ikke 
tale om et tilsyn, som det vi kender i dag – det var et tilsyn uden egentlige regler 
for dets organisering, og det var muligt at lade et korps af frivillige og ulønnede stå 
for tilsynet eller udlicitere ansvaret til private foreninger. Den væsentlige forskel 
fra tidligere var således, at det nu blev et krav, at alle plejeforhold skulle registre-
res hos myndighederne, og plejetilladelsen skulle gives af kommunen, før man 
kunne tage et barn i pleje. Men der var således ikke en central styrelse eller orga-
nisation, der overvågede plejefamilierne endsige anstalterne (Kragh m.fl. 2014). 

I den sidste halvdel af 1800-tallet begyndte der ligeledes at lyde kritik af opdragel-
sesanstalterne, men uagtet denne kritik blev der ikke i forbindelse med loven af 
1888 indført tilsyn med anstalterne. Anstalterne var, som tidligere nævnt, primært 
private anstalter, drevet af filantropiske foreninger, der finansierede driften ved 
at indsamlede penge.  

Op gennem den sidste halvdel af 1800-tallet modtog de private anstalter dog i 
stigende grad penge fra stat og kommuner, i form af bidrag for de børn som vær-
gerådene placerede på anstalterne. Anstalterne var altså fortsat primært finansie-
ret af de filantropiske foreninger, men med en stigende statslig og offentlig finan-
siering, der langsomt gjorde det vanskeligere for de filantropiske foreninger at 
modstå kravet om tilsyn. Især da der omkring år 1900 begyndte at rejse sig en 
mere massiv kritik af anstalterne. Kritikken kom bl.a. fra den socialdemokratiske 
politiker Peter Sabroe (Jacobsen 1989) og kom i kølvandet på flere skandalesager 
fra såvel anstalter som børnehjem (Ebsen 2012b). Udover sin kritik af nogle af an-
stalterne, som bl.a. gik på deres brug af hårdhændede metoder, så var Sabroe 
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stærk fortaler for statens indblanding i dette felt og var således også en af fore-
gangsmændene for loven af 1905 (Weiss 1905), der grundlagde den danske bør-
neforsorg som en statsinstitution (Ebsen 2012b; Jacobsen 1989).   

Selvom der generelt i de filantropiske foreninger og anstalter var modstand mod 
et skærpet tilsyn, så var der generelt stor opbakning til loven af 1905 – netop fordi 
børneforsorgen blev gjort til en statsinstitution og således samlede de eksiste-
rende institutioner og indsatser fra de forskellige væsner (fattigvæsnet, skolevæs-
net, straffesystemet og, om end i begrænset omfang, sundhedsvæsnet), som 
håndterede udsatte børn og unge (Ebsen 2012b). Man kan med andre ord sige, at 
det er med loven af 1905, at anbringelser af børn og unge bliver institutionaliseret 
og således bliver et selvstændigt reguleringsobjekt for den danske stat. Hvilket li-
geledes bevirkede, at den statslige finansiering af indsatserne blev forøget. Og ikke 
mindst, at man kan se denne institutionalisering som et tydeligt eksempel på, at 
statens kategoriseringsmagt på dette område blev stadfæstet. 

Loven præsenterede oprettelsen af et landsdækkende system, der baseret på lo-
kale værgeråd skulle sikre, at intentioner i loven blev overholdt. Men som Kragh 
m.fl. påpeger, så var intentioner en ting og virkeligheden en anden: ”Værgerådene 
var i høj grad baseret på frivilligt arbejde, og systemet forudsatte, at stat og kom-
mune løftede i flok, hvad der ikke altid var tilfældet.” (Kragh m.fl. 2014:24). 

Fra dette fokus på den stadigt øgede statslige indblanding i feltet, rettes fokus nu 
mod hvordan børnene beskrives ved feltets fremkomst. Beskrivelserne eller hvilke 
kategoriseringer man anvendte, er interessant at dykke ned i, da netop dette er 
med til at tydeliggøre en af de centrale udviklinger der sker i feltet.  

5.5 UDVIKLINGEN I BESKRIVELSEN AF 
BØRNENE 
Som vi så det ovenfor, så kan der ved feltets fremkomst, bl.a. med fremkomsten 
af de forskellige anstalter, spores forskellige anskuelser af børn. Ved feltets frem-
komst rummede det tillige en række forskellige betegnelser og kategoriseringer af 
børnene, som fx fattige børn, hittebørn, efterladte børn, forbryderske, vanartede 
og forsømte børn. Kategoriseringer der, som Ebsen påpeger, stammer fra de for-
skellige væsners interesse i børnene og de unge, der gik forud for, at børneforsor-
gen blev samlet som et særligt væsen med loven i 1905 (Weiss 1905). De fire væs-
ner, der før 1905 havde beskæftiget sig med børn og unge, var: 1). fattigvæsnet, 
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hvor kategoriseringen blev gjort på baggrund af distinktionen65 fattig/ikke fattig; 
2). skolevæsnet, hvor kategoriseringen blev gjort på baggrund af distinktioner som 
fx dygtig/udygtig og lydig/ulydig, 3). sundhedsvæsnet hvor distinktioner som 
sund/usund og syg/rask blev anvendt og 4). straffesystemet, hvor eksempelvis dis-
tinktionen forbryderisk/lovlydig blev anvendt (Ebsen 2012b). Med samlingen af 
disse fire væsner i forbindelse med loven af 1905 opstod der således ligeledes et 
komplekst og facetteret system, børnene kunne kategoriseres i forhold til: 

De kan kategoriseres efter de mest nyttige, som er de rige/ly-
dige/dygtige/rene/raske børn, og de mest unyttige, som er de fat-
tige/udygtige/ulydige/urene/syge børn. Distinktionen nyttig og unyt-
tig er lig distinktionen mellem ikke-udsat (ikke forsømt/ikke forbryde-
risk) og udsat (forsømt/forbryderisk). (Ebsen 2012b:237) 

Ebsen påpeger endvidere, hvordan lovens baggrund i en i befolkningen stigende 
frygt for, at forsømte børn og unge kunne udvikle sig til forbryderiske børn og 
unge, bevirkede, at de med loven af 1905 bliver til et selvstændigt reguleringsob-
jekt. Lovens overskrift indeholder betegnelserne ”forbryderske” og ”forsømte”. To 
begreber, der i udgangspunktet kan siges at trække på to forskellige tankefigurer. 
Betegnelsen ”forbryderske” hentyder til, at det er et problematisk barn, der begår 
nogle handlinger, der ikke er acceptable. Betegnelsen kan således henlede tan-
kerne på en individualisering af problemerne – problemet ligger nemlig i barnet 
og i de kriminelle handlinger, barnet begår. Betegnelsen ”forsømte” henleder i 
stedet tankerne, på at der er nogle (ofte deres forældre), der har gjort noget for-
kert i forhold til disse børn, har gjort dem uret. Problemet bliver i dette tilfælde 
således i udgangspunktet ikke individualiseret, men forklaringen findes uden for 
barnet. At man så i de fleste tilfælde nok vil kunne henføre denne betegnelse til 
en pendant af ’individualiseringen’ nemlig ’familieseringen af problemet’ – det vil 
sige, at problemet lokaliseres og forklares i familien. Men i begge tilfælde var løs-
ningen den samme – børnene skulle fjernes fra deres fordærvede hjem eller om-
gangskreds og placeres i familieplejer, på opdragelsesanstalter eller børnehjem. 
Og anledningen til en anbringelse var således i grove træk de samme som dem der 
havde ligget til grund for anbringelserne før midten af 1800-tallet. Med loven af 
1905 kom der dog ligeledes et nyt indsatsområde ind i arbejdet – den nye indsats 
var ’rådgivning i eget hjem’ og havde til hensigt at forebygge anbringelse (Ebsen 

 
65 Her er det væsentligt at have for øje, at ’distinktion’ her anvendes i en anden form og med en anden 
betydning end den Bourdieuske form, der ellers anvendes i denne afhandling. Her er det den Foucaultske 
diskursive brug af begrebet, hvor distinktion er den diskursive etablering af dikotomier. I den resterende 
del af afhandlingen anvendes betegnelsen distinktioner i en Bourdieusk forstand, forstået som kampe om 
at gøre sig forskellige fra noget ved at ”(…) producere en distinkt social identitet i et differentieret socialt 
rum.”  (Hansen 2011:10). 
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2012b:253). Det er således i grove træk de samme tre indsatsformer, som vi ser i 
feltet i dag – institutionsanbringelse, familiepleje og indsats i hjemmet. Ved alle 
tre indsatsformer er der, som Ebsen påpeger, tale om, at: ”De forsømte og forbry-
derske børn og unge bliver til et objekt, der kan reguleres mod og med forældre.” 
(Ebsen 2012b:236). 

I starten af 1900-tallet ses der flere ændringer i, hvilke betegnelser der anvendes 
om disse børn – ændringer, som skal ses i sammenhæng med pædagogikkens og 
psykologiens indtog i feltet. Et eksempel på dette er psykopatidiagnosen, som be-
gynder at vinde frem i feltet i den første halvdel af 1900-tallet. I 1936 blev eksem-
pelvis nedsat en kommission (kaldet psykopat-udvalget), der fik til opgave at un-
dersøge, om der skulle oprettes en særlig forsorg for psykopatiske børn (Kragh 
m.fl. 2014:64–65). Dette fører mig således videre til det næste afsnit i dette ana-
lysekapitel, hvor jeg har valgt at rette fokus mod netop pædagogikkens, psykolo-
giens og psykiatriens indtog i feltet, da disse fagdiscipliner i høj grad har været 
med til at præge udviklingen i feltet og bliver en afgørende kapital i feltet. Som 
også Christian Sandbjerg Hansen påpeger, så bliver det således tydeligt, at ”Måden 
børn og unge klassificeres på [ikke er] neutrale afspejlinger af deres indre essenti-
elle egenskaber, men historisk og socialt betingede kategorier (…)” (Hansen 
2011:16). 

Som det ses her, så kan der spores en udvikling i hvordan børnene beskrives – en 
udvikling der i høj grad er bundet op på psykologiens og psykiatriens indtog i feltet. 
Psy-videnskaberne var ikke så tydelige ved feltets fremkomst, men som jeg har 
kunnet se af mine analyser af feltet i dag, og som jeg har kunnet se af andres ana-
lyser af feltets udvikling frem mod i dag (fx Hansen 2011), så spiller psy-videnska-
berne en central rolle i feltets historie og udvikling, og er centrale i forhold til at 
forstå hvilke børnesyn der muliggøres og udgrænses i feltet i dag. Det er derfor 
dette nedslagspunkt vi nu skal se nærmere på.  

5.6 PÆDAGOGIKKENS, PSYKOLOGIENS 
OG PSYKIATRIENS INDTOG I FELTET 
Med det pædagogiske og psykologiske indtog i feltet i starten af 1900-tallet bliver 
en ny form for kapital gældende i feltet, og der ses her en af de (til stadighed) mest 
centrale distinktioner i feltet – nemlig distinktionen mellem ’kaldet’ og ’faglighe-
den’. En distinktion, der kan rumme mange forskellige betegnelser, såsom ildsjæ-
len, de varme hjerter, børnevennen mv. versus faglighed, uddannelse, professio-
nalisering mv. Denne distinktion fortæller os noget om magtrelationerne i feltet 
og de kampe der har udspillet sig, og vi skal nu se nærmere på netop dette. 
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Med oprettelsen af opdragelsesanstalterne og de filantropiske foreninger, som 
nævnt ovenfor, var forestillingen om den gode forstander bygget op om kaldet, 
ildsjælen og børnevennen. I arbejdet med netop denne gruppe børn og unge blev 
dette således anset for forudsætningen for det vellykkede arbejde. Det var i høj 
grad ofte en religiøs og missionerende tradition, der prægede tilgangen til arbej-
det, og her var således heller ikke specifikke krav til indsigt i børneopdragelse, 
børns udvikling eller lignende.  

Men i starten af 1900-tallet begyndte såvel pædagogiske som psykologiske indsig-
ter at vinde ind på anbringelsesfeltet, ligesom den psykiatriske interesse for de 
’degenererede børn’ (Wimmer 1909) og afvigelsernes arvelighed begyndte at 
vinde frem. Helt konkret kunne dette ses afspejlet i, at man begyndte at indføre 
kortere kurser inden for børneforsorgen. Og i 1934 blev Hindholm Højskole opret-
tet, hvor man begyndte at afholde de første længere, sammenhængende kurser 
inden for børneforsorgen. En egentlig grund- og videreuddannelse, bygget på de 
nyeste tanker om pædagogik, psykologi og psykiatri, blev dog først oprettet i 
1950’erne (Kragh m.fl. 2014). Der er for nylig udgivet en interessant historisk 
ph.d.-afhandling om Vejstrup pigehjem (1908-1940), der blandt andet berører 
netop denne periode i det danske anbringelsesfelt (Larsen 2020). I dette studie 
viser Bolette Frydendahl Larsen hvordan fx opdragelsesanstalternes gruppe af 
’uopdragelige’ børn og unge, med blandt andre psykiaternes mellemkomst blev til 
mere ”(…) ordnede problematiseringer i form af forskellige diagnoser.” (Larsen 
2020:299), som hun skriver. Det bliver således tydeligt, at med psy-videnskaber-
nes indtog i feltet i starten af 1900-tallet, så ændres anskuelserne og problemati-
seringerne af disse børn og unge sig. 

Fra slutningen af 1940’er begynder betegnelsen ’behandlingshjem’ at vinde frem 
på bekostning af de tidligere ’opdragelsesanstalter’, ”(…) som en særlig anbringel-
sesform for ’særligt vanskelige børn og unge’ (…)” (Hansen 2011:129). Og ligeledes 
omkring slutningen af 1940’erne og starten af 1950’erne begyndte nye faggrupper 
i form af pædagoger, psykologer og psykiatere for alvor at vinde indpas i feltet.  

Det blev også i højere grad staten, der fastsatte normerne for børne-
forsorgen, hvor planen var, at lægerne, psykiaterne og psykologerne 
skulle integreres med tilsyn, konsulentvirksomhed og rådgivningskli-
nikker. (Kragh m.fl. 2014:82–83) 

Der sker således en ændring i feltet på dette tidspunkt. Som beskrevet tidligere, 
så kan man sige, at statens kategoriseringsmagt blev stadfæstet med den nye lov 
i starten af 1900-tallet, denne blev da yderligere forstærket af, at den centrale 
statslige administration i slutningen af 40’erne udvidede ”(…) sit engagement i 
børneforsorgens lovgivningsmæssige og økonomiske grundlag og sin kontrol med 
den pædagogiske praksis i den institutionelle hverdag.” (Hansen 2011:94) ved 
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blandt andet at få skrevet ind i loven af 1947 at alle institutioner skal have en stats-
lig godkendelse (Hansen 2011). Men den ændring som citatet fra Kragh m.fl. tyde-
liggør er, at staten baserer sig på / anerkender psy-videnskabernes og dermed det 
medicinske felts kategoriseringer, hvorved denne kulturelle kapital får en central 
plads i feltet. Man kan således sige, at hvor beskrivelserne af børnene kunne ses 
som en afspejling af og en kampplads mellem de forskellige feltspecifikke logikker 
som mødtes, da de fire væsner – skolevæsnet, fattigvæsnet, sundhedsvæsnet og 
retsvæsnet – blev ’slået sammen’ i oprettelsen af anbringelsesfeltet. Denne kamp-
plads tydeliggør, at sundhedsvæsnet med den medicinske tilgang og psy-videnska-
bernes logikker (der ellers tidligere var en begrænset del af feltet), nu er blevet en 
dominerende spiller i feltet.  

I kraft heraf finder Sandbjerg Hansen i sin analyse af feltet derfor også, at et af de 
afgørende stridspunkter der ses i feltet på denne tid er det psykologiske stand-
punkt om at børn er ’skadede’ og derfor ’behandlingskrævende’ – det er med an-
dre ord ikke længere nok ’blot’ at opdrage dem, sikre at de får mad og tøj på krop-
pen mv. Og som Sandbjerg Hansen påpeger, så er dette standpunkt særligt fra 
1950’erne og fremefter ”(…) med til at strukturere feltet og dets sociale klassifika-
tionskampe (…)” (Hansen 2011:128). Der ses således på denne tid en opkomst og 
etablering af en uddannelseskapital, som bringer nyt liv eller mening ind i distink-
tionen mellem børnevennen og den professionelle. Nu er det ikke længere nok at 
være den opdragende børneven, nu skal man i feltet være den professionelle be-
handler.  

I 1950’erne skete sideløbende en væsentlig ændring inden for det psykiatriske felt, 
som i høj grad også kom til at præge børneforsorgen. Psykofarmaka (forskellige 
medicinske præparater) blev en del af den psykiatriske behandlingsmetode. 
Selvom anbringelsesfeltet stadig ikke var udpræget lægedomineret, så har vi ef-
terfølgende hørt en del historier om, hvordan diverse medikamenter er blevet an-
vendt på anbragte børn på danske døgninstitutioner, som fx historierne om insti-
tutionen Godhavn og lignende børnehjem i perioden 1945-1975 (Rytter 2011). Og 
i slutningen af 1950’erne begyndte behandlingshjemmene at vinde frem i feltet 
som en ny type anbringelsesindsats i feltet.   

Denne udvikling fra ’kald’ til ’faglighed’, med den pædagogiske, psykologiske og 
psykiatriske faglighed som væsentligste byggesten i den nye kapital, bevirker der-
med også, at opfattelsen af målet med anbringelsen ændres, ligesom også synet 
på disse børns og unges situation gør det  – det primære formål var ikke længere 
opdragelse men derimod behandling (Bengtsson og Jakobsen 2009:69). Feltets ak-
tive og magtfulde kapitaler bliver præget af disse ’nye’ fagligheder og der sker så-
ledes et opgør med de tidligere dominerende anskuelser af børn (”The Presocio-
logical Child” – for en udfoldelse heraf se afsnit 5.8) i feltet. Ligesom også feltets 
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institutioner og synet på institutionerne ændrede sig med denne udvikling. Og det 
er netop institutionerne og hvordan synet på dem ændrer sig over tid, som udgør 
analysens næste nedslagspunkt. 

5.7 FRA EN TRO PÅ INSTITUTIONERNE TIL 
EN INSTITUTIONSKRITIK… OG TILBAGE 
IGEN? 
Med pædagogikkens, psykologiens og psykiatriens gradvis større indtog i feltet i 
den første halvdel af 1900-tallet ses der i feltet, på trods af den nævnte kritik af 
anstalterne, der rejste sig omkring år 1900, igen en stor tiltro til institutionerne 
som anbringelsessted. Institutionerne havde dog ændret karakter og var i høj grad 
gået fra at være filantropiske opdragelsesanstalter til statsligt drevne behandlings-
hjem. Fra slutningen af 1960’erne og op gennem 1980’erne begyndte man i sti-
gende grad i feltet at møde en kritik af institutionerne. Dette var dog ikke særegent 
for anbringelsesområdet – en lignende kritik voksede i disse år ligeledes frem in-
den for åndssvageforsorgen og psykiatrien. Nye tilgange og tanker om demokrati-
sering, bofællesskaber og behandling i lokalsamfundet begyndte at vinde frem, 
hvilket førte til en generel kritik og afstandtagen til de store institutioner  (Kragh 
m.fl. 2014:15). Kildedal beskriver eksempelvis, hvordan både hendes egne under-
søgelser på anbringelsesområdet (Kildedal 1996) og bl.a. Mogens Kjær Jensens un-
dersøgelse fra 1978 (Kjær Jensen 1980) viste denne institutionskritik. Hun skriver 
bl.a. følgende om, hvad disse undersøgelser viste: 

Dengang oplevede vi nogle af disse børn som “institutionsinvalide-
rede”, forstået på den måde, at de manglede mange af de alminde-
lige normer, man lærer i en familie. (…) mange institutionspædagoger 
opleves “professionelle” på en negativ måde i forhold til den an-
bragte, og at nogle institutioner er “firkantede” og “ufleksible”. Der 
mangler mere atmosfære af “hjem”. De gamle institutionstyper 
havde det kendetegn, at de virkede mere “hjemlige”. Vi har bortka-
stet de værdier, der lå i de gammeldags børnehjem, måske uden at 
tænke på, hvordan det bedste af den kultur kunne videreføres. Kan 
nogle af de positive værdier genoptages, og i så fald hvordan? Måske 
kunne det lade sig gøre ved at eksperimentere med andre arbejds-
former og mere fleksible arbejds- og mødetider. Dette må diskuteres 
i organisationsmæssig sammenhæng. (…) Diskussionerne bør blandt 
andet gå på, hvilken form for følelsesmæssig tilknytning og involve-
ring der bør være til stede mellem barnet og de voksne, og hvordan 
man skaber mulighed for en sådan tilknytning. (Kildedal 1996) 
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Citatet fra Kildedal viser meget godt, hvad det var for nogle logikker og tanker, der 
vandt frem i feltet på denne tid fra slut 1960’erne og op gennem 1990’erne. Tan-
ker om, at behandlingsarbejdet med disse børn og unge ville fungere bedre i et 
”mere nænsomt i familieregi” (Kildedal 1996), i en plejefamilie eller i andre mindre 
og mere hjemlige institutioner. Distinktionen blev således fra denne position i fel-
tet lavet mellem det familiære og det institutionelle. En distinktion der kan minde 
om feltets øvrige centrale distinktioner om børnevennen versus den professio-
nelle og om opdragelse versus behandling. Med dette skifte følger også en række 
kapitaler, der i hvert fald umiddelbart tillægges større vægt i feltet – det hjemlige, 
relationerne og tilknytning. 

Kampen i feltet på denne tid resulterede da også i, at anvendelsen af plejefamilier 
begyndte at stige, ligesom mange nye forskellige socialpædagogiske opholdsste-
der, ‘leve- og arbejdsmiljøer’ og kollektiver (hvor de voksne boede sammen med 
børnene), skibsprojekter, kostskoler og andre alternative anbringelsesformer be-
gyndte at vinde frem. Bengtsson & Jakobsen (2009) beskriver denne periode som 
”en eksperimenterende fase i dansk børneforsorg”, hvor nye institutionsformer 
begyndte at vinde frem sideløbende med, at der skete en delvis professionalise-
ring og opkvalificering af familieplejen. Som de skriver, så betød dette, at forskel-
len mellem familieplejen og institutionsanbringelserne i disse år blev mindre mar-
kant:  

Med udviklingen af den professionelle familiepleje på den ene side 
og institutionsalternativer som opholdssteder og bokollektiver på 
den anden bliver forskellen mellem de to traditionelle anbringelses-
kategorier – institution og familiepleje – samtidig mindre entydig. 
(Bengtsson og Jakobsen 2009:69–70) 

Her er det dog væsentligt at understrege, at Bryderup (2005) og også Bengtsson 
og Jakobsen (2009) selv understreger, at denne udvikling dog ikke resulterede i, at 
de mere traditionelle døgninstitutioner helt forsvandt – de bestod. Og Bengtsons 
og Jakobsens analyse af institutionsfeltet er, at de eksperimenterende institutio-
ner med tiden blev mindre eksperimentelle og i høj grad begyndte at ligne de in-
stitutioner, som de i sin tid var opstået som en modreaktion til;  ”(…) med faste 
driftsaftaler, arbejdstidsregler, øget professionalisering osv.” (Bengtsson og 
Jakobsen 2009:70). Bengtsson og Jakobsen mener dog stadig at kunne se noget af 
tankegodset fra denne periode i de mange forskellige socialpædagogiske opholds-
steder, som stadig er en stor del af det danske anbringelsesfelt. 

En lignende kritik af anbringelsessystemet og institutionerne sås på samme tid i 
bl.a. USA og UK, hvor en række forskere problematiserede de længerevarende an-
bringelser man på den tid så på institutioner samt de usikre anbringelser i plejefa-
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milier (Goldstein, Freud, og Solnit 1973; Rowe og Lambert 1973), der ifølge for-
skerne førte til at de anbragte oplevede en række brud og skift (Fein og Maluccio 
1984; Maas, Purvine, og Engler Jr 1964; Rowe og Lambert 1973), og at disse skift 
påvirkede deres udviklingsmuligheder negativt (Rowe og Lambert 1973). Men 
hvor fx institutionskritikken i Danmark førte til, at der blev eksperimenteret med 
nye anbringelsestyper og måder fx at organisere institutionerne, så blev der i både 
USA og i UK (inspireret af USA) i højere grad arbejdet på at sikre permanente an-
bringelser66. Dette udgangspunkt for arbejdet bevirkede at man i både USA og UK 
i langt højere grad end fx i Danmark og de øvrige skandinaviske lande, anvender 
adoptioner i de tilfælde hvor det vurderes, at børnene ikke skal/kan vende hjem 
til deres biologiske forældre (Christoffersen m.fl. 2007; Gilbert m.fl. 2011c, 2011a). 
Der er således, også den dag i dag, store forskelle mellem hvordan det sociale ar-
bejde i anbringelsesfeltet er organiseret i henholdsvis Danmark (de Skandinaviske 
lande) og USA og UK. 

I næste nedslagspunkt i denne analysedel præsenterer jeg henholdsvis objektre-
lationsteorien (Mahler, Pine, og Bergman 1975) og behovsskolen (Goldstein m.fl. 
1973), som er to markante teoretiske forståelser af familiens og de biologiske for-
ældres betydning for børn. Netop disse to teoretiske retninger mener jeg under-
streger forskellene i de forskellige børnesyn og forståelser om børns udvikling, 
som ligger bag den forskellige organisering af anbringelsesområdet i de nævnte 
lande.  

Hvor anbringelsesfeltet i Danmark, og i vid udstrækning i de øvrige skandinaviske 
lande, kan ses som et udtryk for objektrelationsteoriens tankegang, med pointe-
ring af vigtigheden af en kontinuerlig kontakt til de biologiske forældre, for dermed 
at sikre barnets udvikling. Objektrelationsteorien bygger nemlig på en anskuelse 
af børn, der kan ses som en variant af den freudianske tankefigur om det ubevidste 
barn. Når dette børnesyn bliver dominerende i anbringelsesfeltet, så betyder det, 
at anbringelser i fx plejefamilier, hvor kontakten til de biologiske forældre kan bi-
beholdes, foretrækkes frem for adoptioner hvor kontakten til de biologiske foræl-
dre helt brydes. 

På den anden side, så kan anbringelsesfeltet i USA og UK ses med afsæt i behovs-
skolens tankegang hvor tilknytningsprocessen anses som en relationel proces, der 
ikke nødvendigvis er bundet til de biologiske forældre, hvorfor den nære relation 
mellem fx mor og barn godt kan erstattes af en anden relation til nære omsorgs-
personer i barnets liv, som fx adoptivforældre. Denne tankegang betyder således 
også, at socialt arbejde der står på skuldrene af denne teoridannelse, i stil med 

 
66 Definitionen af ’permanente anbringelser’ har, som Christoffersen m.fl. (2007) påpeger, været et teore-
tisk stridspunkt blandt amerikanske forskere. For en præsentation af de forskellige definitioner, se 
(Christoffersen m.fl. 2007:26–27).  
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objektrelationsteorien vil påpege, at kontinuitet er helt centralt. Men her vil der i 
højere grad være fokus på at sikre ro og stabilitet i form af at sikre nogle nye per-
manente omsorgspersoner (Feasey 2019), hvorfor adoptioner her vil foretrækkes 
frem for fx en anbringelse i en plejefamilie. Men fælles for både anbringelsesfeltet 
i USA, UK og i de skandinaviske lande er, at psy-videnskaberne udgør den symbol-
ske kapital i feltet der dominerer.  

Det bliver således også her tydeligt, at feltets dominerende positioner, distinktio-
ner, rationaler og praksisformer er sociale konstruktioner præget af forskellige hi-
storiske styrkeforhold mellem forskellige positioner i feltet (men med samme type 
kapital). Og at kampene om betegnelser, kategorier, metoder, problemdefinitio-
ner mv. ikke blot er diskursive kampe, men påvirkes af og kan spores i praksis i 
feltet.  

5.8 DOMINERENDE TENDENSER OG 
ANSKUELSER AF BØRN I FORSKNINGEN 
Som vi har set det i denne analysedel, så har videnskaberne i form af pædagogik-
kens, psykologiens og psykiatriens indtog i feltet haft en stor indflydelse på feltets 
praksislogikker. Dette tydeliggør med andre ord, at forskningsfeltet67 også er en 
central spiller ift. den historiske konstituering af anbringelsesfeltet og en vigtig 
spiller i de kampe der ses i udviklingen af feltet. De teoretiske udviklinger har på-
virket og påvirker til stadighed frontmedarbejdernes børnesyn. Det er derfor de 
dominerende tendenser og anskuelser af børn i forskningen, jeg i dette afsnit vil 
rette fokus mod.68  

Selvom psy-videnskaberne begyndte at spille en mere og mere markant rolle i an-
bringelsesfeltet i første halvdel af 1900-tallet, så er det først for alvor de seneste 
20-30 år vi har set et stigende forskningsmæssigt fokus på anbringelsesområdet. 
Det følger således det billede vi har set i forhold til barndomsforskningen generelt, 
her har der ligeledes været en stigende interesse siden slutningen af 1900-tallet, 
og de fleste akademiske discipliner har efterhånden fået sin egen specialisering 
om børn og barndom (Hennum 2015:132).  

 
67 Forskningsfeltet er her en analytisk konstruktion i stil med ’feltet for socialt arbejde med anbragte børn 
og unge’. Forskningsfeltet anvendes i denne afhandling som en samlet betegnelse for den forskning der på 
forskellig vis spiller en aktiv rolle og præger anbringelsesfeltet. 
68 Jeg kommer ikke her med en udtømmende præsentation af forskningen i feltet. For sådanne gennem-
gange henvises til forskningsoversigter som fx (Egelund m.fl. 2009; Egelund og Hestbæk 2003; Jespersen 
og Sivertsen 2005; Kristensen m.fl. 2001). Derudover henvises til det litteraturreview, som jeg sammen 
med en række kollegaer har gennemført som en del af opstarten på det kombinerede forsknings- og ud-
viklingsprojekt ”Det ’særlige’ som potentiel ressource” (Lagoni m.fl. 2014). 
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Det er altid lidt af en kunstart, når et forskningsområde skal præsenteres, og vi ser 
derfor også flere forskellige eksempler på hvordan dette arbejde er grebet an. Ni-
cole Hennum (2015) inddeler fx barndomsforskningen i to overordnede grupper. 
På den ene side, ser Hennum den sociologiske og konstruktivistiske barndoms-
forskning. Her fremhæver Hennum særligt barndomssociologien som den ses hos 
James, Jenks & Prout (1998) og Jens Qvortrup (Qvortrup 1999), som central bi-
dragsyder til denne type forskning (Hennum 2015). På den anden side ser hun 
forskning der producerer viden om børn og barndom: ”(…) ved hjelp av standardi-
serte prosedyrer (tester, eksperimenter, spørreskjema) (…)” (Hennum 2015:132–
33). Dette er ifølge Hennum primært positivistisk orienteret forskning som det fx 
ses indenfor udviklingspsykologien og det medicinske felt (Hennum 2015). 

I en dansk kontekst har Ida Hammen i sin afhandling om familieplejeanbringelser 
arbejdet med en skelnen mellem, om forskningen med fokus på børn og unge i 
udsatte positioner, har et anvendelsesorienteret fokus eller bidrager med kritiske 
perspektiver (Hammen 2016). Den grundlæggende forskel mellem de to perspek-
tiver er, ifølge Hammen, at den anvendelsesorienterede forskning forsøger at re-
ducere kompleksiteten, mens den kritiske øger kompleksiteten (Hammen 2016). 
Som jeg ser det, så er der store overlap mellem Hennum og Hammens inddeling. 
Dette kan fx ses ved, at den socialkonstruktivistiske barndomsforskning, som Hen-
num beskriver, kan genfindes i Hammens gruppering af forskning med et kritisk 
perspektiv, mens den positivistisk-inspirerede forskning kan genfindes indenfor 
Hammens anvendelsesorienterede forskning. Selvom jeg i denne analyse har valgt 
at operere med en helt tredje inddeling af forskningen med fokus på anbringelses-
området, så kan der også her ses sammenfald med både Hennums og Hammens 
inddelinger.  

I analysen af forskningsfeltet på anbringelsesområdet har jeg fundet det frugtbart 
at inddele forskningen ud fra hvilke fokusområder og erkendelsesinteresser de dri-
ves af. Med afsæt heri har jeg inddelt forskningsfeltet i tre overordnede ’gruppe-
ringer’ eller positioneringer, alt efter hvor det primære fokus ligger. De tre grup-
peringer er: 1). forskning med fokus på risiko og årsagssammenhænge, 2). forsk-
ning drevet af et rettighedsfokus og 3) forskning med afsæt i ressourceorienterede 
tankegange. Det er disse tre fokusområder i forskningen, jeg kort vil præsentere 
nedenfor og komme med et par eksempler på.  

Det bliver ikke en udtømmende kortlægning eller gennemgang af forskningen i 
feltet endsige en analyse, hvor alle nuancerne i de enkelte forskningsprojekter 
ydes retfærdighed. Formålet er i stedet at undersøge hvad det er for nogle domi-
nerende tendenser og tilgange der ses inden for forskningen med anbragte børn 
og unge – tendenser der har været og er med til at præge feltet for socialt arbejde 
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med anbragte børn og unge i Danmark på forskellig vis. I denne analyse af forsk-
ningslandskabet trækkes der både på international såvel som dansk forskning. Det 
sociale arbejde med anbragte børn og unge, er en særlig dansk kontekst. Men ar-
bejdet i feltet præges ikke kun af den danske forskning i feltet, den internationale 
forskning har i høj grad sat sine tydelige aftryk i både det sociale arbejde i feltet 
og i den forskning der bedrives herom i Danmark. Et fokus på forskningsfeltet er 
således centralt ift. at objektivere de særlige logikker, praksisformer mv. som vi 
ser i Danmark på dette område. 

FORSKNING MED FOKUS PÅ RISIKO OG ÅRSAGSSAMMENHÆNGE 
En af de dominerende tendenser der ses i forskningen på anbringelsesområdet er, 
det udprægede fokus på at afdække risikofaktorer og årsagssammenhænge i fel-
tet69. Det er med andre ord forskning, der har grænseflader til forskningsfelter 
som fx udviklingspsykologien, psykiatrien (som vi så gjorde sit indtog i første halv-
del af 1900-tallet) og resiliensforskningen. Og en stor del af forskningen er større 
(hovedsageligt) kvantitative undersøgelser, som det fx i en dansk kontekst ses i 
SFI’s70 forløbsundersøgelser (Egelund m.fl. 2008, 2004; Lausten m.fl. 2013; Olsen 
m.fl. 2011), i en række af de svenske studier som Vinnerljung har bidraget til 
(Brännström, Forsman, m.fl. 2017; Forsman m.fl. 2016) og i internationale studier 
(se blandt andre Maclean, Taylor, og O’Donnell 2018). Det er forskning der i kraft 
af sin tilgang og fokus trækker på og reproducerer en generaliseret og universali-
stisk anskuelse af børn og barndom, med et individorienteret fokus og et udpræ-
get fokus på normalisering og børn som fremtidige produktive samfundsborgere 
(becomings). 

SFI’s forløbsundersøgelser har til hensigt at indsamle viden om de risiko- og be-
skyttelsesfaktorer, der er med til at påvirke anbragte børns udviklingsforløb, samt 
hvordan forskellige foranstaltninger og børnenes anbringelsesforløb påvirker de-
res udvikling. Undersøgelserne er en del af forskningsfeltet ‘developmental psy-
chopathology’ (Sroufe 2013; Sroufe og Rutter 1984) og bygger bl.a. på udviklings-
økologisk teori (Bronfenbrenner 1979). Som Egelund m.fl. (2008) skriver, så har 
det udviklingspsykopatologiske forskningsfelt berøringsflader med udviklingspsy-
kologien, den kliniske børnepsykologi og børnepsykiatrien. Hvor udviklingspsyko-
logiens fokus på normaludviklingen udgør udgangspunktet for udviklingspsykopa-
tologien, så ses der her et fokus på individuelle tilpasningsmønstrer. Mens interes-

 
69 Hovedparten af denne forskning udarbejdes i en dansk kontekst af sektorforskningsinstituttet – tidligere 
SFI, nu VIVE. 
70 Nu VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE 2017). 
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sefællesskabet med den kliniske børnepsykologi og –psykiatri, ses i det fælles fo-
kus på patologi i barndommen og oprindelsen til den afvigende adfærd der ses 
senere i livet (Egelund m.fl. 2008:30). 

Det udviklingspsykopatologiske sigte er at synliggøre fejludvikling og mønstrene i 
de afvigende adfærdsmønstre. Og her ses i lige så høj grad en interesse i børn, der 
udsættes for risikofaktorer og ”udviser forløberne for” en fejludvikling, men allige-
vel ikke udvikler en egentlig ”manifest patologi”, som i dem der gør (Egelund m.fl. 
2008:30). Her kan således ses en parallel til resiliensforskningen (Luthar 2003; 
Luthar og Cicchetti 2000; Masten 2007; Rutter 2000), der er det videnskabelige 
studie af mennesker, der mod forventning klarer sig godt på trods af ellers risikable 
og belastende livsbetingelser (Lagoni m.fl. 2014). 

Et eksempel på en af disse forløbsundersøgelser fra SFI er rapporten om ”Tidligere 
anbragte som voksne” fra 2011 (Olsen m.fl. 2011). I denne undersøgelse retter 
forskerne blikket mod, hvilke langtidsvirkningerne der kan være ved at have været 
anbragt som barn. Og som de skriver, så ligger resultaterne: 

(…) på linje med andre internationale effektstudier og peger på, at 
tidligere anbragte børn kommer ud af anbringelsen med negative 
konsekvenser – omend af begrænset størrelse – både hvad angår 
marginalisering, helbred og kriminalitet. (Olsen m.fl. 2011:10) 

Udover at dette citat viser, at forskerne bag undersøgelsen finder, at anbragte 
børn og unge klarer sig dårligere end andre, når de bliver voksne, så viser citatet 
ligeledes, at de indskriver sig i rækken af effektstudier (se blandt andre Berger m.fl. 
2009; Berzin 2008; Doyle 2007; Fanshel 1978; Stahmer m.fl. 2009; Vinnerljung 
m.fl. 1996). Netop dette fokus på effekt og virkning af indsatserne har været sti-
gende inden for den danske forskning i feltet, og det samme billede ses i den in-
ternationale forskningslitteratur. Edgar Marthinsen skriver blandt andet, at den 
norske forskning på området:  

(…) de siste årene vært særlig preget av søken etter å få innsikt i og 
finne løsninger for å få et mer effektivt og rasjonelt barnevern [fod-
note: NOU 1985:18 Ny lov om sosiale tjenester. Ot.prp. nr 44 (1991-
1992) Om lov om barneverntjenester. NOU 2000:12 Barnevernet i 
Norge. Tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer. 
BFD]. Særlig i forbindelse med oppdragsforskningen har det vært 
store forventninger til mulighetene for bedre kunnskapsanvendelse. 
(Marthinsen 2003:19) 

Som nævnt i afhandlingens indledning, så er anbringelsesområdet et udgiftstungt 
område. Dette konstaterer Egelund og Hestbæk ligeledes i deres forskningsover-
sigt, hvor de desuden bemærker, at dette skaber ”(…) et legitimt behov for at vide 
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mere om, hvorvidt pengene så at sige er givet godt ud, eller om børnene mere ef-
fektivt ville kunne hjælpes på en anden måde.” (Egelund og Hestbæk 2003:28–29). 
Ifølge Egelund og Hestbæk var der på daværende tidspunkt et stigende ønske om 
at undersøge netop effekt og virkning af indsatserne på anbringelsesområdet. Vi 
kan således her se, hvordan den økonomiske logik trækkes ind, ikke kun som en 
efterspørgsel på effektstudier i det bureaukratiske felt, men at dette ønske ligele-
des kan ses afspejlet i forskningen i feltet.  

Fokus på effekterne af anbringelserne går ofte hånd i hånd med ønsket om evi-
densbaseret viden. Sigtet med den evidensbaserede viden er at syntetisere og ak-
kumulere den viden, der allerede foreligger (Pence og Hix-Small 2009) fx via syste-
matiske reviews (se blandt andre Jones og LaLiberte 2017; Maclean m.fl. 2016; 
O’Higgins, Sebba, og Gardner 2017; Romano m.fl. 2015), og muliggøre, at såvel 
politikker som praksis bygger på ’den aktuelt bedste viden’ (Rieper og Hansen 
2007). Rationalet er derved at ved at synliggøre effekterne, så kan det sikres, at 
der ikke anvendes offentlige midler på indsatser, der ’ikke virker’ og derfor heller 
ikke tjener brugeren (Marthinsen 2004).  

Den evidensbaserede tankegang stammer oprindeligt fra det medicinske felt, hvor 
de ”randomiserede, kontrollerede forsøg” (RCT) er en central metodologi til at un-
dersøge effekten af forskellige behandlingstyper (Ebsen 2017). Men RCT og de sy-
stematiske reviews har ligeledes indfundet sig på det sociale område, hvilket, i en 
dansk og skandinavisk kontekst, bl.a. etableringen af SFI Campbell i 2001, er et 
bevis på. SFI Cambells opgave var at levere evidensbaseret viden på socialområdet 
(Bengtsson og Jakobsen 2009). I stil med Campbell er der i starten af dette årtusind 
etableret en række lignende centre i blandt andet Canada, USA og England, der 
alle har haft det samme fokus på ”what works?” med henblik på at optimere børns 
læring (Pence og Hix-Small 2009).  Centre der alle har: “(…) privileged Randomized 
Controlled Trials (RCT) as the Gold Standard of Evidence‘(Shadish, Cook, & Camp-
bell, 2002) and meta- analysis procedures that unduly privilege certain types of 
research.” (Pence og Hix-Small 2009:81). 

Men selvom RCT ses som den gyldne standard, så er mængden af RCT-studier på 
det sociale område i Danmark stadig begrænset. Og i den offentlige debat efter-
spørges der ofte mere evidensbaseret forskning og flere RCT-studier på området. 
Senest har vi blandt andet set det i forbindelse med Regeringens nye udspil om 
”Barnets lov” (Regeringen.dk 2020), hvor flere eksperter og fagfolk har påpeget, 
at vi mangler evidens for hvorvidt anbringelser er den rette løsning (se blandt 
andre Andersen og Skaksen 2020; Anne-Dorthe Hestbæks udtalelser i Corfixen 
2020; Post 2020).  
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En forklaring på, at vi ser så relativt få RCT-studier på anbringelsesområdet er, at 
de er forbundet med en række bl.a. etiske udfordringer (Fjordside 2020a). Et RCT-
studie indeholder en interventionsgruppe og en kontrolgruppe. Deltagerne i inter-
ventionsgruppen modtager interventionen, der ønskes undersøgt, mens delta-
gerne i kontrolgruppen modtager den intervention, som på normal vis gives, og 
som man derfor ønsker at sammenligne med. Netop dette element stiller nogle 
etiske udfordringer i forhold til at lave RCT-studier der ønsker at påvise om anbrin-
gelse overordnet set har en effekt. En sådan undersøgelse ville nemlig kræve, at 
man undlod at anbringe en gruppe børn, som man ellers fra systemets side vurde-
rede burde anbringes. Dette kan ses som en del af forklaringen på, at de RCT-
studier vi trods alt ser, ikke stiller spørgsmålet om anbringelse generelt har en po-
sitiv effekt, men i stedet om konkrete behandlingsprogrammer eller indsatser in-
den for anbringelsesområdet har en effekt. Sådan som det blandt andre ses hos 
Eiberg, Andersen og Scavenius (2018) i deres RCT studie af to skolestøttende ind-
satser til plejebørn i den danske folkeskole i alderen 6-14 år, hos Midgley m.fl. 
(2019) i deres RCT studie af  effektiviteten af MBT (Mentalization-based therapy), 
som terapiform for plejebørn og i RCT studierne af MTFC (Multidimensional Tre-
atment Foster Care) gennemført i både England (Rhoades m.fl. 2013) og i Sverige 
(Hansson og Olsson 2012). 

For at kravene til RCT-studier kan overholdes kræves det endvidere, at den under-
søgte intervention eller indsats er ”veldefineret, ensartet og stabil” (Rieper og 
Hansen 2007:73). Som Henriksen (2015) påpeger, så medfører dette et behov for 
en ”manualisering af det sociale arbejde” (Henriksen 2015:53), hvilket betyder, at 
fremgangsmåden og/eller den konkrete metode i det sociale arbejde skal skrives i 
en manual, som den enkelte frontmedarbejder herefter kan følge stringent. Posi-
tivismens objektivistiske videnskabsideal er således tydelig.  

Den evidensbaserede forskning, og de randomiserede kontrollerede forsøg stiller 
således både helt konkrete krav til praksis såvel som til forskningen. For praksis 
betyder det, at når evidenstankegangen bliver en dominerende kapital i feltet, så 
får metoder der kan opnå prædikatet ”evidensbaseret” en særlig status og gen-
nemslagskraft i feltet. Dette ses bl.a. i kraft af, at de metoder og tilgange Social-
styrelsen formidler og er fortalere for ift. børn og unge i udsatte positioner, er 
metoder der bygger på evidenstankegangen – metoder som Socialstyrelsen beteg-
ner ’vidensbaserede og dokumenterede metoder’ (Socialstyrelsen 2019d). Dette 
er således et tydeligt eksempel på magtrelationen i feltet, hvor forskningen med 
afsæt i den positivistiske videnskapital, bliver en vigtig spiller i anbringelsesfeltet 
og hvor evidensbaserede metoder derved bliver en kapital der giver anerkendelse 
og adgangsmuligheder i feltet. 
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Den evidensbaserede forskning indeholder, som Marthinsen (2004) påpeger, en 
kritik af praksisbaseret videnskab og kvalitativ forskning. Hvilket bevirker, at 
”Harde data settes opp mot taus kunnskap, refleksjon og dybdestudier.” 
(Marthinsen 2004:291). Og den evidensbaserede videnskab taler således for en 
skarpere adskillelse mellem teori og praksis. Dette står således direkte i modsæt-
ning til Bourdieus prakseologi og begreb om praksislogik, hvor ambitionen netop 
er at bryde dikotomien mellem teori og praksis, og i stedet søge at lave en syntese 
mellem forståelse, forklaring og praksis (Marthinsen 2004:294). 

Dette øgede fokus på effekter og evidens (Blom og Morén 2015) har derfor heller 
ikke været uimodsagt hverken i forskningsfeltet eller i anbringelsesfeltet, hvor 
dette netop kan ses som en af de centrale kampe i begge felter. Evidenstanken har 
fx mødt en del kritik fra såvel forskere som praktikere på det sociale område 
(Ebsen 2017) – en kritik der rummer mange nuancer. Den kritik der rejses fra dele 
af forskningen, ligger sig op ad den kritik som blandt andre Hennum påpeger mere 
overordnet set bliver rejst mod kvantitativt orienterede studier. Det er en kritik af 
disse studiers ”(…) normaliserings- og uniformeringskraft.” (Hennum 2015:133) og 
en kritik af, at de i kraft af at være videnskabeligt begrundet får stor politisk ”(…) 
pålitelighet og legger standard for hvordan en barndom bør være eller hvordan et 
barn bør bli.” (Hennum 2015:133). Det er med andre ord en kritik af, at disse stu-
dier skaber en universalistisk forståelse af barn og barndom, som gør den modta-
gelig for styring og standardisering (Hennum 2015; Pence og Hix-Small 2009).   

Oddbjørg Skjær Ulvik kritiserer den evidensbaserede tankegang for at bygge på 
den implicitte forudsætning: ”At problemene som skal løses er spesifikke og sam-
menlignbare.” (Ulvik 2009:24). Dette ses således som et modsætningsforhold til, 
at det i den sociologiske forskning pointeres, at det sociale arbejde i høj grad beror 
på en refleksiv praksis, socialfaglige skøn, og hvor der arbejdes med det, som 
blandt andre Krogstrup (2011) med inspiration fra Rittel og Webber (1973) beteg-
ner som ”vilde problemer” - dvs. problemer der ”(…) ikke klart kan defineres og 
adskilles fra andre problemer. Målene for deres løsning kan ikke defineres præcist, 
og der er derfor ikke objektive kriterier for deres optimale løsning.” (Krogstrup 
2011:96). Og selvom Marthinsen sætter spørgsmålstegn ved hvordan evidensbe-
grebet ’klarer’ sig, når det netop møder disse ’vilde problemer’ i den socialfaglige 
praksis, så er der igen tvivl om, som han siger, at evidensbegrebet stadig synes 
ganske tillokkende, da ”(…) det virker tillitvekkende, overtalende og i siste instans 
også kan bidra til å tilføre ressurser.” (Marthinsen 2004:296). 

Ud over en klar fokusering på effekter og evidens, så kan der spores et andet fo-
kusområde inden for forskningen med fokus risiko og årsagssammenhænge, der 
ligeledes har sat sine spor i anbringelsesfeltet. Det er den store forskningsmæssige 
bevågenhed der her ses på anbragte børn og unges skolegang. Skolegangen eller 
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den manglende skolegang ses her bl.a. som en risikofaktor i relation til sammen-
brud i anbringelsen, som en risikofaktor ift. at blive anbragt (Egelund, Jakobsen, 
Hammen, m.fl. 2010; Sanders og Fallon 2018) , og som en risikofaktor i forhold til 
børnenes fremtidige liv (Fernandez 2019; Forsman m.fl. 2016; Hansen 2015; 
Ottosen og Christensen 2008). Især med afsæt i, at manglende uddannelse, mang-
lende boglige kompetencer og manglende fokus på skolegang under anbringelsen, 
kan være en risikofaktor i børnenes videre liv, ser vi en del forskning der undersø-
ger effekten af diverse skolerettede indsatser (som fx Andersen, Eiberg, og 
Blomqvist 2018; Eiberg og Andersen 2017; Eiberg, Andersen, m.fl. 2018; Kragh 
Andersen og Eiberg 2018). Styrkelse af børnenes og de unges faglighed ses som 
helt centrale elementer i deres videre udvikling, og det er derfor også et område, 
der har fået stor, såvel forskningsmæssig, som politisk, bevågenhed de seneste år 
(Lausten og Jørgensen 2017:37).  

Denne interesse bygger på såvel internationale som danske studier, der netop pe-
ger på, at anbragte børn og unge klarer sig dårligere i skolen eller at de som voksne 
er dårligere stillet uddannelsesmæssigt sammenlignet med øvrige grupper i sam-
fundet (se blandt andre Brännström, Forsman, m.fl. 2017; Brännström, 
Vinnerljung, m.fl. 2017; Brownell m.fl. 2015; Egelund og Hestbæk 2003; Hestbæk 
og Henze-Pedersen 2017; Montserrat og Casas 2018; Pecora m.fl. 2006; Scherr 
2007; Sebba m.fl. 2015; Stone 2007; Tideman m.fl. 2011; Trout m.fl. 2008). 

Et eksempel på denne type af forskning ser vi blandt andet i SFI’s forskningsprojekt 
”Skolestøtte til børn i familiepleje” (Eiberg, Kragh Andersen, og Scavenius 2018), 
hvor der er blevet gennemført et randomiseret kontrolleret forsøg med to skole-
støttende indsatser til plejebørn. Formålet med projektet var at undersøge, hvor-
dan de gennem indsatserne med skolestøtte kunne påvirke anbragte børns skole-
gang og udvikling i en positiv retning med henblik på ”(…) at sikre dem bedre mu-
ligheder for et voksenliv med uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning.” (Eiberg, 
Andersen, m.fl. 2018:7). I forordet til den første delrapport, der er et studie af ef-
fekterne af indsatserne, bliver det tydeligt, at sigtet med forskningen er de an-
bragte børn og unge i et fremtidsperspektiv. I forordet står der således: 

Anbragte børn og unge klarer sig markant dårligere uddannelses-
mæssigt end deres ikke-anbragte jævnaldrende. Det kan have konse-
kvenser ind i deres voksenliv, hvor bl.a. færre får uddannelse og færre 
kommer i beskæftigelse, ligesom flere anbragte unge havner i krimi-
nalitet. At flere anbragte børn gennemfører folkeskolen afgangs-
prøve, kan være det første skridt mod at udligne denne forskel. Der-
for er det helt centralt at undersøge, hvordan anbragte børn kan støt-
tes til bedre skolegang. (Torben Tranæs i Eiberg, Andersen, m.fl. 
2018:3) 
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Generelt ses der mange eksempler inden for denne forskning på, at fokus bliver 
på skolegangens og uddannelsens fremtidige betydning (Fernandez 2019; 
Forsman m.fl. 2016; Hansen 2015; Ottosen og Christensen 2008). Forsman m.fl. 
skriver fx således i introduktionen til deres artikel om dårlige skoleresultater som 
risikofaktor i plejebørns voksenliv: 

Education represents one of the most important sources for individ-
ual oppotunity (Boudon, 1974), a way out of childhood disadvantage 
(Pilling, 1990). The links between educational achievement/attain-
ment and overall life chances are well rehearsed, and include mech-
anisms contributing to behaviors, capabilities, aspirations and expec-
tations that allow individuals to function in modern societies and 
have choices about what sort of life they want to lead (…) (Forsman 
m.fl. 2016:62)  

En lignende pointering ses ligeledes i en anden SFI-rapport. Her skriver forfatterne 
blandt andet, at: ”Skolegang og uddannelse er alfa og omega for et almindeligt 
voksenliv, og det er derfor i et udviklingsperspektiv de vigtigste omdrejnings- punk-
ter for en indsats over for de unge.” (Egelund, Jakobsen, Hammen, m.fl. 2010:138–
39). Som disse citater illustrerer, så bidrager denne forskning til et særligt menne-
skesyn og børnesyn. Når fokus i forskningen så ensidigt fokuserer på målet om, at 
disse børn og unge får sig en uddannelse, så de kan blive selvforsørgende, så bi-
drager dette til en anskuelse, hvor børn ’blot’ anses som vigtige i kraft af deres 
position som fremtidige produktive samfundsborgere. Når fokus i denne forskning 
rettes mod dette fremtidsperspektiv, så gøres det på bekostning af et her og nu 
perspektiv på børnenes liv, og kvaliteten heraf synes at ’drukne’ og miste betyd-
ning. Dermed får denne anskuelse af børn og barndom også indflydelse på hvilke 
handlemuligheder de anbragte børn og unge tilbydes.  

Som jeg vil vise i analysedel III, så kan dette snævre fokus på uddannelse og bør-
nene i et fremtidsperspektiv, ses afspejlet i hvordan målet med anbringelserne 
anskues. Risikoen bliver derved, at det snævre fokus på uddannelse, som ses i dele 
af forskningsfeltet, ligeledes kan spores som et snævert fokus på uddannelse i 
praksisfeltet. Og både i forskningen og i praksis kan det bevirke, at andre væsent-
lige faktorer i disse børns liv overses. Et finsk litteraturreview af kvalitativ forskning 
om unges egne perspektiver på overgangen fra plejefamilien til ’voksenlivet’, pe-
ger fx på, at det de unge selv oplever som udfordrende er, manglende støtte fra 
familiemedlemmer, tidligere plejeforældre og systemet generelt og derudover op-
lever de, udover udfordringer i forhold til boglige kvalifikationer, udfordringer med 
bolig, job, økonomisk stabilitet, at opbygge sociale relationer, assimilere til kultu-
relle normer og adgangen til sundhedssystemet (Häggman-Laitila, Salokekkilä, og 
Karki 2018). De manglende boglige kvalifikationer er således blot én ud af flere 
faktorer. 
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Et andet element i forskningen med fokus på risiko- og årsagssammenhænge, som 
i høj grad kan siges at være med til at præge anbringelsesfeltet er det individori-
enterede fokus. Et individorienteret fokus, hvor sociale problemer forklares ud fra 
individuelle svagheder, fejludviklinger, patologier mv.  En forklaringsmodel, der 
udspringer af psykologiens fokus på risikofaktorer og fejludvikling og derved på 
mange måder er i strid med den økologiske udviklingsmodel (som den ses hos 
Bronfenbrenner 1979, 1986).  

FORSKNING DREVET AF ET RETTIGHEDSFOKUS71 
En anden position som ses i forskningsfeltet, er forskning, der er drevet af et ret-
tighedsfokus, dvs. børn og unges ret til at blive inddraget, hørt og anerkendt, som 
ligeværdige medlemmer af samfundet og vigtige spillere i feltet. Denne forskning 
tager afsæt i den ’nyere’ sociologiske barndomsforskning. Sociologiens interesse 
for børn og barndom fik for alvor rodfæste i midten af 1980’erne, og i særdeleshed 
op gennem 1990’erne, hvor en del af den nyere sociologiske barndomsforsknings 
første og grundlæggende tekster udkom (James m.fl. 1998; James og Prout 1990; 
Qvortrup m.fl. 1994). Inden da var det primært psykologien og antropologien der 
havde haft en forskningsmæssig interesse i børn og barndom (Pence og Hix-Small 
2009). Og den nyere sociologiske barndomsforskning opstod netop i opposition til 
den udviklingspsykologiske dominans i feltet, og påpegede, at børn og unge ikke 
skulle ses som ’becomings’, men som ’beings’ (se bl.a. James m.fl. 1998; Qvortrup 
1990, 1999; Warming 2011a).  

I den tidlige udviklingspsykologi blev barnet anset for et umodent, inkompetent 
og naivt væsen. Børn og unge blev her set som ’becomings’, altså som individer, 
der var på vej til at blive ”modne” og ”kompetente”. Barndommen blev med andre 
ord ’blot’ set som et stadie i udviklingsprocessen mod at blive voksne.72 Her kan 
således ses en pendant til den anskuelse af børn og barndom, som ses i forsknin-
gen med et udpræget fokus på risiko- og årsagssammenhænge.73 

 
71 Dele af dette afsnit trækker på mine tidligere beskrivelser af den ’nyere’ sociologiske barndomsforskning 
(Fjordside 2010, 2016; Fjordside m.fl. 2016). 
72 Her er det væsentligt at pointere, at en lignende kritik af den tidlige udviklingspsykologi ligeledes kom-
mer fra ’egne rækker’ så at sige - som eksempler kan blandt andre nævnes Erica Burman (2016) og Søren 
Hertz (2008, 2017).  
73 Her kan det ligeledes være interessant at fremhæve, at der hos Bourdieu ses en kritik af biografiske livs-
historie fortællinger/interviews. Og at denne kritik netop går på, at menneskelivet ikke er lineært – livet er 
derimod et virvar af biologiske og sociale processer i konstant og kompleks vekselvirkning. Med afsæt i 
denne kritik fra Bourdieus side, kan man således også hos Bourdieu potentielt se en kritik af den tidlige 
udviklingspsykologiske stadieopdelte forståelse af menneskers liv og udvikling (Bourdieu 1997). 
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Med den nyere sociologiske barndomsforskning opstod et nyt paradigme74, og sy-
net på børn og barndom ændredes. “Children are and must be seen as active in 
the construction and determination of their own social lives, the lives of those 
around them and of the societies in which they live. Children are not just the pas-
sive subjects of social structures and processes.” (James og Prout 1990:8). Børnene 
skulle ikke længere kun ses som ’becomings’. De skulle ses som selvstændige ak-
tører, som ’beings’. Hvilket understregede pointeringen af, at de skulle anses som 
ligeværdige medlemmer af samfundet, som medborgere. Agensbegrebet skulle 
således ikke ’blot’ påvirke forskningen i feltet, men ligeledes bidrage til en eman-
cipatorisk proces og empowermentgørelse af børnene (James m.fl. 1998).  

Dette ændrede syn på børnene bevirkede, at børns tanker, følelser og meninger 
blev fremhævet som betydningsfulde, og det blev derfor understreget, at det var 
nødvendigt at forholde sig til dem. Dette betød også, at voksne ikke længere 
kunne tage patent på viden om, fx hvordan børn og unge har det eller bør have 
det. Denne insisteren på at forholde sig til børnene og tage deres holdninger og 
erfaringer alvorligt, var således en af faktorerne der spillede ind, ift. at den nye 
sociologiske barndomsforskning blev etableret inden for akademia.  

Derudover gav den sig også til udtryk i blandt andet vedtagelsen af FN’s konven-
tion om barnets rettigheder, også kaldet Børnekonventionen (Udenrigsministeriet 
1992). I Børnekonventionen gives børn status som medborgere, og barnet gives 
ret til deltagelse, ret til at udtrykke sin mening og ret til at blive hørt – hvilket dog 
modificeres med formuleringen: ”(…) barnets synspunkter skal tillægges passende 
vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.” (Udenrigsministeriet 
1992:Artikel 12, stk. 1).75 Børns rettigheder, herunder ret til beskyttelse, ret til del-
tagelse og ret til at blive hørt, ses ligeledes afspejlet i forskningen om anbragte 
børn og unge (se blandt andre Brady m.fl. 2019; Hestbæk 2018; Mateos m.fl. 2017; 
Moore, Saunders, og McArthur 2011; Zeijlmans m.fl. 2019). 

Denne ændring i synet på børn inden for forskningen har sat sine aftryk både i 
forskningsfeltet og i praksis i anbringelsesfeltet. Ændringen har, som jeg vil ud-
folde i analysedel II præget organiseringen af arbejdet via bl.a. lovgivningen, hvor 
børns rettigheder er blevet mere fremtrædende. Inden for forskningen har denne 

 
74 Hvorvidt der reelt er tale om et nyt forskningsparadigme er gentagne gange blevet diskuteret i feltet. For 
eksempel satte Qvortrup (en af de ledende figurer indenfor den nyere sociologiske barndomsforskning) 
selv spørgsmålstegn ved, hvorvidt man kunne kalde det et paradigmeskifte, eller om det ’blot’ var sociolo-
gien, der havde fundet nye indsigter og perspektiver ved barndommen (Qvortrup 1999). Og der bliver fort-
sat sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt man reelt kan tale om, at den nyere sociologiske barndomsforskning 
reelt introducerede børns agens som en del af den akademiske diskurs om barndom, eller om det i virke-
ligheden har rødder længere tilbage (Baader 2016; Hungerland 2016; Kampmann 2003; Mey 2016).   
75 Konkret på anbringelsesområdet kan der ligeledes ses spor af, at den nye sociologiske barndomsforsk-
ning har haft indflydelse på lovgivningen – dette udfoldes nærmere i Analysedel II: ”Hvordan organiseres 
arbejdet?”, se bl.a. figur 11, 12, 13 og 19. 
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ændring bevirket, at der de seneste ca. 30 år har været et øget fokus på børns 
perspektiver på blandt andet barndom. Der er med andre ord sket en udvikling i 
forskningsfeltet, hvor børneperspektivet i højere grad anerkendes som en betyd-
ningsfuld del af barndomsforskningen. Og som Ida Hammen skriver, så har denne 
udvikling betydet, at det er ”(…) mindre påtrængende at diskutere, om børnene 
inddrages i forskningen, og mere påtrængende at diskutere hvordan.” (min 
fremhævning, Hammen 2012:108). Hammen mener dog også, at den nyere socio-
logiske barndomsforsknings påvirkning har været større i den brede barndoms-
forskning, end den har i forhold til forskning med fokus på børn og unge i udsatte 
positioner (herunder anbragte børn og unge). På dette område er det stadig i høj 
grad forskning præget af (udviklings-)psykologiske og sundhedsvidenskabelige 
perspektiver, der dominerer (Hammen 2012, 2016).  

Ikke desto mindre, så har den nye sociologiske barndomsforskning sat sit præg på 
forskningen på anbringelsesområdet. Vi ser derfor en række udgivelser og forsk-
ningsprojekter med et eksplicit fokus på anbragte børns egne perspektiver (se 
blandt andre Curry 2019; Häggman-Laitila m.fl. 2018; Hammen 2016; Jensen 2014; 
Lavaud 2018; Leeson 2007; Lindahl og Bruhn 2017; Maaskant m.fl. 2016; McLeod 
2007; Mitchell m.fl. 2010; Mølholt 2017; de Montigny 2019; Pithouse og Crowley 
2007; Renold m.fl. 2008; Schwartz 2007a; Stokholm 2009; Thomas 2000; Warming 
2006, 2011b, 2015b, 2019). Det er forskning, hvor det forudsættes, at for at få god 
viden om børn, så må forskningen tage udgangspunkt i børns erfaringer (Mayall 
2008).  

Denne forskning er således i vidt omfang drevet af et rettighedsfokus – børnenes 
og de unges ret til at deltage og blive hørt – men tager samtidig afsæt i at dette 
ligeledes er forudsætningen for reelt at få indsigt i anbragte børn og unges erfa-
ringer, oplevelser og livsverden. Dette understreger dermed også vigtigheden af 
at bedrive forskning med børn og unge, og ikke udelukkende forskning om børn. I 
flere studier inddrages de anbragte børn og unge derfor aktivt i forskningsprojek-
terne, og nogle gange, hvor der fx er tale om et aktionsforskningsprojekt, inddra-
ges de ligeledes mere bredt i forskningsprocessen (se blandt andre Daly 2009; 
Törrönen og Vornanen 2014).  

Men der ses ligeledes forskning i feltet, hvor afsættet for at inddrage de anbragte 
børn og unge som informanter, ikke i så høj grad tager afsæt i et rettighedsfokus, 
men i højere grad er epistemologisk begrundet, forstået på den måde, at børnene 
og de unge har en unik viden om deres eget liv. En viden, som ikke kan tilgås på 
anden vis end ved at høre børnene og de unge selv. Det anses samtidig for en 
viden, som er helt central for såvel policy-udviklingen som frontmedarbejderne i 
feltet, da denne indsigt er central for at forbedre anbringelserne (se blandt andre 
Delgado m.fl. 2019; Moore m.fl. 2017; Withington m.fl. 2017).  
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FORSKNING MED AFSÆT I RESSOURCER 
Ressourceorienteret synes at være et begreb, der kan opnås enighed om i anbrin-
gelsesfeltet – i nogle henseender kan man sige, at det endog kan ses som en del 
af doxa i feltet for socialt arbejde med anbragte børn og unge. Der bliver ikke sat 
spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i en ressourceorienteret tilgang, og der 
synes at være en fælles forståelse af, at dette er en af kerneværdierne i det gode 
sociale arbejde, og diverse tiltag og ændringer i feltet begrundes ofte i ambitionen 
om netop en ressourceorienteret tilgang. Men som en litteratursøgning, jeg gen-
nemførte sammen med en gruppe kollegaer, viste, så er her i højere grad tale om 
en ressourceorientering i en række praksisrettede tilgange til arbejdet med børn 
og unge i udsatte positioner, end at der er tale om egentlige teoretiske bidrag eller 
forskningsmæssige undersøgelser (Lagoni m.fl. 2014). Når jeg alligevel har valgt at 
fremhæve forskning med afsæt i ressourceorienterede tankegange, så skyldes det, 
at denne tankegang er blevet mere og mere dominerende i anbringelsesfeltet, i 
takt med at den begrundes ud fra videnskabelige bidrag og teorier. 

Inden for ressourceperspektivet tages der i hovedparten af den fundne litteratur 
udgangspunkt i Charles A. Rapp (Rapp 1998; Rapp og Goscha 2006, 2011) og Den-
nis Saleebeys (Saleebey 1996, 2006) teoriapparater omkring strengths perspecti-
ves. Fælles for teorierne inden for den ressourceorienterede tankegang er, at de 
skriver sig op imod og udgør en kritik af den traditionelle praksis inden for det 
sociale arbejde i 1980’erne, hvor bl.a. den medicinske model med fokus på afvi-
gelse, fejl og diagnoser var dominerende. Her bliver eksemplet med DSM systemet 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ofte fremhævet, som det 
man skriver sig op imod (se blandt andre Saleebey 2001, 2006). Ressourceperspek-
tivet kan derved ses som et paradigmeskift væk fra fokus på problemer og patolo-
gier i det sociale arbejde med mennesker i udsatte positioner.  

Styrker kan, ifølge både Saleebey og Rapps ressourceperspektiv, være både i indi-
videt og uden for individet, dvs. i miljøet. Men som vi også påpeger i litteratur-
reviewet, så bygger begges perspektiv på en skelnen mellem styrker på den ene 
side og sårbarheder på den anden, dvs. som to modsatrettede størrelser (Lagoni 
m.fl. 2014). Reviewet peger desuden på, at mange af de metoder og teorier, der 
bygger på et ressourceorienteret perspektiv, tager afsæt i enten positiv psykologi, 
en anerkendende tilgang inspireret af AI (appreciative inquiry)76, i resilienstanke-
gangen og tanker om empowerment. Fælles for dem alle er, at ressourcer og pro-
blemer eller risici ligeledes her beskrives som to separate størrelser. Og derudover 
er det gennemgående, at der ikke ses nogen overordnede diskussioner af, hvad 

 
76 I AI er anerkendelse ikke det samme som Honneths anerkendelsesbegreb (Honneth 2003). I AI er aner-
kendelse noget man ’blot’ giver en anden, mens begrebet hos Honneth indebærer en gensidig relation ud 
fra en ontologi om et dialektisk forhold mellem afhængighed og autonomi (Lagoni m.fl. 2014). 
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der defineres eller udpeges som henholdsvis ressourcer og risici (Lagoni m.fl. 
2014). Både i forskningen og i praksis betyder dette, at hvis en ressource ikke alle-
rede er anerkendt som en ressource, så er det ikke en kompetence eller en res-
source børnene eller de unge kan få anerkendelse for – den bliver usynlig. Med en 
ressourceorienteret tilgang kan der således peges på vigtigheden i at være bevidst 
om den (nogle gange skjulte) kategoriseringsmagt frontmedarbejderne her har og 
ikke mindst den symbolske vold der kan være en afledt effekt heraf. 

FORSKELLIGE ANSKUELSER AF BØRN I FORSKNINGEN77 
Som vi har set det i denne analysedel, så har synet på børn og barndom historisk 
ændret sig op igennem tiden – synet på børnene har påvirket de institutionelle 
rammer, men de institutionelle rammer, eller måske mere præcist, den aktuelle 
samfundsstruktur har ligeledes påvirket (og påvirker fortsat) vores syn på børn og 
barndom. Med udgangspunkt i James, Jenks og Prout (1998) samt Warming (2011) 
vil jeg nu rette fokus mod nogle af de centrale tankefigurer og teoretiske udviklin-
ger, der gennem tiden har formet og dannet grundlag for vidt forskellige børnesyn. 

James, Jenks & Prout (1998) præsenterer under overskrifterne ”The Presociologi-
cal Child” og “The Sociological Child” en række forskellige tankefigurer, der alle til 
forskellige tider har bidraget til at præge vores børnesyn. I figuren nedenfor præ-
senteres James, Jenks og Prouts beskrevne tankefigurer og deres inspirationskil-
der, samt Warmings danske beskrivelser heraf.  

James, Jenks & Prout 
(James m.fl. 1998:9–34) 

Warming  
(Warming 2011a:32–42) 
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FIGUR 9: OVERSIGT OVER FORSKELLIGE TANKEFIGURER 

 
77 Dele af dette afsnit trækker på mine tidligere beskrivelser af blandt andet udviklingspsykologien og for-
skellige børnesyn (Fjordside 2016). 
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De tankefigurer, der bygger på religion og filosofi – det onde barn, det uskyldige 
barn og det formbare barn – er ikke dominerende, men er fortsat at finde i feltet 
i dag. Det onde barn bygger på det grundlæggende syn på børn som vilde og uci-
viliserede. Ondskaben er således iboende og kræver, at barnet (både for sin egen 
og omverdenens skyld) civiliseres gennem hård disciplinering, der i højere grad 
rettes mod ”kroppen og adfærden frem for mod tanken og intensionen” (Warming 
2011a:32). Som Warming påpeger, så virker denne tankefigur formentlig rimelig 
fremmed for de fleste i dag, men det er denne tankefigur, der blandt andet gen-
findes i forestillingen om, at børn udvikler sig til små tyranner, hvis ikke forældrene 
fra starten tager magten ved at sætte grænser og stille krav (Warming m.fl. 2019). 
Det uskyldige barn, der bygger på det grundlæggende syn på børn som i udgangs-
punktet værende intentionelt gode og uskyldige, og eventuel ondskab eller for-
dærv er noget der sker gennem dårlig påvirkning. Børneopdragelsen bør derfor 
rette sig mod barnets intellekt og intention, og opgaven for opdrageren bliver i høj 
grad at værne om uskylden og beskytte barnet mod dårlig påvirkning (Warming 
2011a:33). Det formbare barn bygger på en tankegang, hvor barnet hverken anses 
som grundlæggende ondt eller uskyldigt, men som tabula rasa (den blanke tavle) 
eller som en klump ler, der skal formes i de voksnes hænder. Som resultat af denne 
tankefigur skal børnene således, i stil med det uskyldige barn, beskyttes fra dårlig 
påvirkning ude fra, men derudover er det ligeledes opdragerens ansvar at forme 
og herved indpode noget godt i barnet under opvæksten (Warming 2011a:34). 

Jeg vil ikke her gå i dybden med alle de i figuren opstillede tankefigurer, men jeg 
vil i det nedenstående relatere dem til nogle af de mest dominerende teoretiske 
inspirationer, som jeg ser i forskningsfeltet vedrørende børn og unge i udsatte po-
sitioner. Som nævnt i analysestrategien, så er sigtet her at synliggøre hvilke teore-
tiske udviklinger der har været med til at påvirke børnesynet i praksis. Fokus rettes 
derfor mod de to dominerende teoretiske hovedstrømninger, der lidt groft sagt 
kan siges at tegne yderpolerne i forhold til teorier med eksplicitte anskuelser af 
børn og barndom. De to yderpoler er den tidlige udviklingspsykologi på den ene 
side og den nyere sociologiske barndomsforskning på den anden side. Når jeg i 
dette afsnit betegner det som to yderpoler, er det fordi, jeg mener at de viser 
spændvidden i de tankefigurer der trækkes på, hvilket derfor gør dem relevante i 
forhold til, at kunne trække tråde tilbage til disse gennem afhandlingen. Når jeg 
taler om to yderpoler, er det således også med en opmærksomhed på, at der teo-
retisk ses nyere udviklingspsykologiske tankegange, der nærmer sig anskuelsen af 
børn, som den ses i den nyere sociologiske barndomsforskning (se blandt andre 
Burman 2016; Greene 2015; Hedegaard m.fl. 2018; Højholt og Kousholt 2018). 
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Den tidlige udviklingspsykologis78 prægning af anskuelserne af børn er helt central 
indenfor såvel forskningen om børn og unge i udsatte positioner som i det sociale 
arbejde med anbragte børn og unge. Inden for udviklingspsykologien, såvel som 
dele af psykoanalysen og psykiatrien, er anskuelsen af børn præget af at være ret-
tet mod udvikling – med særligt fokus på opvækstens og den tidlige barndoms 
betydning for barnets adfærd, psyke, udviklingsmuligheder og (på den lange bane) 
voksenliv. Udviklingspsykologien, både den tidlige og den nye, konstruerer oftest 
børn i ”(…) objektiveret form ved hjælp af fagets mange voksen-videnskabeligt re-
flekterede fagbegreber.” (Sommer 2003:89).  

Forestillingen om, hvordan den ideelle barndom ser ud, har i mange år været præ-
get af tankefigurer fra udviklingspsykologien. Den før videnskabelige binære kon-
struktion mellem børn og voksne, som ses i de tidligste anskuelser af børn, med 
tankefigurer om det ’onde/uciviliserede barn’ over for den ’civiliserede voksne, 
det ’uskyldige barn’ over for den ’fordærvede/fordærvende voksne’ og ’barnet 
som tabula rasa’ overfor ’den voksne som fuldt tilskrevet tavle’, kan derved med 
den tidlige udviklingspsykologis stadieteorier siges at være blevet videnskabelig-
gjort. 

En central teori i den tidlige udviklingspsykologi er Erik H. Eriksons79 stadieteori. 
Erikson anser menneskets udvikling som en individuel tilegnelsesproces, der bliver 
præget af dels den biologiske udvikling, dels de psykiske muligheder og den sam-
fundsmæssige kontekst (Erikson 1997). I sin stadieteori har Erikson fokus på men-
neskets tilpasning og samspil med omgivelserne – hvilket dog primært i hans teori 
kommer til udtryk som et fokus på omgivelsernes påvirkning af barnet og ikke i så 
høj grad den anden vej rundt. Hvilket jeg anser som en væsentlig kritik, der fra 
flere sociologers side er blevet rejst af netop Eriksons stadieteori (James m.fl. 
1998; Warming 2013a; Woodhead 1990). 

Betegnelsen stadieteori dækker over, at Erikson mener, at den menneskelige ud-
vikling kan deles op i otte livsstadier – hvor udviklingen i et stadie først kan påbe-
gyndes, når det foregående er gennemlevet succesfuldt. Ifølge Erikson, så kan gen-
nemlevelsen af de enkelte stadier forgå enten på en ’sund’ eller en ’usund’ måde. 
Hvis stadiet gennemføres på en sund måde, øger det barnets udviklingsmulighe-
der, mens det vil virke hæmmende eller endda danne grundlag for en egentlig 

 
78 Udviklingspsykologien er en fællesbetegnelse for en række psykologiske teorier, der alle har det til fælles, 
at de beskæftiger sig med menneskets udvikling igennem livet. Men selvom betegnelsen ”udviklingspsyko-
logi” således dækker over den menneskelige udvikling gennem livet generelt, så er den væsentligste andel 
af udviklingspsykologiens teorier fokuseret på udviklingen i barndommen og oftest den tidlige barndom. 
79 Erikson har skrevet en række bøger, der har været med til at inspirere den udviklingspsykologiske tænk-
ning. Blandt andet kan nævnes ”Childhood and Society” (Erikson 1950, dansk udgave 1997), ”Identity: 
Youth and Crisis” (Erikson 1968, dansk udgave 2013) og senest ”The life cycle completed” (Erikson 1982, 
dansk udgave 1983) hvor han ser tilbage på sine teorier, mens han selv befinder sig i det sidste udviklings-
stadie i livet. 
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’fejludvikling’, hvis stadiet gennemleves på en usund måde (Erikson 1982). Eriks-
ons stadieteori repræsenterer den tankefigur, som Warming kalder ’barnet som 
familiens spejlbillede’ (Warming 2011a:38). Denne tankefigur bygger på en anta-
gelse om, at stort set al adfærd, handlinger og reaktionsmønstre kan spores til-
bage til familien. Med denne tankefigur bliver fx et barns mistrivsel derfor auto-
matisk set som et udtryk for problemer i familien.  

En anden markant teoriretning inden for udviklingspsykologien er Bowlbys tilknyt-
ningsteori. Med trilogien ”Attachment and Loss” (Bowlby 1973, 1980, 1999) dan-
nede Bowlby grundlaget for udviklingen af tilknytningsteorien80. Med tilknytnings-
teorien peger Bowlby på, at mangelfuld eller usikker tilknytning bl.a. vil kunne re-
sultere i personlighedsforstyrrelser, angst, vrede, apati, depression, emotionel fra-
kobling mv. (Bowlby 1996). Ifølge Bowlby er menneskets udvikling således i høj 
grad afhængig af kvaliteten, følsomheden og varigheden af tilknytningen – særligt 
i den tidlige barndom, og fokus rettes derfor mod, hvordan relationen mellem bar-
net og den primære omsorgsperson er, da det er denne relation, der ifølge tilknyt-
ningsteorien skaber det tilknytningsmønster, som vil præge barnets videre udvik-
ling, regulering af følelser og evne til at danne relationer. Tilknytningsteorien re-
præsenterer tankefiguren om det naturligt udviklede barn. I denne tankefigur an-
ses barnet i udgangspunktet for inkompetent – det er en biologisk skabning, der 
gennem barndommen skal udvikles. Barndommen bliver således her set som et 
forstadie til at blive voksen og dermed et fuldt udviklet subjekt  (Warming 
2011a:37).  

Fælles for Bowlby og Erikson er bl.a. deres interesse for at identificere såvel mu-
lighederne for ’sund udvikling’ som risikoen for ’fejludvikling’. Netop dette fokus 
ses ligeledes afspejlet i praksis i feltet i dag, hvor afhandlingens empiriske materi-
ale peger på, at både stadieteorien og tilknytningsteorien udgør en væsentlig del 
af frontmedarbejdernes teoretisk informerede tankegods og tilgang til arbejdet. 

Udviklingspsykologien består af mange forskellige psykologiske teoridannelser, 
men fælles for de tidlige udviklingspsykologiske teorier er således (som det også 
ligger i betegnelsen) et fokus på børnenes udvikling, og derudover ligger der en 
fælles forståelse om, at børn, der ikke vokser op med en ’normal’ og ’sund’ barn-
dom, ikke har mulighed for at få en ’sund’ udvikling og dermed risikerer at blive 
’fejludviklede’. Denne tankefigur, der bygger på en række specifikke forståelser af 
børns behov og tidlige udvikling, implicerer således en grundlæggende forståelse 

 
80 Tilknytningsteorien har rødder i udviklingspsykologien, men i dag understøttes den ligeledes af hjerne-
forskningen. I en dansk kontekst har særligt Susan Harts neuroaffektive psykoterapi haft stor indflydelse 
på det pædagogiske og sociale arbejde med børn og unge i udsatte positioner (Hart og Schwartz 2008; 
Lagoni m.fl. 2014). 
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af og syn på anbragte børn som værende afvigende og anderledes end ’normalud-
viklede’ børn, og fokus rettes derfor mod behandling og indsatser designet til at 
kompensere for denne fejludvikling hos barnet.81  

Problemforståelsen i disse teorier individualiserer problemet som noget i barnet, 
barnets adfærd mv. Derudover kommer, at der i flere af disse teoridannelser lige-
ledes forekommer at være en familiarisering af problemerne, forstået på den 
måde, at en række af teorierne ser relationen mellem (primært) mor og barn, som 
den direkte årsag til fx tilknytningsforstyrrelser (dette ses blandt andet i Bowlby 
1996; og i Eriksons 1. og 2. stadie Erikson 1982).  

Vurderingen af netop familiens betydning er et helt centralt stridspunkt indenfor 
såvel forskningen som det sociale arbejde med anbragte børn og unge. Og lidt 
groft sagt kan man sige, at der er to markante teoretiske retninger eller to skoler, 
der udgør yderpunkterne i denne debat – det er henholdsvis objektrelationsteo-
rien (Mahler m.fl. 1975) og behovsskolen (Goldstein m.fl. 1973). I objektrelations-
teorien, som er en skoledannelse inden for psykoanalysen, ses spædbarnets sam-
spil med sin mor som retningsvisende for alle barnets senere objektrelationer – 
inden for denne skole kan der således ses mange fællestræk med de traditionelle 
udviklingspsykologiske tankegange og fx Bowlbys tilknytningsteori kan ses som en 
direkte videreudvikling af objektrelationsteorien.  

I objektrelationsteorien er de biologiske forældre inkorporeret i barnets identitet, 
og følelsesmæssigt er de forenet fra fødslen af. Denne symbiose mellem (primært) 
mor og barn, som dannes i barnets første leveår, gør det således også problema-
tisk med disse briller på overhovedet at anbringe børn under tre år, da dette vil 
kunne skade deres udvikling og mulighed for at opnå objektkonstans (Lindén 
1983). Men i forhold til anbragte børn generelt, så har denne skole bidraget til 
logikken om, at det er helt centralt for de anbragte børns udvikling, at kontakten 
til de biologiske forældre bibeholdes under anbringelsen. Tankegangen er, at kon-
takten med forældrene dels muliggør børnenes identifikation med forældrene, og 
at kontakten med forældrene forhindrer, at børnene ved adskillelse fra deres bio-
logiske forældre kommer til at få nogle urealistiske ’drømmebilleder’ om dem.  
Som Line Klyvø beskriver det, så er tankegangen, at det er bedre, at;  

”(…) barnet forholder sig til problemerne omkring en ’problematisk 
samværsforælder’ end at skulle leve med og forholde sig til proble-
merne omkring ’den forsvundne forælder’ og de fantasier, en sådan 
måtte afstedkomme i barnet.” (Klyvø 2011:27). 

 
81 Som fx de skolestøttende indsatser, som blev evalueret i SFI’s forskningsprojekt ”Skolestøtte til børn i 
familiepleje” (Andersen og Eiberg 2018; Andersen m.fl. 2018; Eiberg og Kragh Andersen 2017; Eiberg, Kragh 
Andersen, m.fl. 2018). 
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Tankegangen er således her, at samvær med de biologiske forældre vil styrke bar-
nets selvforståelse og derved ligeledes muliggøre en tilknytning til plejeforæl-
drene. Den anskuelse af børn og barndom, der her kommer til udtryk, er således 
en tankefigur, der understreger vigtigheden af, at barnet psykologisk går ind og 
arbejder med fx oplevelser af svigt fra de biologiske forældre ved løbende at blive 
konfronteret med denne virkelighed og de konflikter, der kan opstå - fx når far ikke 
møder op til samvær, fordi han er for fuld, eller en mor der, som en af plejemød-
rene i mit materiale beskrev det, var mere optaget af at få Bastogne kiks og en kop 
kaffe end reelt at være sammen med sin søn.  

Nogle af de fokuspunkter denne teoriretning således bringer ind i det sociale ar-
bejde med anbragte børn og unge er, at samvær og kontinuitet er helt centralt og 
fundamentalt for at kunne udvikle et positivt selvbillede. Anskuelsen af børn og 
barndom i objektrelationsteorien repræsenterer en variant af den freudianske 
tankefigur om det ubevidste barn. I Freuds tankefigur om det ubevidste barn ud-
gør drifterne omdrejningspunktet for barnets trinvise udvikling, mens omdrej-
ningspunktet i objektrelationsteorien er tilknytning. Men for begge varianter gæl-
der det, at denne trinvise udvikling sker gennem en internalisering af forældrefi-
gurerne som repræsentanter for den samfundsmæssige moral (Warming 
2011a:37–38).  

I modsætning til objektrelationsteorien så anser behovsskolen tilknytningsproces-
sen som en relationel proces, der ikke nødvendigvis er tilknyttet de biologiske for-
ældre. Ifølge behovsskolen kan denne tilknytning mellem den biologiske mor og 
barnet således godt erstattes af relationen til andre omsorgspersoner i barnets liv. 
Det er med andre ord noget, der kan finde sted mellem barnet og de personer, 
der udviser empati, interesse, omsorg og kærlighed over for det.  

Denne tankegang betyder således også, at socialt arbejde, der står på skuldrene 
af denne teoridannelse, i stil med objektrelationsteorien vil påpege, at kontinuitet 
er helt centralt. Men inden for denne skole er det kontinuitet forstået som ro i 
anbringelsen og dermed en vægtning af, at det er vigtigt, at barnet ikke oplever 
alt for mange forstyrrelser, så den følelsesmæssige tilknytning til fx plejeforæl-
drene eller personalet på anbringelsesstedet kan sikres, da det er her barnets pri-
mære tilknytning nu skal dannes gennem det daglige psykologiske samspil.82 Be-
hovsskolen repræsenterer ligeledes tankefiguren om det naturligt udviklende 
barn, som beskrevet ovenfor. 

 
82 Et eksempel på hvordan behovsskolens tankegang kan komme til udtryk i praksis, kan fx ses i dette citat 
fra daværende leder af Baglandet i Aarhus, der er et sted hvor personer der har været anbragt uden for 
hjemmet under deres opvækst, kan få bl.a. rådgivning, terapi mv.:  ”For eksempel ved vi, hvordan et week-
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Jeg har nu gennemgået en række centrale psykologiske teorier, og lidt hårdt truk-
ket op kan man sige, at på trods af modsætninger og uenigheder, så ses der på 
tværs af teorierne en universalistisk forståelse af den sunde barndom. Og dermed 
opstilles der en relativ snæver forestilling om den normale og ønskelige udvikling. 
Derudover så kan man sige, at der i flere af disse teorier kan siges at være en risiko 
for, at de fremmer et individualiserende fokus på problemer og fejludvikling og 
derved en særlig opmærksomhed på det ’afvigende’ og på ’fejlfinding’ i såvel 
forskningen som i praksis.  

Dette problemorienterede fokus eller fejlfindingsfokus er der (som jeg var inde på 
tidligere ) gennem de senere år eksplicit blevet forsøgt brudt med – både i praksis 
og i nyere forskning, der netop har påpeget vigtigheden af at arbejde ressource-
orienteret frem for problem- og fejlfindingsorienteret, når man ønsker at støtte 
børn og unges trivsel og udvikling bedst mulig (Hertz 2008, 2017; Misser 2012; 
Newman 2004; Petersen 2010). I det sociale arbejde med anbragte børn og unge 
ses dette skifte ved, at problematikken er blevet italesat, og man er begyndt at 
arbejde med metoder og værktøjer, der bygger på ressourceorienterede og aner-
kendende tilgange. Som eksempler kan her nævnes ICPD  (Bach 2010, 2011; 
Hundeide 2004; Hundeide og Armstrong 2011),  SBCM (Rapp 1997, 1998; Rapp og 
Goscha 2006, 2011), Signs of safety (Turnell og Edwards 1999), KRAP (Jensen 2009; 
Metner og Storgård 2012) m.v. Men på trods af dette skifte til et ressourceorien-
teret fokus, så bibeholder disse forskellige tilgange fortsat et dikotomisk forhold 
mellem ressourcer og udfordringer (Fjordside 2016). 

Et andet centralt brud vi ser inden for forskningen kommer med fremkomsten af 
den nyere sociologiske barndomsforskning, der gik ind og advokerede for en radi-
kalt anderledes anskuelse af børn og barndom. Der var inden for den nyere socio-
logiske barndomsforskning enighed om, at børn og barndom skulle ses som en 
social kategori og et sociologisk fænomen – altså en samfundsskabt kategori og 
ikke et naturgivent fænomen (Warming 2015a). Denne tankefigur kan spores til-
bage til Ariès’ værk om Barndommens historie (Ariès 1982), hvor han på baggrund 
af sit studie fra 1962 påpegede, at forståelse af børn og barndom havde ændret 
sig gennem historien. Heri lå således byggestenene til ”The socially constructed 
child” (James m.fl. 1998). Ud fra denne tankefigur er børns behov og udviklingsri-
sici ligeledes sociale konstruktioner, som frontmedarbejderne til stadighed er med 
til at konstruere. Dette berører Tine Egelund i sin artikel ”Børns tarv og børns ret” 
(Egelund 2003), hvor hun skriver:  

 
endophold hos faren og moren kan være retraumatiserende for børnene. De kommer tilbage til institutio-
nen eller plejefamilien og er totalt umulige. De første dage kan de slet ikke koncentrere sig i skolen, og de 
kommer let i konflikter med pædagogerne eller plejeforældrene.” (Bente Jensen citeret i Al-Khalil 2010). 
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Ud fra en sådan forståelse må man formode, at børneforsorgsprofes-
sionelle vurderer og agerer ud fra socialt konstruerede forestillinger 
om, hvordan den ideelle eller ønskværdige barndom bør se ud på de 
givne samfundsmæssige præmisser (...) På samme tid og sted kan for-
skellige konstruktioner af børns tarv leve side om side og sætte sig 
spor i det udøvende sociale arbejde. (Egelund 2003:41) 

Som anført tidligere, så har den nyere barndomssociologi vundet frem i barndoms-
forskningen de seneste år. Men den traditionelle anskuelse af børn som ’be-
comings’ dominerer til stadighed i såvel forskningsfeltet som i praksis i anbringel-
sesfeltet, hvilket på denne måde ligeledes afspejles i den store forskningsmæssige 
interesse i risiko- og årsagssammenhænge, som præsenteret tidligere. De teoreti-
ske påvirkninger af det sociale arbejdes børnesyn ligger således fortsat i et spænd 
mellem de udviklingspsykologiske tankefigurer og de sociologiske tankefigurer.  

Med dette in mente vil jeg nu i nedenstående afsnit samle op på indsigterne fra 
denne (afhandlingens første) analysedel, for derved blandt andet at muliggøre, at 
indsigterne fra dette blik på historiciteten i feltet, kan anvendes som objektive-
ringsredskab i de følgende analysedele.  

5.9 FELTETS CENTRALE POSITIONER OG 
DISTINKTIONER 
Et autonomt felt i Bourdieusk forstand er karakteriseret ved, at det “(…) possesses 
its own history; a particular configuration of agents operate within it and struggle 
for a distinctive stake; it induces its own habitus and upholds a distinctive set of 
beliefs.” (Peillon 1998:215). Analyserne i dette kapitel understreger at man på an-
bringelsesområdet kan tale om et autonomt felt. Vi har her set, at feltet for socialt 
arbejde med anbragte børn og unge har sin fremkomst i starten af 1800-tallet med 
opkomsten af den første håndfuld opdragelsesanstalter og filantropiske forenin-
ger. Det, der tegner fremkomsten af feltet, er, at indsatsen ift. disse børn ikke læn-
gere ’blot’ er et spørgsmål om at fjerne dem fra gaden, men derimod at opdrage 
disse vanartede, fordærvede, vilde, forsømte og forbryderske børn og unge.   Et 
centralt element i feltets fremkomst var således, at anseelsen af børn som pæda-
gogiske objekter institutionaliseres. Denne ændring indtræffer ikke bare pludseligt 
eller ud af det blå, men går hånd i hånd med en række andre mere generelle sam-
fundsudviklinger som fx industrialiseringen og den deraf afledte urbanisering i 
samfundet. Der ses med andre ord her en gensidig påvirkning mellem felterne. En 
påvirkning der blot understreger vigtigheden af (også i analysen af feltet i dag) at 
se anbringelsesfeltet i sammenhæng med fx øvrige samfundsudviklinger. 
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Organiseringen af feltet ved dets fremkomst var, som vi har set, i udgangspunktet 
centreret om primært to anbringelsestyper – nemlig opdragelsesanstalterne (der 
senere blev suppleret af børnehjemmene) og private plejefamilierne. Den statslige 
indblanding var begrænset i 1800-tallet, og de fleste indsatser var stiftet og drevet 
af private initiativer fra filantroper og diverse (primært kristelige) foreninger og 
organisationer. Med loven af 1905 blev børneforsorgen officielt gjort til en stats-
institution, og de eksisterende institutioner og indsatser fra de forskellige væsner 
(fattigvæsnet, skolevæsnet, straffesystemet og sundhedsvæsnet) blev således 
samlet her. Anbringelser af børn og unge blev således her institutionaliseret og et 
selvstændigt reguleringsobjekt for den danske stat. De filantropiske foreninger 
mv. fortsatte deres engagement i feltet, men den statslige finansiering blev med 
denne ændring øget. 

Som vi har set det, så er der en række centrale distinktioner, der tegner feltet ved 
dets fremkomst og tidlige udvikling. Det er bl.a. distinktionen mellem, om indsat-
sen ift. disse børn bunder i tanken om børnevennen og anses som et kald, eller om 
børnene tages ind for økonomisk vindings skyld. Det familiære som form og 
ramme blev anset som centralt og bestræbelsesværdigt i dette arbejde, og blev 
anvendt som et centralt element i opdragelsesanstalternes distancering til pleje-
familierne. Plejefamilierne på den tid blev ikke i samme omfang anset som en slags 
erstatningsfamilie, men det var opfattelsen, at en opvækst på landet i sig selv 
kunne give disse børn og unge et sundere liv i et miljø med frisk luft og fri for byens 
forskellige fristelser. Med nutidens briller på tydeliggør netop denne distinktion 
mellem opdragelsesanstalter og plejefamilier, at det vi ser i feltet i dag netop, er 
sociale konstruktioner. I dag kanoniseres plejefamilierne, som vi vil ses det i ana-
lysedel III, i højere grad med ’de varme hjerter’ og ’det familiære’, mens instituti-
onerne over en bred kam forbindes med den professionelle og faglige tilgang til 
børnene.  I starten og midten af 1900-tallet skete der store udviklinger i feltet i 
kraft af især psykologiens og psykiatriens indtog. Beskrivelserne af børnene æn-
drede sig ligeledes i kraft af denne udvikling, hvilket understreger, at netop måden 
vi klassificerer, kategoriserer, beskriver mv. ikke er neutrale afspejlinger af disse 
børn og unge, men derimod beskrivelser, der er historisk, socialt og strukturelt 
betinget. Og netop i kraft af denne udvikling ses desuden distinktionerne ”opdra-
gelse versus behandling” og ”kaldet versus fagligheden”, mens distinktionen om 
”børnevennen versus den professionelle” fik et nyt indhold og ny betydning. Alle 
tre distinktioner understreger magtrelationerne og feltets centrale positioner. 

Psy-videnskabernes indtog og dominans i feltet ses ligeledes afspejlet i analysen 
af forskningsfeltet, hvor forskningen med fokus risiko og årsagssammenhænge har 
domineret og fortsat dominerer. Det teoretiske tankegods og de tankefigurer om 
børn og barndom som har være med til at forme feltet er således i høj grad at finde 
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inden for psy-videnskaberne. Med den tidlige udviklingspsykologi og den positivi-
stiske videnskapital arbejdes der med en universalistisk forståelse af den sunde 
barndom, hvilket bevirker, at der opstilles en relativ snæver forestilling om den 
normale og ønskelige udvikling. Dette implicerer således også, at anbragte børn 
og unge som udgangspunkt anses som afvigende, og fokus skal derfor i anbringel-
sesfeltet rettes mod behandling og indsatser designet til at kompensere for denne 
fejludvikling hos barnet. Og kompensationen fordrer, ligesom flere af de domine-
rende teorier og tilgange i forskningsfeltet, ofte et individualiserende fokus på pro-
blemer og fejludvikling og derved en særlig opmærksomhed på det ’afvigende’ og 
på ’fejlfinding’ i såvel forskningen som i praksis.  

En af de helt centrale distinktioner, som denne analysedel har vist har fulgt udvik-
lingen i feltet, er distinktionen mellem ”det familiære” og ”det instrumentelle” – 
hvor påpegningen af anbringelsens familiære islæt bliver et centralt led i at distan-
cere sig og synliggøre hierarkiet. Det familiære kan derved ses som en central del 
af feltets doxa om det gode arbejde i feltet. Ved feltets fremkomst var det anstal-
terne, der distancerede sig fra den instrumentel tilgang, som de mente at se i ple-
jefamilierne. Fra slutningen af 1960’erne og op gennem 1980’erne lød kritikken 
’den modsatte vej’, kan man sige, og institutionerne blev her kritiseret for netop 
ikke at kunne tilbyde den familiære nærhed, omsorg og tryghed. Plejefamilierne 
og alternative institutionsformer, begyndte i denne periode i stigende grad at 
vinde frem. Hvilket kan ses som et eksempel på hvordan anskuelsen af arbejdet i 
nogle tilfælde direkte kan påvirke organiseringen i feltet. Dog så vi ikke i Danmark, 
at denne institutionskritik førte til at der i højere grad blev satset på fx adoptioner, 
sådan som det ses i USA og UK. Og der ses derfor også forsat er en del institutioner 
i feltet. Faktisk ses der fortsat også væsentligt flere institutionsanbringelser i Dan-
mark end i de øvrige skandinaviske lande, hvor der fx i Norge og Sverige ses en 
større tradition for at anvende plejefamilier i stedet for institutioner (Gilbert m.fl. 
2011a). Men flere af institutionerne har fortsat spor af noget af tankegodset fra 
denne periode, hvorfor dette stadig kan ses som en position i det danske anbrin-
gelsesfelt. 

Nedslagspunkterne præsenteret i denne analysedel har således tilsammen givet 
et indblik i de centrale distinktioner, i forhold til hvordan feltet organiseres, bl.a. i 
form af hvilke anbringelsesformer der anvendes, hvem der anbringer, og hvorfor 
de anbringes, hvordan anbringelsesarbejdet anskues, og hvordan det konkret ud-
føres – eller sagt med andre ord, hvilke praksislogikker der var dominerende ved 
feltets fremkomst og tidlige udvikling. Nu skal vi derfor bevæge os videre og un-
dersøge hvilke praksislogikker der dominerer i feltet i dag, ved at analysere hvor-
dan arbejdet i dag organiseres, anskues og udføres. 
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Kapitel 6 

ANALYSEDEL II: ORGANISERING 
AF ARBEJDET 

I dette kapitel rettes fokus mod, hvordan arbejdet organiseres. Formålet er at un-
dersøge, hvordan den formelle organisering af arbejdet spiller ind på og former 
såvel magtforholdene i feltet som praksislogikkerne. Organiseringen af arbejdet i 
feltet kan nemlig bibringe vigtig viden om, hvilke rammer der er opstillet for arbej-
det og derved også (under)feltets relation til det bureaukratiske felt og magtfeltet. 
Denne analysedel skal således besvare afhandlingens 2. arbejdsspørgsmål om 
hvilke praksislogikker der afspejles og formes gennem organiseringen af det soci-
ale arbejde med anbragte børn og unge og hvilken relation der ses mellem prak-
sislogikkerne. 

Nedslagspunkterne i denne analysedel er derfor udvalgt med henblik på, at få blik 
for feltets agenter og ikke mindst belyse de organisatoriske processer i anbringel-
sesforløbet (arbejdsgangene, ansvarsfordelingen mv.) samt det konfliktuelle i for-
løbet. Fokus rettes i denne analysedel mod seks forskellige organisatoriske pro-
cesser, som tilsammen kan belyse organiseringen af arbejdet med anbragte børn 
og unge, lige fra de indledende undersøgelser i barnets situation, over valg af an-
bringelsessted, til hvilke krav der stilles til anbringelsesstederne og hvordan det 
påvirker organiseringen af arbejdet. 

Sigtet er at undersøge hvordan organiseringen er med til at definere feltet i form 
af hvilke kapitaler der gælder, og hvordan de forskellige agenter kæmper for at 
præge organiseringen på forskellig vis. Arbejdsspørgsmålet er på denne baggrund 
brudt ned i seks underspørgsmål som søges besvaret i denne analysedel (se ana-
lysestrategien i kapitel 4). Besvarelsen af disse seks underspørgsmål skal belyse de 
mest konfliktuelle dele af hvordan arbejdet er organiseret, og derved rettes fokus 
i denne analysedel derfor også primært mod hvad det er for nogle kampe om or-
ganiseringen i feltet der ses, og hvilke kapitaler der bliver magtfulde i feltet. Sam-
tidig er de seks underspørgsmål med til at strukturere denne analysedel. Kapitlet 
afsluttes med en opsamling på indsigterne fra analyserne af de forskellige organi-
satoriske processer, og i denne opsamling rettes blikket mod, ikke hvem der har 
ansvaret i de enkelte processer, men i stedet mod hvad der kan siges at styre de 
organisatoriske processer. 
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6.1 ANSVARSFORDELING OG 
MARKEDSLIGGØRELSE 

(…) de kommunale sociale forvaltninger [er] i høj grad (…) et decen-
traliseret anliggende, hvilket betyder, at der kan identificeres 98 po-
tentielt forskellige organiseringer af det sociale arbejde i kommu-
nerne. Om end de arbejder inden for samme lovgivningsfelt er må-
derne, hvorpå lovgivningen søges opfyldt op til den enkelte kom-
mune at udvikle. (Christensen 2016:51) 

Sådan skriver Michael Christensen i sin afhandling om ”Tillid på trods i socialt ar-
bejde med børn og unge i udsatte positioner” (Christensen 2016). At starte et ana-
lysekapitel, der har som sit erklærede mål at undersøge, hvordan det sociale ar-
bejde på anbringelsesområdet er organiseret, med et sådant citat, kan måske få 
det til at ligne lidt af et sisyfosarbejde, da der jo, som Christensen her påpeger, 
potentielt kan ses 98 forskellige måder at organisere arbejdet på. Ikke desto min-
dre synes jeg, at den pointe som citatet fremfører – om at der formelt set i Dan-
mark er en stor grad af kommunalt selvstyre og derved også potentielt kan identi-
ficeres 98 forskellige organiseringer af arbejdet i feltet, er helt central. For det er 
nemlig hensigten med denne analyse både at rette fokus mod, at dele af organi-
seringen af arbejdet i feltet stadig formelt set er op til kommunerne, men det er i 
lige så høj grad centralt at undersøge, hvilke rammer der alligevel ligger for dette 
arbejde – både formelle såvel som uformelle.  

Frontmedarbejdernes arbejde er historisk forankret i tid og organiseret af og ram-
mesat af en række mere eller mindre formaliserede love, traditioner, domine-
rende diskurser og personlige såvel som faglige forestillinger om, hvordan god an-
bringelsespraksis gøres. Særligt lovgivningen og reformerne på området er en væ-
sentlig del af organiseringen af frontmedarbejdernes arbejde med børnene – det 
være sig plejeforældrene, pædagogerne på institutionerne, familieplejekonsulen-
ter, myndighedssagsbehandlere mv. – da lovgivningen er med til at udstikke de 
styrende retningslinjer, frontmedarbejderne skal arbejde efter. Det er relevant at 
rette fokus mod lovgivningen på området for dermed at åbne op for en undersø-
gelse af hvilke kapitaler der er magtfulde i feltet og hvordan praksislogikkerne i 
feltet bliver formet af og er med til at forme lovgivningen.83 Lovgivning er nemlig 
ikke en universel størrelse – det er en konstruktion, der bliver forfattet, tilpasset 
og ændret over tid. Indsigterne fra lovgivningen, primært med afsæt i de nyeste 

 
83 Lovgivningen på anbringelsesområdet i Danmark er del af Lov om social service (Serviceloven), som er 
den overordnede rammelov, der omfatter hele det sociale område. Det er i Servicelovens kapitel 11 om 
”Særlig støtte til børn og unge”, at anbringelsesområdet er beskrevet (Børne- og Socialministeriet 2018f). 
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reformer84 og fokus på centrale ændringer, skærpelser mv. vil derfor blive inddra-
get som væsentlige kilder til information i dette analysekapitel.  

Men lovgivningen er i sig selv et stort felt, hvor der løbende sker ændringer, bliver 
vedtaget nye reformer mv. Og debatten i såvel det politiske felt som i faglige såvel 
som forskningskredse i feltet tyder på, at vi ligeledes i de kommende år vil se flere 
reformer på området. Som eksempel kan nævnes, at familieplejeområdet for nylig 
har gennemgået en række ændringer, da lovforslaget under overskriften ”mere 
kvalitet i plejefamilier” (Lov om mere kvalitet i plejefamilier 2018c) blev vedtaget 
i december 2018 og trådte i kraft i juli 2019. Og Regeringen annoncerede ved års-
skiftet, at den barsler med endnu en reform af hele anbringelsesområdet (Barnets 
lov se Regeringen.dk 2020). Der bliver derfor heller ikke tale om en udtømmende 
undersøgelse eller præsentation af lovgivningen på området. Dette ville være for 
omfattende, og derudover er formålet heller ikke er at lave en detaljeret gennem-
gang af de enkelte lovændringer. Formålet er derimod at analysere bl.a. lovæn-
dringerne og øvrige ændringer af organiseringen i feltet, da ændringerne i feltet, 
som Bourdieu peger på, kan ses som resultatet af kampe mellem dominerende 
positioner, og dermed kan bidrage til, at der opnås indsigt i hvilke dominerende 
idealer og logikker, der har formet og udviklet lovgivningen på anbringelsesområ-
det. Sigtet er således at få blik for kampene og feltets magtfulde kapitaler. 

ANSVARSFORDELINGEN OG AGENTERNE I FELTET 
Anbringelsesfeltet er et felt med mange forskellige agenter og arbejdsgange. I ana-
lysedel I så vi hvordan feltet historisk har rummet en række filantropiske forenin-
ger, plejefamilier, opdragelsesanstalter, behandlingshjem, myndighedsorganisati-
oner i form af værgeråd mv. I dag er der kommet endnu flere spillere i feltet. På 
myndighedsområdet spiller både Socialministeriet, Socialstyrelsen, Ombudsman-
den, Ankestyrelsen, kommunerne og deres børne- og familieafdelinger med myn-
dighedssagsbehandlerne, en væsentlig rolle. Det er ligeledes et felt hvor der er 
mange forskellige fagprofessionelle og deres respektive fagforeninger inde over. 
Særligt pædagoger, lærere, familieplejere, familieplejekonsulenter, socialrådgi-
vere, psykologer, psykiater, SL, BUPL, Plejefamiliernes Landsforening, Dansk Soci-
alrådgiverforening og interesseorganisationerne som fx FADD (Foreningen af 
Døgn- og Dagtilbud) og LOS (Landsorganisationen for sociale tilbud) er centrale 
spillere, ligesom KL er central som både interesseorganisation for kommunerne og 
som arbejdsgiverorganisation. Derudover er der de anbragte børn og unge, deres 
forældre og deres interesseorganisationer som fx DAV og FABU. Og så er der en 

 
84 De nyeste og mest centrale reformer for feltet for socialt arbejde med anbragte børn og unge er: Anbrin-
gelsesreformen, der trådte i kraft i 2006 (Social- og Indenrigsministeriet 2004), Barnets Reform, der trådte 
i kraft i 2011 (Social- og Indenrigsministeriet 2010), Overgrebspakken, der blev vedtaget i 2013 (Børne- og 
Socialministeriet 2013b) og Tilsynsreformen, der trådte i kraft i 2014 (Børne- og Socialministeriet 2017b). 
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hel række andre agenter, som på forskellig vis ligeledes er med til at præge orga-
niseringen af arbejdet i feltet. Her kan fx nævnes medierne, forskere og forsknings-
institutioner som fx VIVE, fonde som fx Egmont Fonden, Velux Fonden, Rockwool 
Fonden og Det Obelske Familiefond85 og professionshøjskolerne. Dette er således 
alle agenter, der på forskellig vis har en interesse i feltet og dermed også i hvordan 
det er organiseret. Jeg vil derfor også løbende gennem denne analysedel (og i de 
efterfølgende analysedele) tydeliggøre hvordan disse forskellige agenter spiller 
ind og påvirker praksislogikkerne i feltet.  Som vi så det i forrige kapitel, så er an-
bringelsesfeltet i Danmark historisk set opdelt i tre forskellige indsatstyper: insti-
tutionsanbringelser, familiepleje og indsatser i hjemmet (tidlig indsats)86. Denne 
opdeling genfindes, om end i ændrede former, stadig i feltet i dag. Organiseringen 
af arbejdet i feltet har dog på flere punkter ændret sig en del siden feltets frem-
komst. Men inden vi dykker ned i de forskellige anbringelses- og indsatsformer, så 
rettes fokus til en start mod den overordnede organisering af arbejdet – det vil 
sige kommunernes beføjelser, ansvar mv. i relation til anbringelsesområdet. 

Anbringelsesområdet var oprindeligt primært varetaget af diverse filantropiske 
foreninger. Nogle af disse er stadig en del af feltet og varetager driften af fx soci-
alpædagogiske opholdssteder. Men overordnet set er det sociale arbejde på an-
bringelsesområdet i dag organiseret sådan, at det er kommunerne, der har ”(…) 
det fulde myndigheds-, forsynings- og finansieringsansvar (…)” (Børne- og 
Socialministeriet 2018d). Det er med andre ord kommunerne, der har det primære 
ansvar for hovedparten af opgaverne og indsatserne på området. Men det over-
ordnede ansvar for området, med ansvar for at udarbejde lovgivning, bekendtgø-
relser, vejledninger samt sikre at kommunerne efterlever disse, ligger i Børne- og 
Socialministeriet (Bengtsson og Jakobsen 2009).  

Ansvarsfordeling og beslutningskompetence på anbringelsesområdet 
Ansvarsområde/beslutningskompetence Myndighed 
Overordnet ansvar for anbringelsesområdet Socialministeriet 
Ansvar for tilsyn på anbringelsesområdet Socialtilsynet 
Ansvar for praksis på anbringelsesområdet Kommunerne med støtte fra Socialstyrelsen 
Beslutningskompetence ved anbringelse Den kommunale børne- og familieafdeling 
Beslutningskompetence ved tvangsanbrin-
gelse 

Kommunens børne- og ungeudvalg 

Klage- og ankemuligheder Ankestyrelsen  
FIGUR 10: ANSVARSFORDELING OG BESLUTNINGSKOMPETENCE 
Figuren er hentet fra (Bengtsson og Jakobsen 2009:75)  

 
85 Det er Det Obelske Familiefond der, sammen med Roskilde Universitet, har finansieret nærvende forsk-
ningsprojekt.  
86 I denne afhandling er fokus rettet mod anbringelsesdelen, hvorfor jeg i det videre ikke i særlig høj grad 
beskæftiger mig med den tidlige indsats i hjemmet. 
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Det er med andre ord kommunernes opgave at visitere, sikre relevante tilbud og 
finansiere indsatsen. Beslutningen om, hvilke børn der skal anbringes, og hvor de 
skal anbringes, ligger hos kommunerne, hvor det er kommunens myndighedssags-
behandlere87 i børne- og familieafdelingen, der træffer beslutning om anbringel-
sen, eller hvilken indsats barnet/familien skal have. Det er således kommunerne, 
der sætter rammerne for de indsatser, børn og unge i udsatte positioner tilbydes, 
og i flere tilfælde er det ligeledes kommunen selv, der driver disse hjælpeforan-
staltninger og indsatser (Ebsen 2012a).  

I dag er det dog primært de foranstaltninger, som kan iværksættes inden en even-
tuel anbringelse (den tidlige indsats), som kommunerne selv driver. På anbringel-
sesområdet er det derfor ikke længere så udtalt, at kommunerne selv driver an-
bringelsessteder. Anbringelserne varetages primært af private eller selvejende til-
bud, som kommunen betaler for at varetage den pågældende opgave. Her kan 
således ses en tråd tilbage til organiseringen af feltet ved feltets fremkomst. Som 
vi så det i analysedel I, så var anbringelsesformerne dengang selvejende og staten 
betalte (i stigende grad) for den opgave de varetog. Mens vi i den mellemliggende 
periode (perioden mellem feltets fremkomst og i dag) i højere grad har set stats-
lige, amtslige og kommunalt drevne anbringelsessteder. Denne ændring kommer 
dels i kølvandet på (som vi skal se det senere i afhandlingen), at der i forbindelse 
med en række sager, har været rejst kritik af når der har været et sammenfald 
mellem myndighedsopgaverne og driftsansvaret. Derudover ses den som et resul-
tat af de ændringer Strukturreformen i 2007 bidrog til.  

I forbindelse med Strukturreformen blev det administrative niveau mellem stat og 
kommuner reduceret fra 17 amter til 5 regioner, og antallet af kommuner blev 
nedbragt fra 271 til 98. Konkret på anbringelsesområdet bevirkede dette, at de 
rådgivningsfunktioner, som før var placeret i amterne, nu blev flyttet ud i kommu-
nerne, og kommunerne fik generelt et større ansvar for opgaveløsningen på om-
rådet. Socialstyrelsen (tidligere Servicestyrelsen) overtog amternes rådgivnings-
funktion i forbindelse med særligt komplicerede børnesager og fik desuden til op-
gave bl.a. at udvikle metoder og  redskaber til brug for kommunernes opgaveva-
retagelse på området (Bengtsson og Jakobsen 2009). Som en central styrelse un-
der Socialministeriet er Socialstyrelsen i dag en markant spiller i feltet og deres 
anbefalinger ift. metoder, tilgange mv. er således i høj grad med til at forme orga-
niseringen i feltet. At man gik fra at opgaveløsningen lå i de store amter, til at ligge 
i de (trods kommunesammenlægningerne) små kommuner, bevirkede at ressour-

 
87 Ofte, men ikke altid, socialrådgivere. 
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cerne ikke længere var der til at drive en række anbringelsesinstitutioner. Resulta-
tet har således været, at vi i dag ser meget få offentligt drevne institutioner på 
anbringelsesområdet (Hansen 2011:322). 

MARKEDSLIGGØRELSE 
Mange danske kommuners arbejde på området for socialt arbejde med anbragte 
børn og unge er i dag inspireret af en visitations- og ledelsesmodel, der i daglig 
tale kaldes BUM-modellen (Bestiller-, Udfører-, Modtager-modellen) (Nørrelykke, 
Zeeberg, og Ebsen 2011). Det centrale i modellen er dens adskillelse mellem hen-
holdsvis ’bestiller’ og ’udfører’. Med denne sondring mellem bestiller og udfører 
er det, i feltet for socialt arbejde med anbragte børn og unge, myndighedssagsbe-
handlerne i kommunerne, der har 'bestiller-opgaven' - det er dem, der vurderer 
barnets behov, og hvilke foranstaltninger der kræves. Og på den anden side, på 
’udfører-siden’, er det her plejeforældrene og institutionerne befinder sig. BUM-
modellen tydeliggør således, at det her er kommunerne der besidder den økono-
miske kapital – det er kommunerne der sidder med kategoriseringsmagten og be-
slutningsretten, mens plejeforældrene og institutionerne (udfører-delen) er af-
hængig af kommunens forvaltning heraf.  

Det er netop denne adskillelse af bestiller og udfører rollen, der, ifølge KL 
(Kommunernes Landsforening 2006), gør, at modellen har en række fordele. De 
fremhæver, at der hermed sikres et øget fokus på borgernes retssikkerhed ved at 
sikre et mindre sammenfald mellem myndighedsopgaverne og driftsansvaret. Der-
udover fremhæves det, at BUM-modellen sikrer: ”Øget fokus på overholdelse af 
de økonomiske rammer og økonomistyring. Øget fokus på kvalitetssikring og til-
synsvirksomhed. [og] Øget fokus på dokumentation og servicering af det politiske 
niveau.” (Kommunernes Landsforening 2006:5). Som dette citat illustrerer, så er 
det der ligger bag BUM-modellen i høj grad en bureaukratisk og økonomisk logik.  

BUM-modellen er blevet anvendt i Danmark siden 90’erne, og beskrives ofte som 
et symbol på udmøntningen af nyliberalistiske ideer og den deraf følgende omor-
ganisering, der blev påbegyndt inden for det offentlige i 1980’erne. Den neolibe-
rale ledelsesfilosofi, der som Bourdieu pointerer ” fremstår som et så naturligt og 
universelt gyldigt fænomen” (Bourdieu 2001c:9–10), er ikke kun med til at forme 
anbringelsesfeltet i Danmark, men ses ligeledes tydeligt afspejlet i en række andre 
vestlige landes ”Child Protection Systems” (Gilbert, Parton, og Skivenes 2011b) – 
”More tools are based on procedurale manuals, and methods increasingly evi-
dence-based” (Gilbert m.fl. 2011a:251).  Da grundtanken i denne filosofi er, at 
knaphedsproblemer ikke skal løses gennem flere ressourcer, men derimod gen-
nem ”økonomisk prioritering, effektivisering og planlægning inden for afstukne 
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rammer” (Hansen 2011:319), så bliver løsningen på de udfordringer der ses i an-
bringelsesfeltet, som Sandbjerg Hansen påpeger: ”import af organisationsformer 
og styrings- og ledelsesidealer fra den private sektor baseret på kriterier om mål-
barhed.” (Hansen 2011:319).  

Delica og Mathiesen (2010:92) peger på, at de organiserings- og reguleringsformer 
som udgør BUM-modellen, svarer til de strukturelle ændringer, som Bourdieu pe-
ger på, med bl.a. ”(…) den generelle indordning under økonomiens værdioriente-
ring.” (Bourdieu 2010:117–18). Det er med andre ord den økonomiske logik der 
med BUM-modellen bliver styrende i feltet. 

På anbringelsesområdet kan BUM-modellen tydeligt ses afspejlet i fx Tilbudspor-
talen88, som er et konkret styrings- og organiseringsredskab, der anvendes i feltet. 
Tilbudsportalen er et IT-system, der blev oprettet i forbindelse med de ændringer, 
der blev gennemført i relation til opgavevaretagelsen på det sociale og socialpsy-
kiatriske område i forbindelse med Strukturreformen i 2007 (Økonomi og 
Indenrigsministeriet 2007)89. I forbindelse med Strukturreformen blev der gen-
nemført en række ændringer på området, der bl.a. placerede myndighedsansvaret 
hos kommunerne, mens både regioner, kommuner og private blev leverandører 
af tilbud. Ønsket var derfor, at Tilbudsportalen skulle sikre en generel åbenhed og 
gennemskuelighed i forhold til, hvilke tilbud der eksisterede, og derved være et 
redskab i myndighedssagsbehandlernes matchningsproces mellem barn og an-
bringelsessted. I formålsparagraffen til bekendtgørelsen om Tilbudsportalen står: 

1) at styrke overblikket og forbedre planlægningsgrundlaget for til-
bud efter serviceloven, og for behandlingstilbud til alkoholmisbru-
gere efter sundhedsloven, 
2) at styrke grundlaget for valg af konkrete tilbud til den enkelte bor-
ger,  
3) at skabe en generel åbenhed og gennemskuelighed i de tilbud, der 
er registreret i portalen, 

 
88 Der er for nylig startet et nyt lignende initiativ op, som ’konkurrent’ til Tilbudssportalen. De kalder sig 
Børnebasen, og brander sig på, at de på denne digitale platform ”samler hele børne- familieområdet”, og 
dermed sikrer at socialrådgiverne i kommunen ”hurtigt og nemt finder et tilbud, og samtidig træffer det 
billigste og mest kvalificeret valg til barnet, den unge eller familien.”. Når man ser de fordele de fremhæver 
ved Børnebasen, så er markedsliggørelsen af feltet, med den økonomiske og den bureaukratiske logik ty-
delig. De skriver bl.a., at kommunen kan ”få automatiserede tal om deres brug af tilbud og deres budget.”, 
At kommunens ”Interne tilbud kan også blive set af andre kommuner, og dermed øge væksten i deres egen 
kommune.”. At ”Medarbejdere sparer administrativ tid, da Børnebasen genererer ansættelseskontrakter 
med forud indtastet oplysninger om kommunen og tilbuddet.” Og at ”Sagsbehandlingen bliver afbureau-
kratiseret og medarbejderen vil få frigivet op til 75% af den tid der i dag går med at finde til-
bud.”(Børnebasen 2018). 
89  Tilbudsportalen er skrevet ind i Servicelovens §14 og blev skrevet ind allerede i 2005 (Børne- og 
Socialministeriet 2005). 
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4) at skabe sammenlignelighed mellem tilbuddene, herunder mellem 
offentlige og private tilbud, og udgifterne til tilbuddene og 
5) at sikre en lige konkurrence mellem private og offentlige leveran-
dører. 

 ( Børne- og Socialministeriet 2006:§1) 

Tilbudsportalen er således et tydeligt eksempel på det øgede standardiseringskrav 
og krav om markedsliggørelse af feltet (Knudsen og Pedersen 2008). Standardise-
ringen kommer ved, at Tilbudsportalen er bygget op omkring en række beskrivel-
ser og definitioner af nøglebegreber udviklet af Servicestyrelsen (nu kaldet Social-
styrelsen) i samarbejde med en række centrale aktører i feltet – nøglebegreber 
der skal anvendes i beskrivelsen af såvel ydelse, målgruppe som tilbud (Wittrup-
Jensen 2010c, 2010a, 2010b). Formålet med standardiseringen var, at der på ud-
fører-niveauet blev skabt et styrket overblik og refleksion over egen praksis, og på 
bestiller-niveauet eller myndighedsniveauet skulle standardiseringen sikre gen-
nemsigtigheden og derved muliggøre sammenligning af ydelser og pris tilbuddene 
i mellem.  

Markedsliggørelsen af feltet sker ved, at Tilbudsportalen netop muliggør denne 
sammenligning af både pris og indhold i de enkelte tilbud. Tilbudsportalen bliver 
derved også en markedsplads, hvor leverandørerne af de enkelte tilbud præsen-
terer deres ’produkter’, og ’forbrugerne’, det vil sige myndighedssagsbehand-
lerne, kan gennemføre søgninger på baggrund af deres behov. Som der står på 
Tilbudsportalens hjemmeside, så fungerer Tilbudsportalen således som et ”udstil-
lingsvindue for plejefamilier og tilbud” (Tilbudsportalen 2018), og samtidig funge-
rer det som et ”(…) udstillingsvindue for socialtilsynet, da resultatet af det drifts-
orienterede tilsyn offentliggøres på Tilbudsportalen.” (Tilbudsportalen 2016). 
Denne funktion understøtter således ønsket om at øge konkurrenceevnen mellem 
feltets offentlige og private leverandører. 

I udgangspunktet var plejefamilierne ikke omfattet af Tilbudsportalen, men i for-
bindelse med Tilsynsreformen i 2014 blev det ligeledes et lovkrav, at plejefamili-
erne blev registreret på Tilbudsportalen (Socialtilsynsloven, Børne- og 
Socialministeriet 2017b). Kommunerne må således kun anvende tilbud (plejefami-
lier og institutioner), der er oprettet på Tilbudsportalen (Serviceloven, Børne- og 
Socialministeriet 2018e).90 Denne udvikling i organiseringen af arbejdet i feltet un-
derstreger således den bureaukratiske og den økonomiske logiks dominans i rela-
tion hertil. 

 
90 Som nævnt i den historiske analysedel, så ser vi i dag i blandt andet USA ligeledes eksempler på en øget 
markedsliggørelse af anbringelsesfeltet. I analysedel I nævnte jeg i denne forbindelse de aggressive mar-
ketingsstrategier, i form af catwalks og fashion shows lignende aktiviteter, hvor børn bliver vist frem for 
potentielle adoptivforældre. Selvom dette er en af de mest aggressive marketingsstrategier, så er det ikke 
 



ANALYSEDEL II: ORGANISERING AF ARBEJDET 

197 
 

 

FIGUR 11: TILSYNSREFORMEN – DE VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER 
(Socialtilsynsloven, Børne- og Socialministeriet 2017b) 

 
et enkeltstående eksempel – ugentlige TV spots med ‘reklamer’ for konkrete børn, ’adoption parties’, on-
line videoer og fotoudstillinger af børn, er blot nogle af de strategier der bringes i anvendelse i USA i forsø-
get på at ”(…) recruit adoptive parents for their harder-to-place children, be they older, disabled, sibling 
groups or from ethnic minority backgrounds.” (Feasey 2019:237; se også Padi Productions 2010). Og i UK 
ses inspirationen fra USA også, om end med mindre aggressive strategier end de omtalte catwalks. Na-
tascha Feasey skriver blandt andet følgende om lighederne ift. USA: “Although the UK has been relatively 
conservative in its efforts to find and match potential adopters, it has, in the form of activity days, gentle 
marketing techniques and media attention on celebrity figures with adoption stories to share, started to 
borrow from techniques used in the US.” (Feasey 2019:223). I forhold til den markedsliggørelse vi ser i Dan-
mark, så er det værd at pointere, at der er en væsentlig forskel – i Danmark er det anbringelsesstederne 
(institutionerne og plejeforældrene) der skal præsentere sig selv bedst muligt, i USA og UK, der er det med 
disse processer omkring adoption, børnene der skal præsentere sig selv i håbet om at få en ”permanent 
family” (Feasey 2019). Og når det er børnene der bliver ’varen’, så rejser dette selvsagt en række andre 
bekymringer, som fx: ”No one seems to have considered what damage this is doing to their self-esteem, or 
general development. At best, these children may grow up thinking that in order to be loved they must be 
fun, glamorous and engaging. At worst, those children who are not ‘chosen’, may develop mental health 
difficulties that will linger on into adulthood.” (Phillips 2016:1). Denne forskel i hvad der så at sige ’udgør 
varen’ hænger også sammen med den organisatoriske forskel der ses imellem landenes anbringelsessyste-
mer. Både i UK og USA anvendes adoptioner i langt højere grad end de gør i Danmark. 

Tilsynsreformen, 2014 – de væsentligste ændringer 

Det overordnede formål med reformen var at styrke kvaliteten i de enkelte tilbud. Dette blev 
forsøgt sikret ved at gennemføre følgende ændringer af tilsynet: 1). oprette fem nye Social-
tilsyn, 2). indføre en kvalitetsmodel, som Socialtilsynet skal anvende til vurdering og godken-
delse af de enkelte anbringelsestilbud, 3). stille krav til Socialtilsynet om at lægge resultaterne 
af deres tilsyn på Tilbudsportalen og 4). indføre en whistleblowerordning, hvor børn kan hen-
vende sig anonymt til Socialtilsynet, hvis de har oplysninger om bekymrende forhold på et 
anbringelsessted (Rigsrevisionen 2016).  

Den mest centrale og mærkbare ændring i forhold til organiseringen i feltet var, at der med 
Tilsynsreformen blev oprettet de fem nye Socialtilsyn. Inden da var det kommunerne, der 
havde varetaget såvel det generelle tilsyn (også kaldet det ”driftsorienterede tilsyn”) med 
samt godkendelsen af anbringelsesstederne (både plejefamilier, opholdssteder og døgninsti-
tutioner). Men med ”lov om socialtilsyn” (Socialtilsynsloven, Børne- og Socialministeriet 
2017b) blev ansvaret for godkendelse og tilsyn med en række sociale døgntilbud flyttet fra 
kommunerne og til de fem nye socialtilsyn.  

Én kommune i hver region fik ansvaret for socialtilsynet. De fem kommuner er: 1). Frederiks-
berg Kommune i Region Hovedstaden, 2). Holbæk Kommune i Region Sjælland, 3). Faaborg-
Midtfyn Kommune i Region Syddanmark, 4). Silkeborg Kommune i Region Midtjylland og 5). 
Hjørring Kommune i Region Nordjylland. (Socialtilsynsloven, Børne- og Socialministeriet 
2017b:§ 2, stk. 2). Hovedkontorerne for de fem tilsyn ligger i henholdsvis: Frederiksberg (So-
cialtilsyn Hovedstaden), Holbæk (Socialtilsyn Øst), Ringe (Socialtilsyn Syd), Silkeborg (Social-
tilsyn Midt) og Vrå (Socialtilsyn Nord). Derudover har Socialtilsyn Syd et kontor i Toftlund, og 
Socialtilsyn Øst har en egentlig afdeling i Nykøbing Falster. Disse er oprettet for at imødegå 
udfordringer med at dække geografisk store områder (Socialstyrelsen 2016).  
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En anbringelsessag starter dog ikke på Tilbudsportalen, den starter med at der i 
kommunerne bliver gennemført den lovpligtige §50-undersøgelse. Det er derfor 
denne undersøgelse og beslutningsproces fokus nu rettes mod.  

6.2 DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE 
OG BESLUTNINGSPROCESSEN 
Anbringelse af børn væk fra deres forældre er et af de mest yderligtgående tiltag, 
kommunen kan tage i brug. En kommune kan med lovhjemmel i Serviceloven 
træffe beslutning om, at et barn skal anbringes uden for hjemmet. Denne beslut-
ning træffes af kommunen i sager, hvor det, på baggrund af kommunens gennem-
førte §50-undersøgelse (den børnefaglige undersøgelse)91, vurderes at være den 
mest formålstjenlige foranstaltning, som det hedder, til at dække barnets/den un-
ges behov (Børne- og Socialministeriet 2018a). §50-undersøgelsen er således en 
central del af kommunernes visitationsproces i forbindelse med en anbringelse (og 
en hvilken som helst anden indsats til børn og unge med behov for særlig støtte). 
En sådan undersøgelse igangsættes, når kommunen, fx på baggrund af henven-
delser fra forældrene eller barnet/den unge selv eller underretninger fra lærere, 
pædagoger eller andre, har grund til at tro, at her er tale om et barn, der har brug 
for særlig støtte.  

Undersøgelsen skal ifølge Servicelovens §50 stk.2 ”(…) anlægge en helhedsbe-
tragtning (…)” og skal omfatte informationer om barnets udvikling og adfærd, om 
barnets familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venska-
ber samt eventuelle andre relevante forhold (Serviceloven, Børne- og 
Socialministeriet 2018e:§50 stk.2). I Serviceloven står der desuden, at den børne-
faglige undersøgelse både skal ”(…) afdække ressourcer og problemer hos barnet, 
familien og netværket.” (Serviceloven, Børne- og Socialministeriet 2018e:§50 
stk.4). Denne formulering blev skrevet ind i Serviceloven i forbindelse med Anbrin-
gelsesreformen, der trådte i kraft den 1. januar 200692. Her kan derved ses en ty-
delig inspiration fra det forskningsfokus der ses på ressourceorienterede tilgange, 
som jeg var inde på i analysedel I. 

 
91 I daglig tale kaldes undersøgelsen ofte for §50-undersøgelsen, da undersøgelsen er beskrevet i Service-
lovens paragraf 50, men i lovteksten bliver undersøgelsen kaldt ”børnefaglig undersøgelse” (Serviceloven, 
Børne- og Socialministeriet 2018e). 
92 Anbringelsesreformen trådte formelt set først i kraft den 1. januar 2006, men blev vedtaget ved et poli-
tisk forlig i 2004, hvor også ændringerne til Serviceloven blev offentliggjort (Social- og Indenrigsministeriet 
2004). 
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Med Anbringelsesreformen blev myndighedssagsbehandlerne generelt pålagt et 
større dokumentationskrav, og konkret i forhold til de obligatoriske §50-undersø-
gelser blev kravene skærpet. Med reformen blev det pointeret, at disse undersø-
gelser ikke alene skulle fokusere på problemer; ”(…) men samtidig afdække res-
sourcer og handlemuligheder hos barnet eller den unge og familie og netværk, der 
kan bidrage til at overvinde problemerne.” (Servicestyrelsen 2007:57). Hvilket kan 
ses som et udtryk for at et pædagogisk fagligt fokus på ressourcer, har gennemsat 
sig i feltet og dermed fået dette fokus indskrevet i lovgivningen. 

Som led i arbejdet med Anbringelsesreformen igangsatte Socialministeriet og 
Kommunernes Landsforening, i 2005, i samarbejde med 6 kommuner projekt ”Di-
gitalisering – Udsatte Børn og Unge” (DUBU). DUBU er nu et IT-system, der anven-
des af 76 af de 98 danske kommuner. Det er baseret på ICS-metoden (Integrated 
Children’s System) og er lagt an på, at myndighedssagsbehandleren bliver guidet 
gennem ”henvisninger til forskellige sagstrin ved hjælp af adviser og afkrydsninger, 
der sikrer at lovmæssige og metodiske krav til sagsbehandlingen overholdes.” 
(Socialstyrelsen 2018a). Med økonomiaftalen fra 2013 mellem Regeringen og KL 
blev det besluttet, at alle kommuner skal anvende DUBU eller ”tilsvarende it-sy-
stem”, som det hedder (Kommunernes Landsforening 2018). Der er således en 
række eksplicitte metodiske krav til kommunernes arbejde med §50-undersøgel-
serne såvel som til deres dokumentationsarbejde generelt. Denne organisering af 
arbejdet betyder også, at evnen til at dokumentere og gennemføre undersøgelser 
bliver en magtfuld kapital, der, nu i endnu højere grad, er blevet en del af adgangs-
kravet for myndighedssagsbehandlerne i feltet, og, som jeg vil vende tilbage til 
senere, også for frontmedarbejderne i feltet – dvs. plejeforældrene og de institu-
tionsansatte (Hansen 2011).  
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FIGUR 12: ANBRINGELSESREFORMEN – DE VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER 
(Social- og Indenrigsministeriet 2004) 

Det er forskelligt hvordan de enkelte kommuner har organiseret arbejdet med 
§50-undersøgelserne. I de to kommuner, der har deltaget i denne afhandling, er 
der for eksempel to forskellige praksisser på dette område. I den ene kommune 
har man oprettet en særlig gruppe af myndighedssagsbehandlere, der udeluk-
kende tager sig af underretninger og §50-undersøgelser. I denne kommune bety-
der denne praksis, at myndighedssagsbehandleren, der har gennemført undersø-
gelsen, efterfølgende giver sagen videre til en af sine kollegaer, en anden myndig-
hedssagsbehandler i afdelingen, der så træffer afgørelsen om det videre forløb og 
overtager sagen. I den anden kommune er det den myndighedssagsbehandler, der 
gennemfører undersøgelsen, der også efterfølgende sidder med sagen. 

Anbringelsesreformen, 2006 – de væsentligste ændringer 

Overordnet set kan man sige, at reformen i særlig grad medførte følgende ændringer: 1). Fo-
rebyggelse og tidlig indsats blev et centralt tema, 2). Der blev indført en række øgede doku-
mentationskrav, 3). Inddragelse af både børnene selv og deres familier og netværk kom i fo-
kus og 4). Efterværn blev et centralt tema.   

1. Fokus på den tidlige indsats og forebyggelse kom fx til udtryk ved at kommunerne 
med Anbringelsesreformen fik pligt til at udarbejde en sammenhængende børnepo-
litik, der blandt andet skulle sikre et fokus på dette i daginstitutioner, skoler mv.  

2. Anbringelsesreformen pålagde myndighedssagsbehandlerne i større omfang at do-
kumentere deres arbejde - lige fra underretning til gennemførelse af §50-undersøgel-
sen og videre til udarbejdelse af handleplanen. Konkret blev kravene til de obligato-
riske §50-undersøgelser skærpet. Og det blev desuden pointeret, at disse undersø-
gelser ikke alene skulle fokusere på problemer, men ligeledes ressourcer hos barnet 
såvel som i familien og netværk. Derudover blev der med reformen introduceret en 
ny dokumentationspraksis - Ankestyrelsen blev pålagt at etablere en statistisk over-
vågning af området samt løbende gennemføre praksisundersøgelser på området. Og 
de første skridt mod et digitalt journaliserings- og dokumentationsredskab blev taget 
med igangsætning af projekt DUBU (Digitalisering – Udsatte Børn og Unge) 

3. I forhold til inddragelse af børnene og de unge så blev der med reformen øget fokus 
på kommunernes forpligtigelse til at tilbyde og gennemføre børnesamtaler og i det 
hele taget i videst muligt omfang inddrage børnene og de unge i deres egen sag. Men 
reformen understregede, at det ikke kun er børnene der skal inddrages – det skal 
barnets familie og netværk også fortsat. Slægts- og netværkspleje blev desuden for-
melt indført som en anbringelsestype (Knudsen og Egelund 2011). Og det blev poin-
teret, at kommunerne altid, i forbindelse med en anbringelse, skulle overveje, om en 
netværksanbringelse kunne komme på tale (Servicestyrelsen 2007:125). Børnenes og 
familiernes netværk blev således set som en central ressource. 

4. Efterværn var et centralt tema i Anbringelsesreformen med fokus på udslusnings- og 
efterværnstilbud, der rettes mod unge mellem 18 og 22 år, hvor hensigten er ”at give 
de unge mulighed for en glidende overgang til en selvstændig voksentilværelse.” 
(Servicestyrelsen 2007:143). Men reformen understreger samtidig, at kriteriet for at 
der bevilges fx efterværn, er, at der sker en udvikling med den unge gennem forløbet.  
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Men hvad end det er den ene eller den anden praksis, så skal undersøgelsen ”af-
dække ressourcer og problemer hos barnet, familien og netværket”, ”inddrage de 
fagfolk, som allerede har viden om barnets eller den unges og familiens forhold” 
og munde ud i en ”begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte 
foranstaltninger, og i bekræftende fald af hvilken art disse bør være” (Børne- og 
Socialministeriet 2018f). Når den børnefaglige undersøgelse er gennemført, skal 
kommunen udarbejde en handleplan (Børne- og Socialministeriet 2018f:§140) og 
træffe beslutning om, hvilken foranstaltning (om nogen) der skal iværksættes.  

Dette er således et eksempel på en symbolsk kapital i feltet, eller det, Bourdieu 
kalder for de bureaukratiske institutioners kategoriseringsmagt. Det er kommu-
nerne, der i dette arbejde konstruerer såvel de sociale problemer såvel som løs-
ningerne. Og herigennem muliggøres en gennemsættelse af statens skelnen mel-
lem ’det normale’ og ’det problematiske’.   

Bureaukraters symbolske position som repræsentanter for det uni-
verselle, det kollektivt fornuftiges dyd, går hånd i hånd med et privi-
legeret udsyn over det for kollektivet problematisk partikulære, udy-
dige og ufornuftige, dvs. en vis definitionsmagt over, hvad der bør 
gøres til objekt for normaliserende og integrerende praksis. Med pro-
fessionaliseringen af det bureaukratiske felt bliver et sådant udsyn 
baseret på professionelles videnskapital, og på de videnskabelige di-
scipliner, der producerer viden til brug for semiprofessionelle bu-
reaukrater. (Larsen 2009:55–56) 

Det er således også her Bourdieus tanker om social dominans og symbolsk vold 
kommer i spil, da den institutionelle kapital med dens herredømme over percep-
tionskategorierne – det vil sige magten til at vurdere og kategorisere såvel normal 
som afvigende adfærd – som udgangspunkt er ulige fordelt i det sociale arbejde 
generelt (Larsen 2009:64; Prieur 2002b:110–11). Kategoriseringsmagten, som i 
praksis ligger hos de kommunale myndighedssagsbehandlere, har i forskning på 
forskellige områder ført til, at myndighedssagsbehandlerne tilskrives meget magt 
(se fx Järvinen og Mik-Meyer 2003).  Men som Henriksen & Prieur, med Bourdieu 
i ryggen, påpeger, så er denne magtproblematik i socialt arbejde ikke så sort/hvid. 
Myndighedssagsbehandleren er ikke blot udøver af magt, men også selv underlagt 
magt ovenfra, fx i form af processuelle og metodiske krav (Henriksen og Prieur 
2004), hvilket jeg vil tydeliggøre yderligere i de følgende afsnit. 

BESLUTNINGEN OM ANBRINGELSE 
I særlige tilfælde kan anbringelsen ske akut eller foreløbigt, og dermed sidelø-
bende med, at den børnefaglige undersøgelse foretages, men som udgangspunkt 
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kræves det, at §50-undersøgelsen er afsluttet, inden denne foranstaltning iværk-
sættes. Hvis det på baggrund af §50-undersøgelsen vurderes, at der er tale om et 
barn eller et ungt menneske, der har særligt brug for støtte, som ikke kan vareta-
ges i hjemmet, så skal den børnefaglige undersøgelse nu danne udgangspunkt for 
udarbejdelse af en handleplan (Børne- og Socialministeriet 2018f:§140), inden der 
endeligt kan træffes afgørelse om en eventuel anbringelse.  

I handleplanen opstilles en række konkrete udviklingsmål og retningslinjer for, 
hvad der skal arbejdes med i anbringelsen (eller indsatsen mere bredt set). Det er 
målene i handleplanen, som frontmedarbejderne senere hen skal arbejde med, og 
det er således også disse udviklingsmål, som såvel myndighedssagsbehandlere 
som tilsynskonsulenter kan anvende til at vurdere barnets udvikling og dermed 
frontmedarbejdernes arbejde.93  

Når kommunens børne- og familieafdeling har vurderet, at en anbringelse uden 
for hjemmet er den mest ”formålstjenlige” foranstaltning, så kan denne anbrin-
gelse ske enten som en frivillig anbringelse eller som en tvangsanbringelse (Børne- 
og Socialministeriet 2018a). Ved en frivillig anbringelse forstås, at anbringelsen 
kommer i stand med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, og hvis der 
er tale om en ung over 15 år, så skal denne ligeledes give sit samtykke. Langt ho-
vedparten af alle anbringelser i Danmark gennemføres som frivillige anbringelser 
(Ankestyrelsen 2016a). 

En anbringelse kan dog også iværksættes uden disse samtykker. En sådan anbrin-
gelse kan dog kun iværksættes, hvis der er:  

(…) åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller ud-
vikling lider alvorlig skade på grund af 1) utilstrækkelig omsorg for el-
ler behandling af barnet eller den unge, 2) overgreb, som barnet eller 
den unge har været udsat for, 3) misbrugsproblemer, kriminel ad-
færd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den 
unge eller 4) andre adfærds eller tilpasningsproblemer hos barnet el-
ler den unge (…) (Børne- og Socialministeriet 2018f:§58) 

Hvad end der foretages en frivillig anbringelse eller en anbringelse uden samtykke, 
så er kommunen forpligtet til at have gennemført en samtale med barnet, inden 
denne beslutning træffes. Formålet med samtalen er at afdække barnets/den un-
ges holdning til den påtænkte afgørelse. Hvis der fx i forbindelse med den gen-
nemførte §50-undersøgelse kort forinden har været en sådan samtale, så kan 
kommunen undlade at afholde den. Ellers vil det kun være, hvis eksempelvis bar-
nets modenhed eller sagens karakter taler imod, at kommunen kan undlade denne 

 
93 I analysedel IV ”Udførelsen af arbejdet”, rettes fokus mod hvordan der arbejdes med disse handleplaner 
i praksis. 
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samtale. I disse tilfælde understreges det dog, at barnets holdning til fx en fore-
stående anbringelse, tilvejebringes på anden vis. 

Netop dette krav, og andre lignede krav om børns rettigheder ift. at blive hørt og 
inddraget, vidner om det øgede fokus der, bl.a. med afsæt i den nyere sociologiske 
barndomsforskning og børnekonventionen (som jeg var inde på i analysedel I), er 
kommet på netop børns rettigheder i feltet – ikke kun i anbringelsesfeltet, men 
også i forskningsfeltet og i barnefeltet generelt. Det bliver således her tydeligt, at 
denne videnskapital, der kan ses som resultatet af globale samarbejder, der bl.a. 
førte til Børnekonventionen (Udenrigsministeriet 1992), har lavet et markant af-
tryk på lovgivningen og derved også organiseringen af arbejdet i feltet. Dette er 
ikke særegent for det danske anbringelsesfelt. Som Gilbert m.fl. påpeger, så er 
dette en udvikling som kan ses på tværs af en række vestlige lande (Gilbert m.fl. 
2011a:254–56).  

6.3 VALG AF INDSATS – MATCHING 
MELLEM BARN OG ANBRINGELSESSTED 
Når beslutningen om anbringelse er truffet, skal myndighedssagsbehandleren 
finde et anbringelsessted, der kan honorere de udviklingsmål, som er opstillet i 
handleplanen (Børne- og Socialministeriet 2018f:§140). Kommunen skal således, 
ud fra de beskrevne mål for anbringelsen, vælge det anbringelsessted, der bedst 
kan imødekomme barnets eller den unges behov for hjælp og støtte. De forskellige 
anbringelsessteder, kommunerne kan vælge imellem, er overordnet set de almin-
delige plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værel-
ser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, socialpædagogiske opholdsste-
der for børn og unge og diverse døgninstitutioner, der er registreret på Tilbuds-
portalen. 

Udover at have for øje om anbringelsesstedet kan imødekomme barnets behov, 
sådan som de er beskrevet i handleplanen, så skal kommunen ligeledes have fokus 
på ”(…) anbringelsesstedets mulighed for at tilbyde nære og stabile voksenrelatio-
ner (…)” (Børne- og Socialministeriet 2018a). Og her er det med Barnets Reform 
blevet pålagt kommunerne, at de skal vurdere, om en plejefamilie kan være det 
mest hensigtsmæssige for barnet.  
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FIGUR 13: BARNETS REFORM – DE VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER 
(Social- og Indenrigsministeriet 2010) 

Barnets Reform tydeliggjorde et klart politisk ønske om, at man i stigende grad 
skulle anvende anbringelser i plejefamilier frem for anbringelser på døgninstituti-
oner og socialpædagogiske opholdssteder, sådan som man ellers tidligere havde 
set i langt højere grad. På den måde kan man også se, at den danske anbringelses-
lovgivningen i disse år begyndte at nærme sig de andre nordiske lande, hvor der 

Barnets reform, 2011 – de væsentligste ændringer 

Den overordnede ambition med reformen var, som navnet antyder at sætte barnet i centrum. 
Dette betød blandt andet, at det blev pointeret, at børnenes egne meninger skulle gives mere 
vægt, sådan som vi ligeledes så antrit til med Anbringelsesreformen, men hvor inddragelse af 
forældrene og deres perspektiv ligeledes stadig blev givet stor vægt.  Overordnet set kan man 
sige, at reformen i særlig grad medførte følgende ændringer: 

1. Aldersgrænsen for hvornår børn skulle inddrages, have indflydelse og have mulighed 
for at klage sænket.  

2. Ændring af ordlyden i §71 stk. 1, som handler om samvær med de biologiske foræl-
dre. Tidligere var formuleringen, at ”forældrene og barnet havde ret til samvær”, men 
med Barnets Reform blev denne formulering ændret til, at ”barnet har ret til sam-
vær”. Ændringen af ordlyden i loven betyder, at barnets ønsker og behov i forhold til 
samvær nu står over forældrenes. Hvilket blandt andet kan ses i følgende citat fra et 
fælles skriv forfattet af ministeriet, KL og Servicestyrelsen. Her står der, at ”I de til-
fælde, hvor der fx er en modsætning mellem barnets og forældrenes interesser, skal 
det sikres, at det er barnets behov, der er i centrum.” (Børne- og Socialministeriet 
m.fl. 2010:4). Og det pointeres således, at barnet skal inddrages og høres, når der fx 
træffes afgørelser om samvær. 

3. Generel skærpelse og præcisering af at børn er centrale aktører i deres eget liv, og at 
de har egne meninger, synspunkter og holdninger, som bør tillægges værdi, og at de 
skal gives status som medborgere (om end af en særlig slags) – hvilket er i tråd med 
den udvikling, der (som vi så i kapitel 2) ligeledes har været i børnesynet inden for 
forskningen.   

4. Styrkelse af plejefamilieområdet: 
a. Plejefamilierne fik ret og pligt til løbende supervision og efteruddannelse 

(Rigsrevisionen 2016). 
b. De ”kommunale plejefamilier” blev skrevet ind i Serviceloven. De kommunale 

plejefamilier er plejefamilier, der har kompetencerne og særlige faglige for-
udsætninger til at have særligt støttekrævende børn og unge i pleje 
(Socialstyrelsen 2015b). 

c. Udtryk for et klart politisk ønske om, at man i stigende grad skulle anvende 
anbringelser i plejefamilier frem for fx anbringelser på døgninstitutioner og 
socialpædagogiske opholdssteder, sådan som man ellers tidligere havde set 
i langt højere grad.  

5. En række lovændringer, der blandt andet betød, at der skete en lempelse af tavs-
hedspligtsreglerne, at underretningspligten blev præciseret, og at der skete en skær-
pelse af lovkravene i forhold til kommunerne tilsynsforpligtigelse (Danmarks Statistik 
2010).  
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historisk har været en langt større tradition for at anbringe børn og unge i familie-
pleje, og hvor hovedparten af alle anbringelser sker i familiepleje (Holm-Petersen 
og Grostøl 2010). Antrit til denne bevægelse på anbringelsesområdet kan dog li-
geledes spores længere tilbage. For eksempel i forbindelse med revisionen af for-
sorgsloven i 1958, hvor anbringelse i privat pleje blev fremhævet som det mest 
ønskværdige og at foretrække frem for institutionsanbringelser (Bengtsson og 
Jakobsen 2009:68).  

Med lovgivningens krav om, at anbringelsen skal kunne sikre nære og stabile vok-
senrelationer, og med Barnets reforms pointering af, at muligheden for en fami-
lieplejeanbringelse altid skal vurderes, bliver det derved tydeligt at det familiære 
og det nære fortsat er en magtfuld kapital i feltet. Her kan med andre ord ses en 
parallel til fremhævelsen af det familiære og det nære, som vi så i analysedel I. Det 
familiære kan ses som en kapital, der dengang feltet blev etableret, blev anvendt 
som en distancering fra plejefamilierne, men som her bevirker, at netop plejefa-
milierne gives forrang i forhold til institutionsanbringelserne. 

Denne ændring af organiseringen i feltet, hvor plejefamilierne i højere grad skal 
prioriteres, synliggør dermed også en af de centrale kampe der har været og fort-
sat ses i feltet. En kamp hvor forskellige interesser repræsenteret ved forskellige 
agenter kæmper om deres berettigelse og anerkendelse i feltet. På ’institutions-
siden’ ses interesseorganisationerne som fx FADD og LOS, og fagforeningerne SL 
og BUPL, der kæmper for socialpædagogernes arbejdspladser (hvilket jeg også vil 
vise eksempler på i analysedel III). Og på ’plejefamilie-siden’ ses (den nystiftede 
fagforening – tidligere interesseorganisation) Plejefamiliernes Landsforening og 
delvist BUPL og SL, hvor nogle plejeforældre ligeledes er organiseret, med opbak-
ning fra, som vi skal se det i næste analysedel, dele af forskningen.   

Psy-videnskabernes indtog i feltet i første halvdel af 1900-tallet bevirkede, at der 
i stigende grad kom fokus på behandling frem for opdragelse, og en stor del af 
arbejdet derfor blev organiseret med behandling for øje. Det dominerende fokus 
på det familiære og det nære som ses i feltet i dag, skal dog ikke ses som et brud 
med psy-videnskaberne. Det afspejler netop en udvikling i hvad der inden for disse 
videnskaber anses som centralt i relation til børns udvikling og opvækst. Ændrin-
gen i organiseringen af arbejdet i feltet, med stigende anvendelse af plejefamilier, 
er med andre ord resultatet af en række kampe i feltet, hvor de positioner i feltet 
der har kæmpet for flere og hyppigere brug af plejefamilier, har indtaget en mere 
og mere magtfuld position i feltet, da de har kunne kombinere to af feltets mest 
magtfulde kapitaler – nemlig den psykologiske videnskapital og den økonomiske 
kapital.  
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Det er således ikke overraskende, som det ses af figuren nedenfor, at hovedparten 
af de anbragte børn og unge i Danmark i dag er anbragt i plejefamilier. 

 

FIGUR 14: ANTAL OG ANBRINGELSESTYPER 
Informationerne i figuren er hentet fra SFI’s hjemmeside (SFI 2017) 

Men en plejefamilie er ikke ’bare’ en plejefamilie, der er forskellige typer af pleje-
familier, og sådan er det også med institutionerne. Med dette analysekapitels fo-
kus på organiseringen af arbejdet i feltet, er disse forskellige typer af indsatser 
relevante også at have med, da denne organisering bringer væsentlig indsigt i kam-
pene i feltet om at definere feltets magtfulde kapitaler via netop organiseringen. 
Det er derfor de forskellige typer af indsatser vi nu skal se nærmere på.   

FORSKELLIGE TYPER PLEJEFAMILIER - RELATIONER VERSUS 
FAGLIGHED 
I dette afsnit vil jeg dykke mere ned i hvordan familieplejen er organiseret i for-
skellige typer. Fokus i denne del af analysen bliver at undersøge hvilke kapitaler 
der giver anerkendelse og adgang til privilegier i feltet. 

På familieplejeområdet er der sket store udviklinger de seneste +100 år. Både an-
vendelsen af plejefamilier, de børn der anbringes og de typer af plejefamilier, som 
man anvender, har ændret sig. Den nyeste ændring ses i december 2018, hvor Lov 
om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for 
anbragte børn og unge og ligningsloven (Mere kvalitet i plejefamilier) (Børne- og 
Socialministeriet 2018c) blev vedtaget.94 Loven, der trådte i kraft den 1. juli 2019, 

 
94 Lovforslaget er en udmøntning af dele af aftalen om ”Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst 
for det anbragte barn” fra satspuljeaftalen for 2018-2021 (Finansministeriet 2017). 

Antal anbragte
I 3. kvartal i 2016 var 11.010 børn og unge (0-17 år) anbragt 
uden for hjemmet - det svarer til godt 1 procent af alle 0-17 
årige i Danmark.

Flest i familiepleje
Plejefamilier er den mest anvendte anbringelsesform – 6 ud 
af 10 anbragte børn og unge er i dag anbragt i en 
plejefamilie. 

Færrere institutions-anbringelser
Anvendelsen af socialpædagogiske opholdssteder og 
døgninstitutioner er siden vedtagelsen af 
Anbringelsesreformen i 2006 dalet. 
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udvidede feltet af forskellige plejefamilietyper fra tre til fire. Således at man gik fra 
at operere med ’netværksplejefamilier’, ’almindelige plejefamilier’ og ’kommu-
nale plejefamilier’ til at operere med 1). ’netværksplejefamilier’, 2). ’almene ple-
jefamilier’ – hvor familieplejeren er godkendt til at varetage omsorgen og sikre 
udvikling og trivsel for børn og unge med lette til moderate støttebehov, 3). ’for-
stærkede plejefamilier’ – hvor familieplejeren er godkendt til at varetage omsor-
gen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med moderate til svære støtte-
behov og 4). ’specialiserede plejefamilier’ – hvor familieplejeren er godkendt til at 
varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med svære støt-
tebehov (Børne- og Socialministeriet 2018c:§66 a).  

Da afhandlingens empiri er blevet produceret før vedtagelsen af denne lovæn-
dring, tages der i denne afhandling afsæt i ’de gamle’ plejefamilietyper (netværks-
pleje, almindelige plejefamilier og kommunale plejefamilier), hvorfor det således 
også konkret i dette afsnit er disse tre plejefamilietyper, der bliver beskrevet. Men 
denne konkrete ændring, i samspil med de øvrige ændringer i den vedtagne lov, 
påvirker organiseringen af arbejdet i feltet, og der vil derfor også løbende blive 
inddraget indsigter fra den nye lovgivning og perspektiveret til denne.  

Udviklingen i denne organisering af familieplejeområdet er resultatet af nogle af 
de kampe, der, som vi så i analysedel I, har foregået i feltet. Både den opkvalifice-
ring og delvise professionalisering der fra slutningen af 1970’erne påbegyndtes af 
familieplejen (Bengtsson og Jakobsen 2009), at de kommunale plejefamilier blev 
skrevet ind som en ny form for mere professionelle plejefamilier i forbindelse med 
Barnets reform, samt den nyeste opsplitning i nye familieplejetyper, kan ses som 
udtryk for psy-videnskabernes indtog i feltet. Et indtog der bl.a. har medført et 
fokus på plejeforældrenes faglighed og en italesættelse af børnenes forskellige 
grader af støttebehov. Her har interesseorganisationer som fx PLF således kunne 
støtte sig op ad forskningen. En anden kamp der ligeledes kan ses i opsplitningen 
i yderligere plejefamilietyper, kan spores i nogle af de distinktioner der laves i fel-
tet i forhold til hvordan arbejdet anskues – det er disse distinktioner jeg fremana-
lyserer i analysedel III (se bl.a. afsnit 6.2-6.4). Der er nemlig i feltet ligeledes stærke 
interesser i, at plejefamilierne ikke skal professionaliseres yderligere – denne 
kampplads ses fx udtrykt i blandt andre KL’s, FSD’s95 og Børne- og kulturcheffor-
eningens kommentarer til daværende Regeringens udspil om Barnets reform. I de-
res høringssvar fremgår det, at de mener at indførelsen af de nye kommunale ple-
jefamilier vil medføre et stort pres fra plejefamilier for at få denne status,  og at 
det vil resultere i en uønsket institutionalisering af området (Socialministeriet 
2010). Fra arbejdsgiversiden, ses således en kamp mod den øgede professionali-
sering af plejefamilierne. Samtidig ser vi, at de forskellige typer af plejefamilier 

 
95 Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark 
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begrundes ud fra forskellige anskuelser af, hvad der forbindes med den gode ple-
jefamilie og dermed hvilken kapital, der kan opnå anerkendelse – ”relationen” el-
ler ”fagligheden”.  

Fagforeningerne og interesseorganisationerne i feltet har på forskelligvis været 
vigtige spillere i denne kamp for en professionalisering af plejefamilierne hvilket 
blandt andet er blevet begrundet med, at det nære og det familiære også kræver 
en særlig faglighed. Og netop her har vi i feltet kunne se en særlig magtfuld posi-
tion, når det fagforeningernes og interesseorganisationernes position kan kobles 
med og tænke på vidensproducenternes. 

Langt de fleste plejebørn er i dag anbragt i de såkaldte ”almindelige plejefami-
lier”96 – se figur 15. Men de seneste 10-20 år er to andre typer af plejefamilier 
begyndt at vinde frem, efter de er blevet indskrevet i lovgivningen – dette drejer 
sig om henholdsvis netværksanbringelser og anbringelser i kommunale plejefami-
lier. 97 Det er anvendelsen af disse to typer plejefamilier der får mig til at sige, at 
udviklingen trækker i to modsatrettede retninger. Jeg vil derfor i min analyse ne-
denfor dykke lidt mere ned i, hvad der kendetegner disse plejefamilietyper, og 
hvilke kapitaler de fordrer.  

 
FIGUR 15: ANVENDELSEN AF FORSKELLIGE TYPER AF PLEJEFAMILIER 
Figuren er baseret på egne beregninger af tal hentet fra (Ankestyrelsen 2008:23, 2011:24, 2016a:15; 
Danmarks Statistik 2005:2). 

 
96 Tallene fra 2015 viser, at 5.622 børn og unge var anbragt i almindelige plejefamilier, mens 878 børn og 
unge var anbragt i netværkspleje og 314 børn i kommunale plejefamilier (Bryderup 2017:8). 
97 De kommunale plejefamilier blev indskrevet i Serviceloven som et led i Barnets Reform, der blev vedtaget 
i 2010 og trådte i kraft i 2011 (Social- og Indenrigsministeriet 2010). Netværkspleje eller slægtsanbringelser 
er i og for sig ikke noget nyt, men det nye er her, at det er en anbringelsesform, der ikke tidligere har været 
så udbredt, men nu vinder mere og mere frem. Netværksanbringelserne blev skrevet ind i lovgivningen 
som en del af Anbringelsesreformen, der blev vedtaget i 2004 og trådte i kraft i 2006. 
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Netværksanbringelser er anbringelser hos familiemedlemmer eller andre fra bar-
nets netværk. Herunder hører således også det, man tidligere benævnte og til sta-
dighed nogle gange benævner som ”slægtsanbringelser”. I dag er det dog ikke no-
get krav, at der er tale om et egentligt slægtskab, og derfor anvendes i stedet be-
tegnelsen ”netværksanbringelser” (Børne- og Socialministeriet 2014: kapitel 19 
punkt 510). Begrundelsen er, at det handler om den forudgående relation og så-
ledes ikke nødvendigvis et egentligt slægtskab. Tidligere var netværksanbringel-
serne (der traditionelt set oftest drejede sig om anbringelser hos bedsteforældre 
eller andre nære slægtninge) ikke så anvendt en anbringelsesform. Som Egelund 
m.fl. skriver, så har tankegangen været:  

(…) at bedsteforældre, der ikke har haft så meget held med opdragel-
sen af deres egne børn, der kæmper med fx misbrugsproblemer, også 
må forventes at have begrænset kapacitet til at tage vare på deres 
børnebørn og sikre deres trivsel og udvikling. Modstanden over for 
slægtspleje skal også ses i lyset af en generel skepsis over for de fa-
miliemiljøer, der har fostret nogle af samfundets afvigere (jf. Egelund, 
1997; Havik & Backe-Hansen, 1998; Hessle & Vinnerljung, 1999). 
(Egelund, Jakobsen, og Steen 2010:13) 

Der synes dog at være sket et skifte i denne tankegang til et øget fokus på netvær-
kets betydning. I lovgivningen ses denne ændring med vedtagelsen af Anbringel-
sesreformen, hvor der blev indført et krav om, at hvis kommunen besluttede at 
anbringe et barn i en plejefamilie, så skulle kommunen overveje, om en netværks-
anbringelse kunne komme på tale. Og det blev pointeret, at blikket skulle rettes 
mod forskellige former for sociale relationer og netværk og således ikke kun fami-
lie og slægt (Servicestyrelsen 2007:125). Dette skifte i tankegangen hviler i høj grad 
på en del af den barndomsforskning som op gennem 80’erne, 90’erne og 00’erne 
var blevet gennemført indenfor både psykologien og sociologien.  

Som vi så det i analysedel I, så var der ved feltets fremkomst en tanke om, at man 
skulle sikre at der ikke var kontakt med familie og tidligere netværk. Der er således 
tydeligt sket en ændring i feltet på denne front, hvilket i vid udstrækning kan til-
skrives feltets ændrede videnskapital i forbindelse med psy-videnskabernes ind-
tog, samt forskning og undersøgelser, som understreger vigtigheden af netværket 
(Andersen og Nielsen 2005; Egelund og Hestbæk 2003; Hessle 2003; Hestbæk m.fl. 
2006; Smith 2003). Det, der her tillægges værdi, er det lokale, det (for barnet) vel-
kendte, nærhed og kontakt med den biologiske familie (ikke kun forældre) og ven-
ner. Det er således kontinuiteten, der er i centrum. Men hvor denne kontinuitet 
tidligere blev tænkt skulle sikres gennem ’udelukkende’ familien, så er ambitio-
nen, at dette skal udvides til et bredere netværk. Hvorvidt denne forståelse er slået 
igennem i praksis, er en anden snak, men det er således dette rationale, der ligger 
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bag. Derudover ses det økonomiske rationale, der ligger i at anvende netværks-
plejefamilier, da de, som vi så det i figur 1 i det indledende kapitel, koster op imod 
¼ af en anbringelse i en almindelig plejefamilie eller en kommunal plejefamilie. 
Der kan således her ses en magtfuld alliance mellem feltets videnskapital og den 
økonomiske kapital.    

De kommunale plejefamilier er en familieplejetype, der – i modsætning til net-
værksplejefamilierne – kan ses som udtryk for et øget fokus på faglighed og en 
form for professionalisering af feltet. Og samtidig som et udtryk for en stadigt 
mere fremherskende logik om, at børn, der anbringes, i stigende grad skal i pleje-
familier frem for på diverse døgninstitutioner.  

De kommunale plejefamilier er plejefamilier, der har nogle særlige kvalifikationer 
til at tage sig af børn med ”tungere problemer”, som det hedder (Børne- og 
Socialministeriet 2014). I vejledningen til Serviceloven ses følgende beskrivelse af 
de kommunale plejefamilier, deres opgave og kvalifikationer: 

Kommunale plejefamilier er plejefamilier, som i kraft af deres kom-
petencer og kvalifikationer er godkendt til at have børn i pleje, som 
har tungere problemer, end børn i plejefamilier normalt har. Udover 
at de kommunale plejefamilier, i lighed med andre plejefamilier, kan 
tilbyde barnet eller den unge en opvækst i et familielignende om-
sorgsmiljø, kan den kommunale plejefamilie på grund af de kompe-
tencer og kvalifikationer, der lå til grund for godkendelsen, løfte en 
større indholdsmæssig opgave i indsatsen overfor barnet eller den 
unge. Der vil typisk være tale om plejefamilier med særlige forudsæt-
ninger, f.eks. lang erfaring med familieplejehvervet og/eller særlige 
uddannelsesmæssige kvalifikationer. Derudover vil der typisk også 
være tale om plejefamilier, der har en aftale om hel eller delvis er-
hvervsbegrænsning som følge af, at der er behov for at anvende mere 
tid på det anbragte barn, end hvad der almindeligvis kræves. Der kan 
f.eks. være tale om akut-plejefamilier, som står til rådighed til at mod-
tage børn eller unge, som har behov for at blive anbragt med kort 
varsel, eller plejefamilier som modtager særligt behandlingskræ-
vende børn, der kræver en ekstraordinær indsats af plejefamilien. 
(Mine fremhævninger, Børne- og Socialministeriet 2014: kapitel 19 
punkt 503) 

Som citatet her viser, så er det, der lægges særlig vægt på i en kommunal plejefa-
milie, deres faglighed og særlige kompetencer i forhold til ”særligt behandlings-
krævende børn” og børn med ”tungere problemer”, som de betegnes. De kommu-
nale plejefamilier blev skrevet ind i Serviceloven i forbindelse med Barnets Re-
form, hvor det som nævnt blev tydeligt, at der var et politisk ønske om, at man i 
stigende grad anbragte børn og unge i plejefamilier frem for på institutioner. 
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Man kan således sige, at henholdsvis relation og faglighed bliver de kerneressour-
cer, der tillægges værdi og begrunder henholdsvis anvendelsen af netværksan-
bringelser og anbringelser i kommunale familieplejer. Den distinktion vi så i AD1, 
som opdragelsesanstalterne lavede mellem dem og plejefamilierne, kan nu på sin 
vis siges at være blevet institutionaliseret i to forskellige typer af plejefamilier. 
Netværksplejefamilierne støttes som nævnt af de dele af videnskaben der frem-
hæver kontinuitet og vigtigheden af den biologiske familie og det nære netværk, 
mens de kommunale plejefamilier støttes af de dele af forskningen der pointerer 
at varetagelsen af disse børns udvikling og trivsel fordrer en særlig faglighed og 
indsigt.   

De almindelige plejefamilier kan placeres et sted sådan nogenlunde midt mellem 
disse to kapitaler. Deres placering kan ikke siges at være stabil lige midt imellem, 
men nedenstående illustration giver alligevel et meget godt billede af det spæn-
dingsfelt, som de almindelige plejefamilier i dag befinder sig i. Et spændingsfelt, 
hvor det på den ene side forventes og kræves, at plejeforældrene uddanner og 
videreuddanner sig til at tage ’kvalificeret’ hånd om disse børn, og hvor på den 
anden side vigtigheden af ’de varme hjerter’ og relationen bliver betonet. Der be-
høver ikke nødvendigvis at ses dette spændingsforhold. Men når distinktionen la-
ves så tydeligt, som det ses i feltet i dag, så virker dette som et modsætningsfor-
hold og en ’kampplads’ i feltet – dette vender jeg tilbage til i analysedel III hvor 
fokus rettes mod hvordan arbejdet anskues.   
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FIGUR 16: RELATION OG FAGLIGHED 

Det er her væsentligt at pointere, at de to ressourcer/kapitaler ikke gensidigt ude-
lukker hinanden, forstået på den måde at en netværksplejefamilie selvsagt godt 
kan have en faglighed, som de bringer ind i arbejdet, og som de ligeledes anerken-
des for. Og ligeledes anerkendes de kommunale plejefamilier også for den rela-
tion, de formår at skabe med deres plejebørn. Men forskellen ligger i, at ved net-
værksplejefamilien, er det relationen som bliver den kapital, der primært tillægges 
værdi. Dette gøres ud fra en tanke om, at det er godt for barnet, at anbringelsen 
bliver så tæt på det velkendte som muligt – ved fx at det bliver muligt at blive i sit 
lokalområde, bibeholde sit netværk og den nære relation til familien mv. Her er 
fokus således rettet mod den sociale kapital.  Mens det i den kommunale plejefa-
milie i udgangspunktet bliver deres faglighed og deres materielle ressourcer, der 
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tillægges mest værdi og bliver de kapitaler, der ligger til grund for deres ansættelse 
som kommunale plejefamilier – altså deres økonomiske kapital og i høj grad deres 
kulturelle videnskapital.  

I denne sammenhæng er det væsentligt at have for øje, at en anden central forskel 
mellem de forskellige typer af plejefamilier, er hvordan de forskellige typer af ple-
jefamilier aflønnes. Aflønningen af de enkelte plejefamilier og forskellige plejefa-
milietyper varierer fra kommune til kommune, men overordnet set kan man sige, 
at de kommunale plejefamilier typisk er højere lønnet end de almindelige plejefa-
milier, og nogle steder er der ligeledes tale om en fast aflønning på eksempelvis ti 
vederlag, der således ikke ændres igennem anbringelsesforløbet (se bl.a. 
kommunaleplejefamilier.dk 2018; Socialstyrelsen 2015b). De almindelige plejefa-
milier aflønnes for det meste med x-antal vederlag afhængigt af barnet. Ofte an-
vendes ’belastningsindikatorer’ til fastsættelse af, hvor mange vederlag familie-
plejeren skal have, og dette genforhandles herefter løbende gennem anbringel-
sesforløbet. Netværksplejefamilier modtager ikke, vederlag for at have plejebørn. 
Men de modtager, i stil med de andre plejefamilier, et fast beløb til afholdelse af 
ekstra udgifter i forbindelse med barnets kost og logi. Der kan således ses et ikke 
uvæsentligt økonomisk rationale i at anvende netværksplejefamilier frem for an-
dre typer af plejefamilier.  

Der er således store forskelle på, hvor omkostningstunge anbringelser i de tre ty-
per plejefamilier er. Hvis man udelukkende anvendte det rationale, som var frem-
herskende ved auktionerne i forbindelse med anbringelser af børn i plejefamilier 
før i tiden (se analysedel I), så er der ingen tvivl om, at man primært skulle anbringe 
børn i netværksplejefamilier, da de (i hvert fald i et her og nu perspektiv) er klart 
den billigste løsning. Men samtidig så er en anbringelse i en kommunal plejefamilie 
billigere end en institutionsanbringelse, så også her kan ses et klart økonomisk ra-
tionale (se figur 1). Hvis vi så sætter økonomien ind i min model ovenfor, så er det, 
måske ikke så overraskende, fagligheden, som bliver den kapital, der anerken-
des/honoreres økonomisk, mens relationen ikke honoreres økonomisk. Det bliver 
med andre ord fagligheden i form af den institutionaliserede kulturelle kapital, der 
i feltet også kan omsættes til økonomisk kapital i kraft af plejeforældrenes lønnin-
ger, som jeg var inde på i kapitel 3 i afsnittet om økonomisk kapital.  

FORSKELLIGE TYPER AF INSTITUTIONER 
Som vi så det i forrige kapitel, så spillede filantropiske foreninger og private initia-
tiver en stor rolle i forbindelse med opdragelsesanstalterne ved feltets fremkomst. 
Dette afspejler sig til stadighed på det organisatoriske plan i feltet i dag, hvor ho-
vedparten af døgninstitutionerne er drevet og ejet af private organisationer eller 
er selvejende institutioner (Bengtsson og Jakobsen 2009). Men hvor feltet tidligere 
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rummede primært to forskellige typer af institutioner – nemlig opdragelsesanstal-
ter og børnehjem, så rummer feltet i dag mange flere forskellige typer. Og selvom 
familieplejen er den mest benyttede anbringelsesform, til modsætning fra hvor-
dan billedet var ved feltets fremkomst, så er der stadig rigtig mange institutioner 
i Danmark.   

Og i sammenligning med vores nordiske naboer, så har Danmark altid haft, og har 
stadig, en langt større tradition for at anvende institutionsanbringelser (Gilbert 
m.fl. 2011a). Som beskrevet i forrige kapitel, så har der i en dansk kontekst været 
en stor tiltro til institutionerne som anbringelsestilbud, siden feltets fremkomst. 
Men som vi så, så er der også løbende blevet sat spørgsmålstegn ved netop insti-
tutionernes fortræffelighed. Dette har gang på gang ført til en udvikling, men 
(endnu) ikke til en total afvikling af institutionerne. Vi så fx, hvordan kritikken af 
institutionerne i slutningen af 1800-tallet førte til en øget statslig styring og tilsyn 
med området og fremkomsten af børnehjemmene, som alternativ institutions-
type. Eller den spirende institutionskritik fra slutningen af 1960’erne, der førte til 
nye alternative institutioner og anbringelsestilbud op gennem 70’erne og 80’erne. 

Institutionsfeltet, som det ser ud i dag, er således et broget felt med mange for-
skellige typer af institutioner, mange forskellige aktører, tilgange og målgrupper. 
Overordnet taler man ofte om døgninstitutioner og socialpædagogiske opholds-
steder som de to overordnede typer i feltet, hvor døgninstitutionerne traditionelt 
var institutioner, der oprindeligt var amtskommunalt eller kommunalt drevet, 
men som også i dag drives af en række private stiftelser og fonde. 98  Siden 
1970’erne har antallet af døgninstitutioner generelt været faldende. Døgninstitu-
tionerne dækker over såvel spædbørnshjem/observationshjem, behandlingshjem, 
akutinstitutioner, sikrede afdelinger, mere ’rene’ opvækstinstitutioner (hvor de 
anbragte ofte bor i flere år, men uden at være i et permanent behandlingsforløb) 
og ungdomsinstitutioner/-pensioner (Bryderup 2005). De socialpædagogiske op-
holdssteder dækker som udgangspunkt over ”forskellige organiseringer af mindre, 
private døgntilbud.” (Bengtsson og Jakobsen 2009:84). Det er svært at sige noget 
entydigt om, hvad der kendetegner de socialpædagogiske opholdssteder, de kan 
fx variere lige fra en mini-institution, der drives af et ’forstanderpar’ og på den 
måde i stor stil, kan minde lidt om en fuldtidsplejefamilie med flere børn, til en 
større institution med mange børn/unge og derfor ligeledes mange ansatte. Men 
hvor antallet af døgninstitutioner faldt op gennem 70’erne, så skete der en stig-

 
98 Denne ændring ses bl.a. i forbindelse med Strukturreformen af 2007, der på anbringelsesområdet bevir-
kede, at de rådgivningsfunktioner, som før var placeret i amterne, nu blev flyttet ud i kommunerne, og 
kommunerne fik generelt et større ansvar for opgaveløsningen på området. Trods kommunesammenlæg-
ningerne, så var kommunerne stadig for små til kunne løfte driften af en række anbringelsesinstitutioner. 
Og der ses derfor i dag kun få offentligt drevne institutioner på anbringelsesområdet (Hansen 2011:322). 
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ning af antallet af de socialpædagogiske opholdssteder i forbindelse med den ek-
sperimentelle fase i 80’erne og 90’erne (Bengtsson og Jakobsen 2009:81–85), som 
berørt i analysedel I. Ud over døgninstitutionerne og de socialpædagogiske op-
holdssteder, så rummer denne del af feltet også anbringelsesformer lige fra unge-
kollektiver, hybler, kost- og efterskoler, diverse skibsprojekter og diverse andre 
socialpædagogiske projekter. 

Institutionsanbringelserne er med andre ord et bredt felt med store variationer i 
såvel målgruppe, organisering og tilgang. Det er således heller ikke muligt helt en-
tydigt at tegne et billede af disse institutioners organisering. Men overordnet kan 
det siges, at vi i dag ser en organisering af feltet hvor tankegangen er, at selvom 
første prioriteten er anbringelse i plejefamilie, så er der fortsat en gruppe børn og 
unge der har behov for noget andet og noget mere. Her har blandt andre institu-
tionernes interesseorganisationer (fx FADD og LOS) samt fagforeninger som SL og 
BUPL, været nogle af dem der gik forrest i denne kamp og pointering af, at ikke 
alle børn vil trives i en plejefamilie. Organisatorisk betyder dette, at der fortsat 
anvendes institutionsanbringelses som indsats i Danmark, men at det blot er et 
fåtal af disse institutioner der er statsligt/offentligt drevne. Men de skal alle sam-
men, ligesom plejefamilierne, godkendes som anbringelsestilbud, for at kommu-
nerne kan anvende dem, og er således ’udfører’ og underlagt BUM-modellens hie-
rarki. Dette bringer os således videre til at se på hvordan arbejdet med godken-
delse og tilsyn er organiseret i feltet i dag. 

6.4 GODKENDELSE OG TILSYN 
Som vi så det i kapitlet om feltets fremkomst, så blev der allerede med loven fra 
1888 indført regler om godkendelse af anbringelsessteder, med krav om at alle 
plejeforhold skulle registreres hos myndighederne, og plejetilladelsen skulle gives 
af kommunen, før man kunne tage et barn i pleje. Og i starten af 1900-tallet blev 
der indført regler om tilsyn med anbringelsesstederne. Men meget er alligevel sket 
siden dengang, og de to nyeste reformer (Tilsynsreformen og reformen om Mere 
kvalitet i plejefamilier (Børne- og Socialministeriet 2017b, 2018c)) på anbringelses-
området har i høj grad påvirket organiseringen på dette område. Uden at dykke 
ned i samtlige detaljer og ændringer i lovgivningen, så vil jeg forsøge her at give et 
indblik i, hvordan dette arbejde overordnet set er organiseret, hvilke agenter der 
er centrale i dette arbejde og hvordan denne organisering tydeliggør nogle af fel-
tets centrale magtrelationer.   

Det er i dag sådan, at kommunerne ikke må anvende anbringelsessteder, der ikke 
er blevet godkendt. Ansvaret for godkendelse af og tilsyn med anbringelsessteder 
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for børn og unge ligger nu udelukkende hos landets fem socialtilsyn, der blev op-
rettet i 2014 i forbindelse med Tilsynsreformen. Indtil for nylig havde kommu-
nerne stadig mulighed for at lave det, der hed ’konkrete godkendelser’99 af pleje-
forældre. Den 1. juli 2019 trådte en ny lov i kraft (Børne- og Socialministeriet 
2018c), hvilket betød, at plejefamilier nu ikke længere kan blive konkret godkendt 
plejefamilie (medmindre der er tale om en netværksplejefamilie). Organisatorisk 
bevirker dette, at alle godkendelser nu skal gennemføres af socialtilsynet – både 
godkendelser af institutioner og plejefamilier. Men da det stadig er kommunerne 
– dvs. kommunens myndighedssagsbehandlere, familieplejekonsulenter og lig-
nende, der står for at matche de børn, de skal have anbragt, med et relevant an-
bringelsessted, så kræver dette, at de har viden om de generelt godkendte pleje-
familier. Praksis er derfor, at socialtilsynets rapport og godkendelse af de enkelte 
tilbud lægges op på Tilbudsportalen (Socialstyrelsen 2017c:3). 

Organisatorisk betyder det, at en række opgaver, der før lå i kommunerne, nu er 
flyttet over i et statsligt tilsyn. Med henvisning til BUM-modellen, så kan der her 
ses en intention om i højere grad at adskille opgaverne, så der ikke er risiko for 
interessekonflikter. Denne udvikling i organiseringen kan ses som et udtryk for en 
økonomisk bureaukratisk logik og en centraliserings tendens. 

Godkendelsesprocessen består konkret af en skriftlig ansøgning, samtaler mellem 
tilsynet og ansøger samt besigtigelse af de fysiske rammer på anbringelsesstedet. 
Socialtilsynet, der godkender anbringelsesstederne, arbejder ud fra en ”kvalitets-
model”, som de tilsynsførende anvender i forbindelse med deres løbende tilsyns-
besøg.100 Det er den samme model, de anvender, når de skal godkende en ny ple-
jefamilie, et socialpædagogisk opholdssted eller andet anbringelsessted – her skal 
de således ud fra modellen vurdere, om de mener, at det er ”sandsynligt, at ansø-
gerne kan levere fornøden kvalitet.” (Socialstyrelsen 2018b). Kvaliteten vurderes 
ud fra følgende temaer: 1). Uddannelse og beskæftigelse, 2). Selvstændighed og 
relationer, 3). Målgrupper, metoder og resultater, 4). Sundhed og trivsel, 5). Orga-
nisation og ledelse, 6). Kompetencer, 7). Økonomi og 8). Fysiske rammer. Vurde-
ringen af kvaliteten på baggrund af disse temaer gennemføres, lige med undta-
gelse af temaet om økonomi, med udgangspunkt i kvalitetsmodellen. 

 
99 En konkret godkendt plejefamilie er en familie, der er godkendt til at have et konkret barn i pleje. 
100 Med den nyligt vedtagne lov om ”Mere kvalitet i plejefamilier” er det anført, at socialtilsynets godken-
delse af plejefamilier skal ”(…) følge et fast koncept for godkendelsen, der er udstedt af Børne- og Socialmi-
nisteriet, og som beskriver centrale elementer i godkendelsesforløbet og indeholder redskaber til afdækning 
og vurdering af ansøgernes kompetencer.” (Børne- og Socialministeriet 2018c:§5 a). I denne afhandling 
tager jeg udgangspunkt i den godkendelsesprocedure som var gældende da empirien blev produceret 
(2014-2016). 
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Kvalitetsmodellen indeholder en række parametre til vurdering af kvaliteten. Den 
er bygget op omkring syv kvalitetstemaer, der hver er konkretiseret i et antal kva-
litetskriterier, der igen er brudt ned i en eller flere kvalitetsindikatorer. ”Kriterierne 
er konkrete mål for indsatsen i tilbuddene [plejefamilien og institutionerne]. (…) 
Indikatorerne er tegn på, om den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i 
praksis.” (Socialstyrelsen 2017c:2, 2017d:2). Strukturen i kvalitetsmodellen ser 
derfor således ud: 

 

FIGUR 17: KVALITETSTEMAER, -KRITERIER OG -INDIKATORER 
I bilag 6 ses ovenstående model lavet for alle syv temaer.  

Ved såvel tilsyn som godkendelse skal socialtilsynet foretage en bedømmelse af 
samtlige indikatorer i modellen, og tilsynet skal ved godkendelse af anbringelses-
stedet vurdere, om det forventes at kunne opfylde indikatoren eller ej, mens de 
ved tilsynsbesøg skal bedømme og give anbringelsesstedet en score på de enkelte 
indikatorer ud fra en skala, hvor ”I meget høj grad opfyldt” udløser 5 point, ”I høj 
grad opfyldt” 4 point, ”I middel grad opfyldt” 3 point, ”I lav grad opfyldt” 2 point 
og ”I meget lav grad opfyldt” giver 1 point. Disse point anvendes således: 

Ud fra den værdi, som indikatorerne er givet, udregnes der automa-
tisk en samlet værdi for opfyldelsesgraden for henholdsvis hvert kri-
terium og hvert tema. Værdien udregnes som et gennemsnit af hen-
holdsvis indikatorernes og kriteriernes værdier. Det samlede resultat 
af denne talmæssige bedømmelse udtrykkes grafisk i form af et ”spin-
delvæv”. (Socialstyrelsen 2017c:4) 

På baggrund af bedømmelsen af de enkelte indikatorer laves en vurdering af kri-
terierne, og disse vurderinger samles til sidst i en skriftlig vurdering for hvert enkelt 
tema – det er disse vurderinger på tema-niveau, som tilsynet skal anvende til i 
første omgang at vurdere, om de kan godkende anbringelsesstedet, og senere hen 
i deres tilsyn til at vurdere kvaliteten i anbringelsesstedet. Den logik, som kvali-
tetsmodellen synes at bygge på er, at man, ved at opstille klare mål og kontrollere, 
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kan sikre kvalitet. Det er således en bureaukratisk logik, som fx også Parton skriver 
om er dominerende i Storbritannien (Parton 2008). 

Temaet om økonomi er ikke indeholdt i kvalitetsmodellen og skal derfor vurderes 
særskilt. Socialtilsynet skal fx i forbindelse med godkendelsen af plejefamilier 
sikre, at plejefamilien ”har de nødvendige økonomiske ressourcer, der skal til for 
at sikre en stabil anbringelse.” (Socialstyrelsen 2018b). Og i forhold til godkendelse 
af institutioner skal de vurdere: ”(…) om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, (…) 
om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i for-
hold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe, og (…) om der er gennemsig-
tighed i tilbuddets økonomi.” (Socialstyrelsen 2018c). Når tilsynet har vurderet 
kvaliteten af disse otte temaer, skal de komme med en samlet vurdering af, om 
ansøger samlet set opfylder kvalitetskravene.  

Det er ligeledes socialtilsynet der står for det løbende tilsyn med anbringelsesste-
det – det generelle eller stedlige tilsyn, som det også kaldes. Inden Tilsynsrefor-
men i 2014 var det kommunen hvor anbringelsesstedet lå, der havde tilsynsfor-
pligtigelsen med anbringelsesstederne. Men efter lov om socialtilsyn §4 ligger for-
pligtigelsen til dette driftsorienterede tilsyn nu hos de fem socialtilsyn (Børne- og 
Socialministeriet 2017b). De skal føre tilsyn med de generelt godkendte private, 
kommunale og regionale anbringelsessteder, som ligger i deres region – lige med 
undtagelse af dem, der ligger i samme kommune som socialtilsynet (se figur 11 
”Tilsynsreformen – de væsentligste ændringer”). Socialtilsynet skal føre driftsori-
enterede tilsyn minimum én gang årligt med hvert anbringelsestilbud. Det drifts-
orienterede tilsyn omfatter ikke de konkret godkendte plejefamilier og netværks-
plejefamilier, i disse to typer plejefamilier gennemføres alene det personrettede 
tilsyn, som anbringende kommune står for. Det personrettede tilsyn er beskrevet 
i Servicelovens §148 (Børne- og Socialministeriet 2018c). Dette er en tilsynsforplig-
tigelse, der ligger hos de anbringende kommuner i forhold til løbende at føre tilsyn 
med, hvordan det enkelte barn har det på anbringelsesstedet. Med Barnets Re-
form blev der indført et procedurekrav om, at dette tilsyn skal foretages minimum 
to gange årligt (Rigsrevisionen 2016). 

Ud over det stedlige tilsyn og det personrettede tilsyn, som således gennemføres 
af hhv. socialtilsynene og kommunerne, så er der en tredje instans, som ligeledes 
kan tage på tilsynsbesøg på de enkelte tilbud – det er Ombudsmanden, der efter 
ombudsmandsloven ligeledes kan aflægge besøg på anbringelsesstederne og på 
denne baggrund udtale sig om forholdene på disse steder. Derudover har Social-
styrelsen også en tilsynsforpligtigelse. Socialstyrelsen er forpligtiget til løbende at 
følge praksis i socialtilsynene, foretage stikprøver og understøtte socialtilsynet i 
forbindelse med deres godkendelses- og tilsynsopgaver ved at bidrage med rele-
vant vejledning og materiale. Derudover skal Socialstyrelsen hvert år udarbejde en 
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rapport om socialtilsynenes virksomhed. Socialstyrelsen fører således tilsyn med 
tilsynet (Socialstyrelsen 2019b). 

Som det fremgår, så er socialtilsynet i dag en central spiller i feltet og den ’nye’ 
organisering af denne del af arbejdet har bevirket at kommunerne i dag sidder i 
en mindre magtfuld position, mens socialtilsynet har overtaget denne position. 
Dette tydeliggør derved ligeledes at der er sket en centralisering – fra at disse op-
gaver før Tilsynsreformen blev varetaget af 98 forskellige kommuner, så varetages 
opgaverne nu i vid udstrækning udelukkende af de fem socialtilsyn. Denne æn-
dring hænger i høj grad sammen med anskuelsen af vigtigheden af det jeg i analy-
sedel III har beskrevet som ”kontrol og distance”. Men som jeg fremanalyserer i 
afsnit 7.8, så står denne position i feltet ikke uimodsagt, men dominerer alligevel 
bredt i feltet.  

6.5 AFLØNNING OG BETALING 
I det historiske tilbageblik på feltets fremkomst så vi, hvordan der fra opdragelses-
anstalternes side blev rejst kritik af plejefamilierne for udelukkende at være i dette 
felt for økonomisk vinding. Også i dag fylder det økonomiske aspekt meget, når 
anbringelsesområdet drøftes. Økonomien kan ses som en central kampplads i fel-
tet, hvor der fra udførerleddet i feltet kæmpes om at få andel i de økonomiske 
ressourcer. Økonomien og strukturen omkring BUM-modellen er således centrale 
elementer i forhold til indblikket i, hvordan arbejdet i feltet er organiseret. Og der-
med også et indblik i hvordan organiseringen afspejler og får konsekvenser i rela-
tion til magtrelationerne og kategoriseringerne i feltet. Ikke mindst fordi økono-
mien i form af vederlag til plejeforældre og kommunernes betalinger for pladser 
på institutioner er rammesættende for arbejdet. I denne analysedel præsenteres 
med andre ord analysen af en igangværende kamp om organiseringen af aflønning 
og betaling i feltet. Kampen analyseres ved særligt at rette fokus mod hvilke posi-
tioner der ses i denne kamp, hvad der kæmpes om samt hvilke kapitaler og allian-
cer der er på spil. 

I BUM-modellen er både plejefamilier og institutioner afhængige af, at kommu-
nerne vil anvende dem og betale den pris, de ønsker for at varetage opgaven. I 
mine deltagerobservationer har jeg bl.a. set eksempler på en leder på en institu-
tion, der selvom hun synes, det bliver lidt presset, hvis de med blot et par dages 
varsel skulle modtage et nyt barn, blot konstaterede: ”(…) vi har ikke råd til at sige 
nej… især hvis Magnus lige pludselig ikke skal være her længere, for så bliver jeg 
nød til at fyre folk.”. På institutionsområdet fastsættes priserne ud fra en række 
forskellige takster, som er beregnet ud fra, hvor ressourcekrævende barnet er. For 



ANALYSEDEL II: ORGANISERING AF ARBEJDET 

219 
 

det meste har institutionerne nogle faste takster for, hvad en plads hos dem ko-
ster. Men én af de institutionsledere, jeg interviewede, fortalte om et konkret ek-
sempel med det barn de senest havde modtaget, hvor hun havde fundet sig selv i 
en forhandlingssituation med myndighedssagsbehandleren, hvor alle dagens akti-
viteter blev gjort op i medarbejderes timeforbrug på det pågældende barn.   

Ja, de vil gerne have detaljer. Ja. Altså med hende for eksempel, der 
er alt skrevet op, alt hvad hun får støtte til. Morgenmad tager så og 
så lang tid, hun får den og den støtte. Formiddagsaktiviteter tager så 
og så lang tid, hun får den og den støtte. Hele dagen er delt op. Så 
har de vurderet, at morgenmaden der vil de give en halv time til. Så 
har vi for eksempel skrevet, at om aftenen der har hun brug for tre 
timer, nej to timer tror jeg faktisk kun det var, vi søgte om. To timer 
til aktivitet. Altså til at blive fulgt ned og sidde måske og se en film, 
eller hvad det nu kunne være. Og det vil de så kun give én time til. 
Altså. Så på den måde så sidder de simpelthen og regner.  

Generelt fylder økonomi rigtig meget i mit materiale fra institutionerne. Et af de 
temaer, der især er tydeligt på den ene af institutionerne, er, at personalet har en 
fornemmelse af, at det i virkeligheden ikke er myndighedssagsbehandlerne, der 
ønsker at presse dem på deres pris, beslutter at sende den unge ud i egen bolig, 
eller hvad det nu skal være. Der er en klar oplevelse af, at myndighedssagsbehand-
lerne ”bliver presset ovenfra”, som der bliver sagt, og at myndighedssagsbehand-
lerne i virkeligheden bliver presset til at tage nogle beslutninger, som de ikke øn-
sker eller fagligt anser som det bedste: ”(…) jeg tror egentlig, altså jeg tror de stak-
ler, der skal sidde og placere, de har det ikke særlig godt. Altså dem kan jeg godt 
have ondt af.” siger én af de ansatte fx, da han fortæller om deres samarbejde 
med kommunernes myndighedssagsbehandlere. At de ansatte her har ret i, at 
myndighedssagsbehandlerne ikke altid har den fulde beslutningskompetence, un-
derbygges af de kommunale ledere, jeg interviewede. En leder fortalte fx om, at 
de havde haft en længere periode hvor sagsbehandlerne, på grund af for store 
budgetoverskridelser i forvaltningen, fik frataget beslutningskompetencen eller 
”egenkompetencen”, som hun kalder det.   

Der havde vi en periode, hvor vi egentlig trak den ind, egenkompe-
tencen, så der skulle de komme og spørge næsten hver gang, de 
skulle bruge penge. Den er blevet lagt ud igen her 1. januar ’16, så nu 
har de egenkompetence på rigtig mange ting, og der er ganske få ting, 
de skal spørge om. 

Som citatet viser, så kunne myndighedssagsbehandlerne i denne periode ikke selv 
træffe beslutninger, der kostede penge – ledelsen skulle med andre ord ind over 
alle beslutninger. Dette tydeliggør hierarkiet i forhold til beslutningskompetencen. 
Den faglige leder var her blevet bedt af centerchefen om at nedbringe udgifterne 
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i afdelingen, som igen havde fået denne instruks fra kommunalbestyrelsen. Hvilket 
resulterede i, at myndighedssagsbehandlerne i en periode ikke nødvendigvis 
kunne træffe de beslutninger som de (med afsæt i deres faglighed) fandt bedst 
egnede. Dette viser derved også, at økonomien i sådanne tilfælde kan få større 
betydning end den faglige vurdering.  

På familieplejeområdet udgør aflønningen en helt særlig kampplads. En kamp-
plads hvor der kæmpes om hvordan aflønningen skal organiseres. Aflønningen af 
plejeforældrene sker i form af skattepligtige plejevederlag101. Det vil sige, at pleje-
forældrene ikke som sådan er ansat med fast løn, pension mv. Plejefamiliernes 
ansættelsesvilkår, og herunder deres aflønning i form af plejevederlag, er et hyp-
pigt debatteret emne i feltet. Dette så man fx tilbage i 2010, hvor Deloittes under-
søgelse af ”Plejefamiliers rammer og vilkår” (Deloitte 2010) blandt andet viste, at 
vederlag og øvrige kontraktforhold havde stor indvirkning på plejeforældrenes op-
levelse af samarbejdet med kommunen. Og igen i 2014 hvor Ankestyrelsen, som 
en opfølgning på Barnets Reform, udkom med deres undersøgelse af samarbejdet 
mellem kommuner og plejefamilier (Ankestyrelsen 2014). Denne undersøgelse pe-
gede på, at: ”(…) vederlagsproblematikker, især genforhandling af vederlag under-
vejs i anbringelsesforløbet, er en af de hyppigste årsager til konflikt.” 
(Ankestyrelsen 2014:3) mellem plejeforældrene og kommunerne, hvilket primært 
skyldtes uklarhed om tildelingskriterier og uenighed om plejeopgavens komplek-
sitet. Næsten enslydende konklusioner nåede Deloitte.Social frem til, da de, på 
opdrag fra Socialstyrelsen, udarbejdede en ”Kortlægning af vederlag til plejefami-
lier” (Deloitte.Social 2016). Her konkluderede de, at uenigheder vedrørende ve-
derlag er en af de hyppigste årsager til konflikt og kan resultere i sammenbrud i 
anbringelserne  (Deloitte.Social 2017). I en afhandling som denne bliver drøftel-
serne af vederlag interessant, fordi den rummer mange af de kampe og modstrid-
ende logikker, der eksisterer i feltet. Det er derfor også et emne, som viser sig igen 
og igen i mit materiale, hvad end der tales om dokumentationsopgaver, samar-
bejde med biologiske forældre, uddannelse osv. Det er således centralt med et blik 
på, hvordan praksis om plejevederlagene er organiseret og fungerer.  

Fastsættelsen af, hvordan vederlæggelsen praktiseres, er ikke regelfastsat, hvilket 
vil sige, at det i princippet er op til kommunerne, hvordan de griber dette an i 
praksis. Når man ser på hvordan de enkelte kommuner håndterer det, kan der 
således ses flere forskellige modeller. En undersøgelse udført for Socialstyrelsen 
peger da også på, at der er flere forskellige tilgange, og at der overordnet set kan 

 
101 Netværksplejefamilier modtager som nævnt ikke vederlag, men kompenseres for kost, logi og lignende 
udgifter, ligesom de almindelige plejefamilier og de kommunale plejefamilier gør. Størrelsen på et vederlag 
reguleres hvert år, hvor KL ved årsskiftet udsender en vejledende taksttabel for vederlagenes størrelse. Per 
1. januar 2018 svarer et vederlag til (afrundet fra 138,82 kr.) 139 kr. i døgnet, dvs. 4.222,00 kr. pr. måned 
(KL 2018). 
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siges at være tre forskellige modeller for, hvordan dette gribes an:  1). KL’s ret-
ningslinjer, 2). En gennemsnitsmodel og 3). En minimumtakstmodel 
(Deloitte.Social 2016).Disse tre modeller bygger på hver sin logik. Den hyppigst 
anvendte model er KL’s retningslinjer, som både er den, der primært refereres til 
i mit materiale, men ligeledes er den, de fleste danske kommuner er stærkt inspi-
reret af i deres håndtering af fastsættelse og vurdering af plejeforældrenes veder-
lag (Deloitte.Social 2016). Ifølge KL’s retningslinjer (Kommunernes Landsforening 
2009), så bør vederlæggelsen tage udgangspunkt i den opgave, som plejefamilien 
skal løse – dette bliver ofte i praksis betegnet som ”belastningsgraden” eller ”de 
belastningsindikatorer, barnet har”, sådan som der står i retningslinjerne hos én 
af de kommuner, jeg har besøgt. Og i denne forbindelse har KL opstillet følgende 
fem punkter, som kommunerne bør tage med i den samlede vurdering: 

1. Barnets vanskeligheder og behov for støtte 
2. Krav til samarbejdet med barnets forældre 
3. Plejefamiliens opgaver i forbindelse med anbringelsen 
4. Plejefamiliens ressourcer og kvalifikationer i forbindelse med 

at løse opgaverne med plejebarnet 
5. Plejeforholdets betydning for eventuelle erhvervsbegrænsnin-

ger. (Kommunernes Landsforening 2009:68) 

Denne model er gennem flere år blevet stærkt kritiseret for at have en omvendt 
incitamentsstruktur, fordi den opfattes som en slags ”negativ resultatløn”, sådan 
som den oftest bliver omtalt i mit materiale. Netop denne model har således de 
seneste år været et centralt omdrejningspunkt for kampen i feltet. Grunden er, at 
modellen, der bygger på KL’s retningslinjer, lægger op til, at vederlæggelsen ikke 
er noget, der sker en gang for alle ved indgåelse af plejekontrakten. KL anbefaler 
derimod, at man én gang årligt vurderer og evaluerer antallet af vederlag ift. 
det/de anbragte børn og unge. Det er her opfattelsen af ”den negative resultatløn” 
opstår, da det i praksis fungerer på den måde, at hvis plejebarnet har fået det 
bedre, så skal vederlagene sættes ned, da belastningsgraden således ikke er så høj 
længere. ”Jo bedre børnene bliver, jo mindre i løn, får du.” som en plejemor siger. 
Bag denne kritiske betegnelse om ”negativ resultatløn” ligger således også en ind-
forståethed om, at når plejebarnet klarer sig bedre, har fået det bedre og lignende, 
så er det fordi plejeforældrene har gjort deres job godt. Man kan således sige, at 
dette er blevet en slags doxa i feltet, hvilket understreges af følgende citat fra en 
familieplejekonsulent: ”Altså, jo bedre de [plejeforældrene] laver deres arbejde, jo 
mindre får de i løn (…)”. 

Betegnelsen negativ resultatløn rummer således en kritik af, at plejeforældrene 
ikke belønnes for deres arbejde. Det er en kritik der i høj grad rejses af plejeforæl-
drene og deres interesseorganisationer og fagforeninger. Men denne betegnelse 
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’negativ resultatløn’ tydeliggør, udover kampen om ressource i feltet, ligeledes be-
handlingslogikkens dominans i feltet. Denne betegnelse giver nemlig kun mening 
i kraft af denne logik og ville således ikke give mening, hvis udviklingen i barnet 
blev anset som en naturlig udvikling. Som vi så ved feltets fremkomst, så skete 
aflønningen af plejeforældrene den gang på baggrund af, i hvor høj eller lav grad 
børnene kunne indgå som arbejdskraft i husholdningen, og plejeforældrene skulle 
her ikke have lige så meget for at have ældre børn i pleje, som de skulle have for 
de små børn. Denne aflønning byggede således på tanken om, at der sker en na-
turlig udvikling i kraft af børnenes alder, og at de derved med alderen bliver en 
mindre belastning – eller mere positivt formuleret, en større hjælp. Der er således 
her en distinktion mellem udvikling, som anses som naturlig udvikling (børnene 
skal blot tilbydes omsorg og de rette rammer) versus udvikling som et resultat af 
en faglig indsats. Denne distinktion er dominerende i feltet i dag og vil blive udfol-
det nærmere i næste kapitel i analysen af, hvordan arbejdet anskues. Men den 
udgør således argumentationen for de forskellige positioners kamp for hvordan 
denne aflønning skal organiseres.  

En anden kritik, der rejses i forbindelse med denne aflønningsmodel, er den usik-
kerhed, denne aflønningsform giver for plejeforældrene. Denne kritik bæres lige-
ledes frem af plejeforældrene og diverse faglige organisationer, men denne kritik 
tager ikke på sammen måde afsæt i behandlingslogikken. Denne kritik trækker 
derimod bredt på forskningen i feltet, hvor stabilitet i anbringelserne bliver en 
central kapital. Den årlige vurdering af antal vederlag betegner de familieplejekon-
sulenter og plejeforældre, jeg har talt med, som ”lønforhandling med kommunen”, 
også selvom det hos nogle plejeforældre er en helt klar oplevelse, at der ikke er så 
meget forhandling over denne situation, og at de i hvert fald sjældent sættes op i 
vederlag. Som et plejeforældrepar siger, så er ”det næsten umuligt” at blive sat op 
i vederlag, og en anden plejemor siger: ”det kommunale de forventer, der er mere 
og mere vi skal, og for mindre og mindre i løn.”  

Det, der gør de løbende genforhandlinger af vederlag så omstridte i feltet, er at 
det giver plejeforældrene en usikkerhed i forhold til deres økonomiske fremtid, at 
plejeforældrene føler sig placeret i en udsat forhandlingssituation, hvor de i for-
handlingerne bliver presset på deres følelser, da de, som de siger, jo i bund og 
grund ikke kan forestille sig at afbryde anbringelsen og dermed sige farvel til disse 
børn. En plejemor udtrykker det således: 

Men det er jo ikke det, fordi for os er det jo det, vi brænder for. Og 
når man brænder for noget uanset, om det er kunst eller børn, eller 
hvad det er, så er det jo ikke pengene, man ser på. (…) Men det er jo 
latterligt. Det er jo urimeligt, og det er utroligt, at en sagsbehandler 
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vil være sig selv bekendt… Det ville jeg aldrig være, hvis jeg var sags-
behandler, så ville jeg ikke være mig selv bekendt. Men hun får jo 
belønning. Hun får jo nemlig personlige tillæg, når hun sparer nogle 
penge for kommunen, ikke?  

Eller som jeg oplevede det, da jeg fulgte en familieplejekonsulent i hendes arbejde, 
hvor vi kom ud til en plejemor, der netop beskrev dette dilemma, hun følte hun 
sad i, hvor hun følte, at hun blev nødt til at gå på kompromis med, hvad hun mente 
var rigtigt og forkert, og acceptere kommunens nedsættelse af hendes vederlag, 
da hun ellers ikke kunne overskue, hvilke konsekvenser dette sammenbrud i an-
bringelsen ville have for den biologiske mors samarbejde med kommunen og der-
for i sidste ende, hvilke konsekvenser dette vil få for deres plejesøn, hvis mor kræ-
vede ham hjemgivet. Så for mange plejeforældre bliver dette et umuligt valg, hvor 
der, som et plejeforældrepar beskriver det, bliver talt til deres ”blødende hjerter” 
i disse forhandlinger: 

PF: Og så taler de jo hele tiden til vores blødende hjerter også, ikke? 
Fordi det er jo det.  
PM: Jamen, tænk sig, at de her fire børn, som har været et andet sted, 
hvis vi skulle blive så kontrære, fordi tingene økonomisk blev så pres-
sede, at vi skulle sige, jamen så værsgo. Det er søreme svært at gøre 
over for de børn, ikke?  
PF: Det kan man jo ikke.  

Men hvor plejeforældrene fortæller om, hvordan de bliver presset på følelserne i 
disse vederlagsforhandlinger, så synes der i mit materiale at være en noget anden 
holdning at spore i kommunerne. Flere steder i mit materiale og undervejs i mit 
feltarbejde fornemmede jeg, at der i kommunerne ofte ligger en frustration over 
plejeforældrenes fokus på økonomi –  ikke kun i forbindelse med vederlagsfor-
handlinger, men ligeledes i forbindelse med statusmøder, hvor jeg i mit materiale 
har udtalelser om, at der kan være en mistanke til, hvad plejeforældrenes motiv 
er for eksempelvis at ønske, at deres plejebarn bliver udredt, eller at de i daglig-
dagen går lidt for meget op i at få den rigtige kørselsgodtgørelse, økonomisk kom-
pensation til gaver og lignende. Et eksempel på dette ses i følgende citat fra en 
ansat i en kommune, i forbindelse med, at vi talte om plejeforældrenes aflønnings-
model:  

(…) i virkeligheden synes jeg, at de gode plejefamilier skal være sikret 
en løn og have den, fordi… Men hold da kæft, der er også nogle, der 
tager børnene som gidsler. Det synes jeg. Og så kan vi være helt ude 
i, at det handler om kørselstakst eller, ikke? Altså, det er sådan… Der 
er sådan nogle balancer i det her eller gråzoner. 
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Dette er også et tema, som bliver rejst i Deloittes kortlægning af plejeforældrenes 
vederlag. Her fremgår det, at kommunerne vurderer, at økonomien fylder for me-
get i både den løbende opfølgning på plejebørnenes behov og trivsel og i supervi-
sionen mv. Derudover fremgår det, at plejeforældrene er enige i denne betragt-
ning og samtidig beskriver, at det indebærer ”(…) en risiko for, at fokus fjernes fra 
barnet og barnets trivsel.” (Deloitte.Social 2016:5). 

Deloittes kortlægning af området viser dog, at der reelt sjældent sker ændringer i 
vedlagene, og at disse, som de skriver: ”(…) næsten udelukkende gennemført ned-
sættelse i antal vederlag i forbindelse med forudsigelige forandringer i livssituati-
oner, såsom at barnet ikke længere passes i hjemmet på fuld tid.” (Deloitte.Social 
2016:5). Hvorvidt dette er korrekt eller ej, kan jeg ikke vurdere i de plejefamilier 
og kommuner, jeg har været inde i, men i mit materiale er det tydeligt, at mulig-
heden af, at kommunerne kan sætte dem ned, giver usikkerhed og fylder meget i 
plejeforældrenes beskrivelser af deres arbejde, hvilket ligeledes er konklusionen i 
Deloittes kortlægning (Deloitte.Social 2016).  De plejeforældre, jeg har talt med, 
taler derfor også for, at de ville foretrække en fast løn, hvor de blev aflønnet ud 
fra deres kompetencer, altså deres faglighed, i stedet for ud fra børnenes ’belast-
ningsgrad’. Et plejeforældrepar udtrykker det således: 

PF: Men jeg synes, at man skal lave et længere tidsperspektiv i de her 
anbringelser, ligesom at de fire, vi har, hvor sagsbehandleren siger, 
”prøv og hør, der er ikke noget i sol, vind og måne, der nogensinde 
ser ud til at være anderledes”, så kunne man da roligt lave en kontrakt 
med os, der gav os ro og fred, ikke? Og sige, ”prøv og hør, vi giver jer 
denne her løn”…  
(…) Giv os en fast løn og så kategoriser os og sig, ”Rune og Malene er 
pivgode til det her. De kan klare de her børn. Derfor får de den her 
løn. Men Jens og Ib er meget bedre til den her, så de skal jo have den 
her løn”. Så ligesom en jurist…  
PM: Ja, ligesom man får noget andet for at være speciallærer på en 
specialskole, ikke?  
PF: Eller i alle mulige andre jobs får du selvfølgelig løn for det, du gør, 
og du kan, du får et tillæg for alt muligt, men lad dog folk beholde 
deres tillæg.  

Kritikken som udtrykkes i dette citat, taler ind i en central kapital i feltet – nemlig 
kontinuitet og stabilitet, men dette kædes her sammen med behandlingslogikken 
’at det kræver en særlig faglighed’. En helt tredje kritik, der rejses i forbindelse 
med denne aflønningsmodel, er, at den kan medføre, at plejeforældrene har en 
økonomisk interesse i at se på barnets vanskeligheder frem for barnets ressourcer 
og derfor fx i deres statusbeskrivelser i højere grad fokuserer på børnenes udfor-
dringer og problemer end deres ressourcer, trivsel mv. Dette er i høj grad en kritik 
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der de senere år blandt andet er blevet rejst indenfor den barndoms- og ungdoms-
forskning, som også denne afhandling udspringer af, men som i mit materiale lige-
ledes kan ses på det kommunale niveau blandt myndighedssagsbehandlere, fami-
lieplejekonsulenter og de socialfaglige ledere. Mens det for mange plejeforældre 
er et lidt ømtåleligt emne. For, som en plejefar sagde til mig, så ligger der jo i denne 
kritik en implicit anklage om, at plejeforældrene gør deres plejebørn dårligere, end 
de er – i hvert fald i deres dokumentationsarbejde. Han sagde således:  

PF: (…) vi føler jo en gang imellem derhjemme, at vi bliver mistænke-
liggjort hele tiden. Som om vi har en anden agenda med det, vi laver. 
Altså hvad? 
PF: Jamen… Det kan være sådan noget med, at vi så måske prøver at 
gøre vores børn dårligere end de er for eksempel. Det har jeg hørt 
nogle snakke om, ikke. Et eller andet sted så har jeg det sådan, at hvis 
man tror det. Hvis jeg havde nogle ansatte, og jeg troede det, så ville 
de blive fyret på stedet for længe siden. Altså de ansatte, man har, 
skal man jo stole på, ikke.    

Plejefaren bliver her forarget over, at man overhoved kan sætte spørgsmålstegn 
ved, om nogle plejeforældre kunne finde på at beskrive deres plejebørn dårligere, 
end de reelt var for ikke at gå ned i løn. Men hans udtalelser er langt fra repræ-
sentative for det billede, der ellers tegner sig i mit materiale vedrørende dette 
spørgsmål. I mit materiale synes der, blandt myndighedssagsbehandlere, familie-
plejekonsulenter og kommunale ledere, men også bredt set blandt plejeforældre, 
at være en enighed om, at netop incitamentsstrukturen i vederlæggelsen medfø-
rer et udpræget problemorienteret fokus på børnene.  

Familieplejekonsulent: (…) vi stigmatiserer og fastholder nogle gange børn i noget, der er rigtig 
skidt. Altså, det er jo en længere snak, men altså alene den måde vi aflønner plejefamilier på, 
er med til at fastholde rigtig mange børn i det her, og derfor håber jeg rigtig meget, at - inden 
jeg skal på pension om nogle år eller mange år (griner) – at der bliver gjort noget ved det (…) 
 

Plejemor: Jeg er rigtig bange for, at der er mange plejebørn, der bliver gjort dårligere, end de 
egentlig er (…) Det tror jeg, fordi der er mange der tænker, hvis ikke, så går vi jo ned i løn, og 
altså det er jeg bekymret for.  
 

Plejefar: (…) du fjerner fokus fra ressourcerne og bliver nødt til at holde fast i svaghederne 
netop for at bevare den løn... Vi skal jo leve af det. Vi kan jo ikke… (…) Og som jeg sagde til en 
sagsbehandler en gang, ”prøv at høre, hvis du sætter mig et vederlag ned, så er det 4.000 
kroner om måneden. Hvor mange andre almindelige mennesker betyder 4.000 kroner ikke 
noget for? Det tror jeg, at det betyder for alle mennesker, hvis ens arbejdsgiver kom og sagde, 
”nu skal du høre, du er simpelthen så dygtig til dit arbejde, at jeg sætter dig 4.000 kroner ned””. 
(…) Og det kunne hun jo godt se, og jeg ved jo godt, at det ikke er den pågældende sagsbe-
handler, der… (…) hun er jo bare sendt afsted.  
 

Familieplejekonsulent: (…) snakken om, at det, at man er aflønnet som negativ resultatløn, har 
været i fokus så længe, jeg husker. Men det kan godt være, at vi er blevet mere opmærksomme 
i dag på, at når man gør det, så vil de fleste plejeforældre ubevidst fastholde en beskrivelse af 
de negative ting og måske nedtone de positive ting.  
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Denne kritik taler således ind i en anden magtfuld kapital i feltet, som vi også så 
det i analysedel I – at der skal arbejdes ressourceorienteret i feltet. Et fokus der 
ligeledes afspejles i Anbringelsesreformen, hvor det i forbindelse med vedtagelsen 
af reformen blev understreget, at ambitionen var, at der i feltet for socialt arbejde 
med børn og unge i udsatte positioner skulle ske et skifte fra en ”mangel- til en 
ressourcetænkning” – hvilket bl.a. også førte til, at man i forbindelse med Anbrin-
gelsesreformen nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle se på honoreringen af ple-
jeforældre, da man mente, at vederlagsmodellen netop lagde op til en mangel-
tænkning i stedet for en ressourcetænkning (Århus Kommune og Kommunernes 
Landsforening 2008; Kommunernes Landsforening 2010).  

I kritikken af KL-modellen trækkes således på en række andre magtfulde kapitaler 
i feltet – der trækkes på behandlingslogikken som er funderet i psy-videnskaber-
nes videnskapital. Kapitalen om kontinuitet og stabilitet og den ressourceoriente-
rede tilgang, som både ses dominerende i forskningen, politisk og i praksis. Det er 
med andre en række magtfulde alliancer der her ses kritikken af KL-modellen. 
Kampene og de magtfulde alliancer har også sat sit præg på organiseringen. I nogle 
kommuner er der, som resultat af disse kampe, blevet eksperimenteret med andre 
organisationsformer og derved vederlagsmodeller. I Aarhus Kommune har dette 
fx ført til, at man har forsøgt sig med det, der betegnes som ”gennemsnitsmodel-
len”. Med denne model sker tildelingen af vederlag ud fra en gennemsnitsbetragt-
ning af, hvor ressourcekrævende barnet i gennemsnit forventes at være i løbet af 
anbringelsen. Med denne model vurderes vederlaget således ikke år for år, som i 
KL-modellen, men fastholdes på samme niveau gennem hele anbringelsesperio-
den. Formålet med modellen var netop at gøre op med incitamentsstrukturen i 
KL-modellen og sikre, at plejeforældrene ikke har et økonomisk incitament til at 
fokusere på plejebørnenes problemer og udfordringer. Århus Kommune og KL, der 
gik sammen om et forsøgsprojekt med denne model i 2008, skrev dengang således 
om formålet: 

Formålet med gennemsnitsmodellen er at understøtte det anbragte 
barns ressourcer frem for dets vanskeligheder. Gennemsnitsmodel-
len skal således sikre, at plejefamilien får et øget incitament til at for-
bedre plejebarnets situation, idet honoreringen ikke sættes ned. (…) 
Sigtet med gennemsnitsmodellen er ligeledes at skabe ro omkring 
plejebarnet, hvilket opnås, hvis både plejeforældre og familierådgive-
ren indenfor myndighedsområdet finder modellen gennemskuelig og 
forudsigelig, og at begge parter er indforstået med, at honoreringens 
størrelse kun kan genforhandles i helt ekstraordinære tilfælde. (…) 
Gennemsnitsmodellen skal samtidig sikre det gode samarbejde mel-
lem plejefamilien og den anbringende kommune. Dette fordrer, at 
aftalerne mellem plejeforældre og den anbringende kommune er klar 
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og tydelig og at det fremgår klart, hvilken støtte, omsorg eller be-
handling barnet skal have. Dernæst skal anbringelsens forventede va-
righed ligeledes fremgå klart og tydeligt. (Mine fremhævninger: 
Århus Kommune og Kommunernes Landsforening 2008) 

Som dette citat illustrerer, så trækkes der her på de samme kapitalerne som alli-
ancen mellem plejeforældrene, deres organisationer og vidensproducenterne. 
Hvilket tydeliggør at disse kapitaler er ved at vinde indpas bredere i feltet og æn-
dre organiseringen i feltet. 

Tildelingskriterierne for vederlag ligner i gennemsnitsmodellen i store træk mo-
dellen med KL’s retningslinjer, men derudover er der i denne model lavet en kob-
ling mellem vederlagsniveauet og plejeforældrenes faglighed, hvilket betyder, at 
deres uddannelsesbaggrund, kompetencer og erfaringer skal tænkes ind, når ni-
veauet af vederlag skal fastsættes. Man kan således sige, at denne model imøde-
kommer alle de tre kritikker, som jeg har set i mit materiale, og som gennem årene 
har været rejst fra plejeforældre, deres interesseorganisationer og vidensprodu-
center i feltet. Tidligere Børne- og Socialminister Mai Mercado erklærede også, at 
hun er tilhænger af gennemsnitsmodellen. Det gjorde hun blandt andet under en 
debat på Folkemødet i 2018. Her sagde hun bl.a. følgende: 

For at være helt ærlig, så er det jo mit ønske, at KL påtager sig den 
opgave det er at sikre, at når man aflønner, at så gør man det ud fra 
den man kalder gennemsnitsmodellen. For lige nu der har vi jo en 
aflønningsmodel, hvor der i hvert fald bliver diskuteret om, at hvis 
man honorerer efter hvor dårligt, altså forstå mig ret, jo dårligere bar-
net er jo højere vederlag, får man – har man så et incitament til at 
gøre barnet bedre, dygtigere og altså i en bedre udvikling. Den dis-
kussion skal vi jo væk fra, den er jo ødelæggende, alle kan jo se den 
er ødelæggende overhoved at have den – det er unfair over for kom-
munen, det sådan set rigtig meget unfair overfor plejeforældrene, og 
det er i høj grad unfair overfor de børn som det går ud over. Jeg ville 
rigtig gerne, at vi fik en anden diskussion om hele vederlagsmodellen, 
således at der rent faktisk var et incitament til bare at gøre de børn 
så dygtige som overhoved muligt, og at det var det man aflønnede på 
baggrund af. (Mai Mercado, Egmont Fondens debat på Folkemødet 
den 15. juni 2018) 

Men hvis man kaster et kritisk blik på gennemsnitsmodellen, så kan man indvende, 
at den samtidig indsnævrer plejeforældrenes forhandlingsgrundlag, således at 
hvis de et stykke inde i anbringelsen erfarer, at opgaven kræver mere end først 
antaget (hvilket sker ikke så sjældent i praksis – se fx rapporten fra Deloitte, der 
netop beskriver dette (Deloitte 2010)), så har de ikke den samme mulighed for at 
genforhandle vederlaget.  
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Udover gennemsnitmodellen, så er der ligeledes blevet eksperimenteret med en 
model Odense kommune har udviklet – denne model kaldes minimumsmodellen. 
Med denne model modtager alle plejefamilier i kommunen som minimum fire ve-
derlag per måned102 igennem hele anbringelsen. Formålet med denne model var, 
i stil med gennemsnitsmodellen, at sikre, at plejeforældrene havde et ressource-
perspektiv på barnet, og at der var mere stabilitet og forudsigelighed i forhold til 
plejeforældrenes honorering (Børn- og Ungeudvalget Odense Kommune 
2016).Tildelingen af flere vederlag bygger i denne model i vid udstrækning på en 
vurdering af plejeforælderens mulighed for at varetage henholdsvis fuld- eller del-
tidsarbejde ved siden af varetagelsen af plejeopgaven og bygger således grund-
læggende på en vurdering af ’belastningsgraden’, i stil med KL-modellen. 

På tværs af de tre modeller kan man således sige, at de alle opererer ud fra tilde-
lingskriterier, der tager afsæt i plejebarnets vanskeligheder og behov – dvs. større 
belastningsgrad udløser flere vederlag. Men som svar på kritikken af KL-modellen, 
så inddrages plejeforældrenes faglighed i højere grad, vederlaget skal ikke genfor-
handles årligt, og de undgår derved, i hvert fald på papiret, at plejeforældrene har 
et økonomisk incitament til at fokusere på børnenes problemer frem for deres 
ressourcer undervejs i anbringelsen. Denne udvikling i feltet tydeliggør, at allian-
cen mellem plejeforældrene, deres organisationer og videnproducenterne har 
været magtfuld. Og selvom det er en kamp som efterhånden har pågået længe i 
feltet, så synes der nu at ske reelle ændringer i organiseringen. Dette ses bl.a. ved 
at nu også KL i foråret 2019 gik ud og anbefalede gennemsnitsmodellen (KL 2019). 
Det er på familieplejeområdet således tydeligt, at man i organiseringen forsøger 
at tage et opgør med den omstridte incitamentstruktur der kan ligge i vederla-
gene.  

Selvom incitamentsstruktur ved honoreringen af plejeforældrene i højere grad er 
til debat, end den er, når det drejer sig om institutionerne, så kan samme incita-
mentsstruktur siges også at gøre sig gældende her. Et konkret eksempel på dette 
fik jeg under et interview med en institutionsleder, hvor vi talte om, hvordan de 
beskrev deres børn i diverse dagbogsnotater, statusrapporten medvidere. Da hun 
havde fortalt om deres dokumentationsarbejde spurgte jeg, om jeg måtte lege 
djævlens advokat og spørge, om de kunne anvende Det dobbelte blik i disse rap-
porter og således også forsøge at fremhæve ressourcerne i nogle af udfordrin-
gerne.  Hun svarede straks, at: 

(…) hvis man skulle anbringe et barn, hvor den rapport, man skriver 
på et barn, kun har fokus på barnets ressourcer og alle de gode ting, 
barnet kan, så ville man jo aldrig nogensinde få anbragt det barn. 

 
102 Svarende til 16.000 kr. om måneden. 
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For hende var det således utænkeligt, at de som institution begyndte, i stedet for 
at skrive om problemerne, at skrive om ressourcerne eller de områder hvor barnet 
nu klarede sig godt, da det ville betyde, at alle deres børn ville blive hjemgivet. Der 
kan således her ses et klart eksempel på, hvordan organiseringen i feltet påvirker, 
hvordan arbejdet udføres, og resulterer i en slags balancegang mellem økonomi-
ske hensyn og pædagogiske hensyn – frontmedarbejderne skal ikke beskrive bør-
nene så godt, at de bliver hjemgivet, at de selv sættes ned i vederlag eller lignende. 
Men på den anden side så er der også tale om en markedsføringssituation, hvor fx 
institutionerne tænker over, at de skal ’sælge sig selv via de gode historier’ om 
succesfulde børn og unge. Men dette vender vi tilbage til i Analysedel IV, hvor disse 
aspekter af, hvordan arbejdet udføres, udfoldes. Det bliver dog tydeligt, at selvom 
alliancen mellem plejeforældrene og vidensproducenterne har bidraget til en æn-
dring af organiseringen ift. anvendelsen af vederlag. Så har dette ikke ændret ved 
den overordnede markedsliggørelse der ses i feltet og den økonomiske logiks do-
minans. Det er blot nogle andre kapitaler der er blevet magtfulde i dele af feltet i 
kampen om ressourcerne.  

6.6 KRAV TIL ANBRINGELSESSTEDERNE – 
DOKUMENTATION OG UDDANNELSE 
Som vi har set, så er der, gennem en række kampe der er pågået i feltet over tid, 
blevet et stadigt større fokus på faglighed og uddannelse. Dette fokus på faglighed 
og krav om uddannelse har ført til ændringer i organiseringen af arbejdet, blandt 
andet i form af specifikke krav til faglighed, uddannelse, efteruddannelse og su-
pervision. Selvom der er forskellige krav til de forskellige anbringelsestyper, så kan 
der overordnet set spores de samme krav på dette område til både familieplejerne 
og institutionerne – hvor der bl.a. med de nyeste reformer på området generelt 
er kommet øget fokus på faglighed og formel uddannelse.   

Med Barnets Reform fik plejefamilieområdet fx ret og pligt til løbende supervision 
og efteruddannelse (Rigsrevisionen 2016), og efter Servicelovens §66a, stk. 3 
(Børne- og Socialministeriet 2018f) er det et krav til alle familieplejerne – hvad 
enten de er konkret eller generelt godkendt, og om de er netværks-, almene eller 
kommunale plejefamilier – at de skal deltage i et 4-dages103 kursus om det at være 

 
103 Dette lovkrav om, at alle nye plejefamilier skal gennemføre et grundkursus, blev indført i forbindelse 
med ikrafttræden af Anbringelsesreformen 1. januar 2006 (Social- og Indenrigsministeriet 2004). ”Det gæl-
der dog for aflastningsfamilier, at kurset skal have en varighed svarende til minimum 2 hele kursusdage. 
Dette er begrundet i en vurdering af, at aflastningsfamilier som udgangspunkt kun har barnet eller den 
unge boende i korte perioder. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for samme omfang i grundkurser 
som til fuldtidsplejefamilier.” (Børne- og Socialministeriet 2014: kapitel 19 punkt 515). 
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plejefamilie. Formålet med det obligatoriske kursus er, ifølge Vejledningen til Ser-
viceloven, at give plejeforældrene viden om den opgave, de påtager sig, samt at 
give dem de fornødne redskaber til at løse denne opgave og dermed mindske risi-
koen for sammenbrud i anbringelsen.104 Ifølge vejledningen til Serviceloven skal 
kurset som minimum omhandle følgende tre aspekter: 

1) Omsorg for og opdragelse af børn, herunder forståelse for an-
bragte børns særlige situation og eventuelle forstyrrelser i børnenes 
udvikling samt forståelse for relationen mellem plejefamilie, pleje-
barn og plejefamiliens egne børn. 
2) Samarbejdet med barnets forældre, herunder hvordan barnets og 
forældrenes relation støttes. 
3) Plejefamiliens rolle i samarbejdet omkring barnet eller den unge i 
forhold til de professionelle, herunder også de kommunale myndig-
heder.  

(Børne- og Socialministeriet 2014: kapitel 19 punkt 515)105 

Udover det obligatoriske kursus, som plejeforældrene skal have gennemført inden 
anbringelsen starter, har plejeforældrene ligeledes ret og pligt til efteruddannelse 
og løbende supervision106. I én af kommunerne gjorde familieplejekonsulenternes 
udtalelser det klart, at de mente, at der, i forbindelse med at tilsynspligten107 var 
flyttet fra kommunerne og over til socialtilsynet, var sket en stramning i forhold til 
’pligt-delen’ af plejeforældrenes efteruddannelse. Dette kan bl.a. læses ud af føl-
gende uddrag fra mine observationsnoter fra en af kommunerne:     

Derudover fortalte de, at de havde fået over 60 tilmeldinger [til vores 
kursusdag for kommunens plejeforældre], og at de var blevet nødt til 
at afvise nogle, der havde meldt sig til efter tilmeldingsfristen. [FP-
konsulent] fortalte, at han mente, at grunden til, at der var så mange 
tilmeldinger (udover at vores kursus selvfølgelig lød spændende – 
dette sagt med et glimt i øjet og henvendt direkte til mig), var, at til-
synet nu begyndte at stille krav til plejeforældrene om, at de skulle 
dokumentere deres kursusdeltagelse. I denne sammenhæng blev der 
[FP-konsulenterne imellem] også joket lidt med, at én af dem, der 
havde forsøgt at tilmelde sig vores kursus efter tilmeldingsfristen, var 

 
104 Når plejefamilier godkendes, så er det for det meste sådan, at plejegodkendelsen gives den ene pleje-
forælder. Men dette kursus omfatter under alle omstændigheder begge plejeforældre.  
105 Ved konkret godkendte plejefamilier (dvs. plejefamilier, der er godkendt af kommunen) er det kommu-
nens ansvar i forbindelse med godkendelsen at tilbyde dette kursus, mens det for de plejeforældre med en 
generel godkendelse er socialtilsynet, der skal tilbyde dette kursus (Bryderup m.fl. 2017b:324; Engen 
2017:227). 
106 ”Bestemmelsen om ret og pligt til efteruddannelse og supervision omfatter ikke de plejefamilier, der 
fungerer som aflastningsfamilier, idet disse familier ikke har det samme behov for efteruddannelse og su-
pervision, da de som udgangspunkt kun har barnet eller den unge boende i korte perioder.” (Børne- og 
Socialministeriet 2014: kapitel 19 punkt 516). 
107 Det driftsorienterede tilsyn. 
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en plejemor, der netop havde haft besøg af tilsynet, og som de vidste 
aldrig plejede at prioritere at deltage i deres kurser. 

Denne snak mellem familieplejekonsulenterne indikerer, at der er sket et skift i 
forhold til den kulturelle kapital, som det kræves, at plejeforældrene besidder/til-
egner sig for fortsat at kunne agere i feltet. Formelt set har pligt-delen i forhold til 
efteruddannelse således været en del af lovgivningen på området over en længere 
periode, men reelt set er det først i forbindelse med det nye socialtilsyn, at disse 
krav bredt set bliver praktiseret. Der er med andre ord sket en ændring i magtre-
lationerne i feltet og den institutionaliserede form for kulturel kapital er den mest 
magtfulde og derved den kapital der udløser anerkendelse og privilegier i feltet. 
På institutionsområdet ses de samme magtrelationer, hvor øgede krav til særlige 
fagligheder og uddannelser ligeledes ses i forbindelse med at de ’nye’ socialtilsyn 
blev en realitet. Det bliver med andre ord tydeligt, at socialtilsynet indtager en 
magtfuld position i feltet – de godkender anbringelsesstederne, og de har magten 
til at sanktionere i form af fx påkrav, anmærkninger i tilsynsrapporten, skærpede 
tilsyn og i yderste instans ved at lukke eller ved ikke at godkende anbringelsesste-
derne. Med denne position får tilsynet som vi her har set ligeledes kompetencen 
til at ændre organiseringen i feltet ved fx at definere feltets adgangsgivende form 
for kulturel kapital mv. 

Det er kommunen, der skal sikre den fornødne supervision og tilbud om efterud-
dannelse og dermed plejeforældrenes løbende faglige støtte, som, ifølge vejled-
ningen til Serviceloven, er helt central i forhold til at sikre, ”(…) at familier, der har 
børn og unge i pleje, har de bedst mulige rammer og forudsætninger for arbejdet.” 
(Børne- og Socialministeriet 2014: kapitel 19 punkt 516). Dette er ikke noget nyt – 
forstået på den måde, at det blev indskrevet i Serviceloven i forbindelse med Bar-
nets reform i 2010 (Bryderup m.fl. 2017b:324; Social- og Indenrigsministeriet 
2010) og således ikke er kommet til som en del af det nye socialtilsyn, der blev 
indført i 2014 (Børne- og Socialministeriet 2017b). Man kan også læse i vejlednin-
gen til Serviceloven, at der allerede inden det nye socialtilsyn var fokus på ’pligt-
delen’. I vejledningen står der nemlig således: 

Det bemærkes, at der desuden er tale om en pligt for plejefamilien til 
at modtage supervision og efteruddannelse. Såfremt plejefamilien 
ikke ønsker at modtage supervision og efteruddannelse, skal den 
kommune, der har godkendt og fører tilsyn med plejefamilien, over-
veje hvilke konsekvenser dette skal have for plejefamilien fortsatte 
godkendelse. (Børne- og Socialministeriet 2014: kapitel 19 punkt 516) 

Ændringen er således kommet ved, at organiseringen af arbejdet har ændret sig – 
opgaven ligger nu hos socialtilsynet og her vægtes denne kapital højere end den 
nødvendigvis tidligere har gjort i de enkelte kommuner.  
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Med den nyligt vedtagne lov på området er dette uddannelses- og supervisionsfo-
kus på plejefamilieområdet blevet udbygget ved, at kommunen forpligtes til, som 
der står i lovens §66 c, at: 

(…) sørge for, at plejefamilien under anbringelsen løbende gennem-
fører den fornødne efteruddannelse, og sikre, at plejefamilien mod-
tager den fornødne supervision, rådgivning og vejledning i overens-
stemmelse med plejeopgavens omfang. Stk. 2. Støtten til plejefami-
lien efter stk. 1 skal være intensiv i begyndelsen af anbringelsen, dvs. 
i det første år, plejefamilien har barnet eller den unge anbragt hos 
sig. (…) Stk. 3. Støtten til plejefamilien efter stk. 1 skal ydes af en an-
den person end den, der aftaler honorering og andre vilkår med ple-
jefamilien. (Børne- og Socialministeriet 2018c:§66 c) 

Det er dog ikke kun plejeforældrenes faglighed, der stilles krav til. På begge de 
institutioner, som har bidraget til denne afhandling, har det nye socialtilsyn ligele-
des ført til øgede krav til de ansattes faglighed og opkvalificering af medarbejdere, 
med særlige krav til bedste kurser, efteruddannelse 108. Dette vender jeg tilbage 
til i analysedel IV. 

Dokumentationskrav og diverse procesreguleringer er et andet punkt, der fylder 
meget i organiseringen af arbejdet. Som vi så det ovenfor, så er det i dag lovpligtigt 
(inden en anbringelse) at gennemføre en børnefaglig undersøgelse (§50-undersø-
gelse) og udarbejde en handleplan (med konkrete udviklingsmål og retningslinjer). 
Når anbringelsen er sat i gang, så skal frontmedarbejderne109 dokumentere deres 
igangværende arbejde og den udvikling, de arbejder mod hos det enkelte barn. 
Dette dokumentationsarbejde samles i statusrapporter, som myndighedssagsbe-
handlerne kan anvende til at revidere handleplanen og (hvis det er nødvendigt) 
sætte nye mål, og som både myndighedssagsbehandlere og tilsynskonsulenter kan 
anvende til at vurdere frontmedarbejdernes arbejde.  

Som et led i frontmedarbejdernes arbejde skal de således dokumentere deres ar-
bejde med deres børn og unge ud fra de udviklingsmål, der er opstillet af myndig-
hedssagsbehandlerne i børnenes individuelle handleplaner. Disse udviklingsmål er 
sat op som en del af kommunernes beskrivelse af, hvad der skal arbejdes på i for-
hold til det enkelte barn i handleplanen. Udviklingsmålene indikerer således, hvad 
der skal arbejdes på, ændres, aflæres eller tillæres, før barnet kan udvikle sig på 
lige fod med andre børn – hvilket placerer formålet med arbejdet inden for en 
normalitetsnorm. Det er således arbejdet (fremskridt og tilbageskridt) med disse 

 
108 Efter indførelsen af de nye socialtilsyn skulle alle anbringelsessteder igennem en re-godkendelsespro-
ces. Processen med denne re-godkendelse pågik på begge institutioner i opstartsperioden for dette forsk-
ningsprojekt og projektet om ”Det ’særlige’ som potentiel ressource” (www.saerlig.ruc.dk).   
109 I nogle kommuner hjælper fx familieplejekonsulenter plejeforældrene med denne del af deres arbejde. 

http://www.saerlig.ruc.dk/
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udviklingsmål, som frontmedarbejderne skal dokumentere. Konkret bygger disse 
mål på en bekymring og opsættes ud fra de problemer, der er ’identificeret’ i for-
bindelse med §50-undersøgelsen. Dermed rummer disse mål som udgangspunkt 
ikke de ressourcer, som vi tidligere så at §50-undersøgelserne nu også er forpligtet 
til at fokusere på. 

Man kan således i organiseringen af denne del af arbejdet se, at det ressourceper-
spektiv, som tidligere kampe i feltet havde fået indført i kravene til §50-undersø-
gelsen, i praksis forsvinder ved overgangen til de udviklingsmål der opstilles i hand-
leplanen. Med denne organisering af arbejdet med handleplaner, udviklingsmål 
og de dokumentationskrav der stilles til frontmedarbejderne i denne forbindelse, 
kan man således se, at den bureaukratiske logik får forrang over det pædagogiske 
fokus på ressourcer. 

Det er tydeligt, både i mit materiale og i gennemgangen af de nyeste reformer på 
området, at der de seneste cirka 20 år har været en stigning i dokumentationskra-
vene. En institutionsleder fortalte fx, at da hun startede på institutionen for cirka 
15 år siden lavede de ikke statusbeskrivelser: ”(…) jeg tror ikke, jeg lavede en ene-
ste statusbeskrivelse de første par år. Det var der ikke nogen krav om. Der var det 
meget mere bare, at de måtte have lov at være her.” Når man ser på Anbringel-
sesreformen, der trådte i kraft i 2006, så er det da også tydeligt, at dokumentati-
onskravene er blevet væsentligt skærpet. I reformen blev der lagt op til, at synlig-
hed, gennemsigtighed og dokumentation skulle være nøglebegreber i det sociale 
arbejde på området:  

Dokumentation er nødvendigt af hensyn til forældrenes retssikker-
hed, så de kan se, hvad en afgørelse bygger på. Dokumentationen gør 
det også lettere at følge udviklingen i barnets liv. Endeligt gør god do-
kumentation det enklere for en ny sagsbehandler at sætte sig ind i, 
hvad der er baggrunden for de forskellige beslutninger i sagen. Det er 
med til at sikre kontinuitet i barnets eller den unges liv. (Karen 
Jespersen i Servicestyrelsen 2007:3)  

Der står desuden i håndbogen til reformen, at dokumentation er helt centralt for 
at nå reformens overordnede formål om at skabe en sammenhængende politik på 
børne- og ungeområdet. Her bliver det pointeret, at politikerne i dette arbejde er 
afhængige af løbende tilbagemeldinger fra, som der står; ”det administrative ni-
veau og fra børn, unge og deres familie og netværk” (Servicestyrelsen 2007:185). 
Anbringelsesreformen pålagde således myndighedssagsbehandlerne, at de i 
større omfang skulle dokumentere forløbet lige fra underretning til gennemfø-
relse af §50-undersøgelsen og videre til udarbejdelse af handleplanen. Desuden 
blev der med reformen introduceret en ny dokumentationspraksis - Ankestyrelsen 
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blev pålagt at etablere en statistisk overvågning af området, samt løbende at gen-
nemføre praksisundersøgelser på området. Og de første skridt mod et digitalt jour-
naliserings- og dokumentationsredskab blev taget med igangsætning af projekt 
DUBU (Digitalisering – Udsatte Børn og Unge)110. 

De øgede dokumentationskrav synes således i reformen at bygge på flere forskel-
lige logikker – en juridisk logik, der taler for, at dokumentation er nødvendig for at 
sikre forældre og børns retssikkerhed. Derudover ses der en bureaukratisk logik, 
hvor dokumentationen bliver nødvendiggjort for at kunne planlægge og styre ind-
satserne og aktiviteterne på området.  Disse forskellige logikker, der spiller ind i og 
skal ’opfyldes’ af denne dokumentationspraksis, kan også tænkes i virkeligheden 
at stille forskellige krav til denne praksis. Dette fremgår også direkte af håndbogen 
til reformen, hvor der er listet en række af de forskellige perspektiver, der er på 
dokumentation – og hvilket formål de enkelte perspektiver knytter til dokumen-
tationspraksissen. 

• Det juridiske perspektiv  
Formålet er at sikre legaliteten og retssikkerheden i indsatsen. 

• Det administrative perspektiv 
Formålet er at sikre effektiviteten og ressourceudnyttelsen. 

• Det politiske perspektiv 
Formålet er at sikre vidensdeling mellem myndigheder og kommuner (best practice) og kva-
lificere beslutningsgrundlaget for politikudformningen. 

• Det socialfaglige perspektiv 
Formålet er at sikre og tydeliggøre det aktuelle videns- og kundskabsgrundlag og understøtte 
den fortsatte faglige kvalificering og metodeudvikling. 

• Borgerperspektivet 
Formålet er at sikre synliggørelse og gennemsigtighed i indsatsens formål og faglige grundlag 
og understøtte inddragelse og dialog.  

 

FIGUR 18: FORSKELLIGE PERSPEKTIVER PÅ DOKUMENTATION 
Teksten i ovenstående figur er hentet fra Servicestyrelsens ”Håndbog om anbringelsesreformen” 
(Servicestyrelsen 2007:185–86) 

Flere af perspektiverne på dokumentationen kan i høj grad genkendes på andre 
områder af den offentlige sektor. Dokumentationspraksissen og dokumentations-
krav er således heller ikke et svar, der kun er blevet benyttet på anbringelsesom-
rådet, men et krav, der er blevet indført over en bred kam, og hvor trådene til 

 
110 Som led i arbejdet med Anbringelsesreformen igangsatte Socialministeriet og Kommunernes Landsfor-
ening i 2005 i samarbejde med 6 kommuner projekt ”Digitalisering – Udsatte Børn og Unge” (DUBU). DUBU 
er nu et IT-system, der anvendes af 75 af de 98 danske kommuner (KOMBIT 2019). Det er baseret på ICS-
metoden (Integrated Children’s System) og er lagt an på, at myndighedssagsbehandleren bliver guidet gen-
nem ”henvisninger til forskellige sagstrin ved hjælp af adviser og afkrydsninger, der sikrer at lovmæssige 
og metodiske krav til sagsbehandlingen overholdes.” (Socialstyrelsen 2018a). Og i økonomiaftalen fra 2013 
mellem Regeringen og KL blev det besluttet, at ”alle kommuner skulle anskaffe DUBU eller et tilsvarende 
it-system, for at understøtte vigtigheden af et fokus på sagsbehandling og dokumentation.” (Kommunernes 
Landsforening 2018). 
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NPM-tankegangene er tydelige i fx ’det administrative perspektiv’ (som det kaldes 
i håndbogen) eller sagt med Bourdieu-termer ’det bureaukratiske felts position’. 
Udviklingen er derfor heller ikke særegen i et internationalt perspektiv, hvor 
samme udvikling ses på anbringelsesområdet i andre vestlige lande. Dette ses fx 
tydeligt i antologien ”Child Protection Systems” (Gilbert m.fl. 2011b), hvor ti lan-
des politikker og praksisser på området bliver præsenteret i en komparativ ana-
lyse. I denne analyse fremhæves det, at den neo-liberale tankegang og de deraf 
øgede dokumentationskrav, har præget udviklingen i større eller mindre grad i alle 
landende (Gilbert m.fl. 2011a).  

En af de nærliggende forklaringer på disse øgede dokumentationskrav er de 
mange tilfælde af omsorgssvigt og misbrug af børn, der de seneste år har ramt 
overskrifterne i de danske medier - Bornholm-sagen, Rebild-sagen, Esbjerg-sagen, 
Mern-sagen, Brønderslev-sagen, Slagelse-sagen og Tønder-sagen, for blot at 
nævne nogle få. Disse skandalesager har, over en bred kam, resulteret i et øget 
fokus på kvaliteten af det sociale arbejde i Danmark, og har således været med til 
at legitimere de øgede dokumentationskrav. Hver gang en ny skandalesag har 
ramt forsiderne, har medierne rejst spørgsmålet om, hvorvidt de involverede lo-
kale myndigheder har gjort nok, om sagsbehandlingen har været god nok, om de 
har reageret på foreliggende underretninger om mistrivsel og bekymringer – der 
er generelt blevet sået tvivl om det sociale arbejde og ikke mindst sagsbehandlin-
gen i kommunerne. Og som Warming og Christensen skriver, så har mediernes 
fremstilling af disse sager ligeledes ofte været ledsaget af et ønske om at udpege 
en syndebuk – hvem er den ’skyldige’ sagsbehandler, eller på hvilket ledelsesni-
veau bør aben placeres (Christensen og Warming 2012). Medierne og offentlighe-
den efterspørger med andre ord beviser på, hvordan de lokale myndigheder har 
behandlet disse sager. Og her bliver frontmedarbejdernes dokumentationspraksis 
et væsentligt middel til at afværge fremtidig kritik. 

Netop dette ses tydeligt i mit materiale, hvor jeg ser flere eksempler på, at front-
medarbejderne i høj grad er opmærksomme på vigtigheden af at dokumentere 
deres arbejde, i tilfælde af at de skulle ”havne på forsiden”. Den logik, der ligger 
bag, er således, at hvis frontmedarbejderne har dokumentationen i orden, så er 
det muligt - i tilfælde af en ny skandale - at bevise, at deres arbejde er blevet udført 
i overensstemmelse med reglerne og loven på området. Man kan således her tale 
om en juridisk logik, som dog i sidste ende ikke garanterer, at skandalerne ikke 
opstår, men ’blot’ at man fra systemets/frontmedarbejdernes side har levet op til 
sine forpligtigelser rent juridisk.  

Når en ny sag om forsømmelse af børn rammer medierne, efterspørges reaktioner 
fra politikere og embedsmænd på området. Og reaktionen fra politikerne er (som 
oftest), at de lokale myndigheder har brug for at stramme op. Dette gøres ved at 
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stramme kravene til de offentlige myndigheder - for eksempel ved hensigtserklæ-
ringer eller mere klart definerede regler for, hvordan myndighedssagsbehand-
lerne skal håndtere underretninger – som vi så det var tilfældet med Overgrebs-
pakken. Eller ved at stille nye krav til, hvordan frontmedarbejderne skal udføre og 
dokumentere deres arbejde, eller hvordan tilsyns- og godkendelsesprocedurerne 
skal være i forbindelse med anbringelsesstederne (Christensen 2016:17).  

 

FIGUR 19: OVERGREBSPAKKEN – DE VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER 
(Børne- og Socialministeriet 2013b) 

Flere af disse stramninger, øgede dokumentationskrav, procedurekrav og kontrol-
instanser ses tydeligt i rækken af reformer, der de seneste år har ændret organi-
seringen af det sociale arbejde på anbringelsesområdet – sådan som jeg var inde 
på tidligere. Et eksempel på den øgede procesregulering og dokumentationskra-
vene på området er fx de præcist definerede regler om antallet af børnesamtaler, 
specifikke dokumentations- og metoderedskaber, som eksempelvis Integrated 

Overgrebspakken, 2013 – de væsentligste ændringer 

I 2013 vedtog Folketinget ”Lov om ændring af lov om social service (Beskyttelse af børn og 
unge mod overgreb m.v.)” (Børne- og Socialministeriet 2013b) – reformen der i feltet bliver 
kaldt ”Overgrebspakken”, da hovedformålet med lovændringerne og initiativerne i denne 
pakke var rettet mod beskyttelse af børn og unge mod vold og seksuelle overgreb. Overgrebs-
pakken skulle styrke kommunernes sagsbehandling samt sikre, at børn, der er udsat for vold 
og seksuelle overgreb, bliver hørt og beskyttet mod yderligere overgreb (Socialstyrelsen 
2018d). Loven indeholder følgende 6 hovedelementer:  

1. Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb 
2. Underretninger skal vurderes inden for 24 timer, og opfølgningen på 

underretninger skal styrkes 
3. Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt 
4. Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats 
5. Støtte til plejefamilier, der ønsker at adoptere 
6. Underretningspligt mellem Danmark og Færøerne  

(Min fremhævning, Børne- og Socialministeriet 2013a) 

Det er dog oftest de fire første punkter, der tales om, når hovedpunkterne i Overgrebspakken 
præsenteres, fx på Socialstyrelsen hjemmeside (Socialstyrelsen 2018d), i Rigsrevisionens be-
retning om indsatsen over for anbragte børn (Rigsrevisionen 2016) og i Ankestyrelsens eva-
luering af Overgrebspakken (Ankestyrelsen 2015).  
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Children's System (ICS)111, digitale journaliseringssystemer, som fx DUBU112 og an-
dre lignende foranstaltninger. Disse krav kan samlet betegnes som proceskontrol 
og resulterer i, at frontmedarbejdernes arbejde styres gennem bindende krav til 
de administrative procedurer (Finansministeriet 2005; Nielsen 2016). Her tydelig-
gøres hierarkiet og en af de objektive magtrelationer i feltet, men ligeledes at an-
dre agenter i feltet som fx medierne, kommuner og frontmedarbejdere der skal 
sikre sig mod fremtidige anklager, de advokater der kører sagerne for børn og/el-
ler forældre, interesseorganisationer mv., der af forskellige årsager har forlangt 
mere styring og kontrol, ligeledes er med til at forme og præge organiseringen af 
arbejdet. 

Den tiltagende processtyring og de øgede dokumentationskrav er ikke et banebry-
dende nyt fænomen i socialt arbejde med anbragte børn og unge. I Danmark har 
der været et stort fokus på frontmedarbejdernes forpligtelse til at dokumentere 
deres arbejde, og niveauet for proceskontrol er blevet forøget i den sociale sektor 
i Danmark i 1990'erne og 2000'erne (Hestbæk 2011; Høybye-Mortensen 2013). Og 
det er som nævnt ligeledes en generel tendens, som kan ses på tværs af flere 
lande, hvor der generelt opleves øgede krav til dokumentation (Gilbert m.fl. 
2011b). 

Nigel Parton beskriver fx, hvordan der i Storbritannien, som resultat af en række 
alvorlige sager om misbrug af børn i 1990'erne kan ses øgede krav til at indsamle, 
dele, klassificere og lagre oplysninger om alle sager. Årsagen er, ifølge Parton, at 
dokumentation og indsamling af oplysninger bliver set som svaret på, hvordan 
man kan identificere problemerne og dermed undgå lignende sager (Parton 2008). 
Kravene om dokumentation bygger således på en logik om, at ved at frontmedar-
bejderne dokumenterer deres arbejde, så bliver det muligt at kontrollere det og 
måle på det, og via målingen sikres kvalitet. 

Anne-Dorthe Hestbæk (2011), påpeger, at de mange skandalesager vi har hørt om 
gennem de danske medier ikke har haft nogen direkte indflydelse på dansk lovgiv-
ning og kravet om dokumentation, da dette i en dansk kontekst har været et fo-
kuspunkt siden 1990'erne. Derfor kan disse dokumentationskrav i Danmark, ifølge 

 
111 ICS er det dokumentationsredskab, som størstedelen af alle danske kommuner i dag bruger i deres ob-
ligatoriske børnefaglige undersøgelser - §50-undersøgelserne. Det bygger på en holistisk tilgang til sagsbe-
handlingen og undersøgelser i sager om børn og unge. Metoden er udviklet i England med ønsket om at 
skabe et redskab til at sikre en grundig og systematisk sagsbehandling. ICS anvendes i dag i 90 ud af i alt 98 
danske kommuner (Socialstyrelsen 2015c).  
112 DUBU er en fællesoffentlig IT-løsning, der anvendes som dokumentations- og sagsbehandlingssystem i 
75 af de danske kommuner (KOMBIT 2019). DUBU bygger på ICS. KOMBIT, der er kommunernes IT-
fællesskab, skriver på sin hjemmeside, at ”Brug af systemet sikrer, at de lovmæssige krav til dokumentation 
overholdes, og giver overblik over sagsbehandling og dokumentation på området - samtidig med, at det 
kan forbedre den økonomiske styring.” (KOMBIT 2018) 
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Hestbæk, ikke ses som en konsekvens af den megen dårlige omtale i forbindelse 
med de alvorlige sager, der har været om vanrøgt, misbrug og myndighedernes 
manglende indsats i diverse skandalesager. Hestbæk har ret i, at kravene om do-
kumentation ikke i første omgang blev præsenteret som svar på de mange skan-
dalesager i medierne. Men min gennemgang af de nyeste reformer på området 
har tydeliggjort, at de øgede dokumentationskrav i reformerne på området, som 
det fx også ses i Storbritannien (Parton 2008), bliver bragt i spil som svar på nogle 
af de fremførte problematikker i diverse skandalesager.  

Baggrunden for vedtagelsen af Overgrebspakken var fx de mange sager, der havde 
ramt mediernes forsider, samt Ankestyrelsens kulegravning (Ankestyrelsen 2012) 
af en række af disse sager (Rigsrevisionen 2016). I løbet af en periode på små 8 år 
viser min gennemgang af reformerne på området, at Overgrebspakken kan ses 
som det tredje forsøg på fra politisk side at indføre en række lovstramninger og 
procesreguleringer for at undgå flere skandalesager.113 Lovgivningen blev med 
Overgrebspakken gjort mere detaljeret, som fx lovkrav om systematik i vurderin-
gen af underretninger, herunder kravet om, at kommunerne skal have vurderet 
og reageret på en underretning indenfor 24 timer, som vi kan se i punkt 2 ovenfor 
(Michelsen 2016). Generelt blev underretningspligten114 understreget og præcise-
ret med Overgrebspakken, og det blev endvidere indført, at Ankestyrelsen skulle 
samle oplysninger om underretninger fra kommunerne med henblik på at kunne 
udarbejde samlede statistikker om antallet af underretninger (Ankestyrelsen 
2016b). Overordnet kan man således også sige, at Overgrebspakken måske i sig 

 
113  Hvis vi tæller de nyeste reformer med: Tilsynsreformen fra 2014 (Socialtilsynsloven, Børne- og 
Socialministeriet 2017b), den nyeste gennemførte reform ”Mere kvalitet i plejefamilierne” der trådte i kraft 
i 2019 (Lov om mere kvalitet i plejefamilier 2018c) og den varslede reform af hele anbringelsesområdet 
under overskriften ”Barnets Lov” (Social og Indenrigsministeriet 2020), så kan vi nok inden længe tale om 
at vi over en årrække på ca. 14 år har set seks forsøg på fra politisk side at indføre en række lovstramninger 
og procesreguleringer for at undgå flere skandalesager – dvs. ca. en reform hvert 2.-3. år.  
114 Underretningspligten gælder alle, der får kendskab til, at et barn eller en ung under udsættes for vanrøgt 
eller nedværdigende behandling, eller som lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i 
fare. Men der er forskellige kriterier for, hvornår der skal underrettes alt efter, om man er fagperson eller 
en almindelig borger. Den skærpede underretningspligt er beskrevet i Servicelovens §153. Her står føl-
gende: ”Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, 
hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 1) at et barn 
eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte, 2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få 
behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold, 3) at et barn eller en ung under 18 år 
kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse 
af at opfylde undervisningspligten, eller 4) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.” 
(Børne- og Socialministeriet 2018f) Den generelle underretningspligt er beskrevet i Servicelovens §154. Her 
står der følgende: ”Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre 
opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer 
dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.” (Børne- og Socialministeriet 
2018f). 
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selv ikke bibragte så meget nyt, men kan ses som en understregning og skærpelse 
af de politiske krav om dokumentation og systematik i arbejdet.  

Om frygten for nye skandalesager (Parton 2008), bevidstheden om forskellighe-
den i kommunernes vurderinger af specifikke sager (Egelund og Thomsen 2002; 
Skytte 2002), det økonomiske pres, de danske kommuner er under (Egelund og 
Hestbæk 2003; Egelund og Thomsen 2002; Kildedal 2008), eller en generel New 
Public Management tænkning og markedsliggørelse af det sociale arbejde (Nissen, 
Fallov, og Ringø 2018), kan tillægges den største forklarende faktor kan diskuteres. 
Mine analyser peger på, at forklaringen formentlig skal findes i en kombination af 
en øget NPM-tankegang i feltet, en frygt for nye skandalesager og en økonomisk 
logik. Hvilket har resulteret i, at vi fortsat ser, at organiseringen i feltet præges af 
flere regler, nye skemaer, øget standardisering, øgede dokumentationskrav, ønske 
om ensartethed, mere kontrol og strammere procedurer. Den styrende praksislo-
gik på dette område er derved en bureaukratisk logik, sådan som også Caswell har 
fundet blandt frontmedarbejderne på beskæftigelsesområdet (Caswell 2005) – en 
logik, der vægter regler, standardisering, målbarhed og dokumentation.  

Jeg indledte dette kapitel med citatet fra Christensens afhandling, hvor han kon-
staterer, at de kommunale socialforvaltninger i høj grad er et decentraliseret an-
liggende, og at der derfor potentielt kan identificeres 98 forskellige organiseringer 
af det sociale arbejde i kommunerne. Men netop de øgede dokumentations- og 
proceskrav vil jeg argumentere for, kan ses som en udvikling mod øget statslig sty-
ring. Ansvarliggørelsen er decentral, men samtidig med at den decentrale styring 
generelt hyldes, så kan dokumentations- og proceskravene ses som en udvikling, 
hvor selve styringen – forstået som dem, der bestemmer og træffer beslutninger i 
feltet – går i retning af større statslig styring, hvor kommunerne således de facto 
bliver ’udfører’, hvis vi skal blive i BUM-retorikken, mens staten bliver ’bestiller’.  

Samtidig med at der op gennem 90’erne, 00’erne og stadig i 10’erne gentagende 
gange bliver indført ny procesregulering og dokumentationskrav, har der været 
(og er stadig) et fokus på afbureaukratisering fra politikernes side. Og denne dags-
orden er ikke afgrænset til enten borgerlige eller venstreorienterede partier – alle 
lige fra LA over Socialdemokratiet og Enhedslisten, taler ofte for afbureaukratise-
ring, om end ud fra forskellige rationaler. Dette ses fx i 2005, hvor Regeringen, KL 
og Amtsrådsforeningen, i forbindelse med Kommunalreformen og Anbringelses-
reformen nedsatte en arbejdsgruppe med et kommissorium om netop at under-
søge mulighederne for at forenkle statens regulering af kommunernes og amts-
kommunernes administrative processer.  
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Dette er således et eksempel på, at der både på det kommunale, regionale og na-
tionale niveau har været fokus på dette i en årrække. Og netop den nedsatte ar-
bejdsgruppes afsluttende rapport viste da også, at der på ”området vedr. udsatte 
børn og unge” var blevet indført en del nye procesregler og dokumentationskrav.   

Tidsoversigt over ikrafttrædelsen af centrale procesregler 
• Juli 1998: Planer for udsatte børn og unge blev introduceret med Serviceloven i 1997. Der 

var krav om udarbejdelse af en skriftlig plan for anbragte børn samt krav om udarbejdelse af 
en plan for personer med alvorlige sociale problemer. 
Det fastlægges ved lov, at kommunerne skal nedsætte et børne- og ungeudvalg som det 
kompetente organ for de beslutninger, der kan gennemføres tvangsmæssigt på børnesags-
området. 

• Jan. 2001: Der indføres et krav om kommunernes nedsættelse af en tværfaglig gruppe i for-
bindelse med undersøgelser. 
Det fastsættes, at der obligatorisk skal udarbejdes handleplaner for børn og unge, der har 
begået voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet. 
Det fastsættes, hvilke elementer en indstilling om, at et barn/en ung ikke kan hjemtages 
inden for 3 måneder, skal indeholde. 

• Juli 2001: Det fastlægges, at der inden for 7 dage skal udarbejdes en foreløbig handleplan 
for unge, der har begået kriminalitet. 
Det fastlægges, at kommunen og amtskommunen altid skal skønne, hvorvidt det er hensigts-
mæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan, når der ydes hjælp efter Servicelovens afsnit 
II til børn eller unge. 

• Juli 2003: Kommunen får pligt til også at høre børn og unge under 12 år, med mindre en 
vurdering af barnets eller den unges modenhed tilsiger andet. 

• Aug. 2004: Det gøres obligatorisk at tilbyde handleplaner i forbindelse med forebyggende 
foranstaltninger for børn og unge samt at tilbyde handleplaner for støtten til forældre til 
anbragte børn. 

• Dec. 2005: Der vedtages en anbringelsesreform, som skal træde i kraft 1. januar 2006. 

FIGUR 20: PROCESREGLER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE 
Teksten i figuren er hentet fra arbejdsgruppens rapport (Finansministeriet 2005:129). 

Arbejdsgruppens vurdering var desuden, at den på det tidspunkt netop vedtagne 
Anbringelsesreform ville medføre en endnu større grad af procesregulering, bl.a. i 
kraft af kravet til kommunerne om, at de skulle udarbejde en børnepolitik, kravet 
om at kommunerne skulle kvittere for en underretning inden for 6 dage, indførelse 
af specifikke og detaljerede krav til indholdet i handleplaner og §50-undersøgel-
serne (dengang §38-undersøgelserne), krav om introduktionskursus for plejefor-
ældre, krav om minimum én årlig samtale på anbringelsesstedet, samt udvidede 
krav i forhold til høring af barnet (Finansministeriet 2005:129–30). Og dokumen-
tationskravene til både myndighedssagsbehandlerne og frontmedarbejderne sy-
nes fortsat blot at øges.  
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Analysen i dette nedslagspunkt tydeliggør psy-videnskabernes dominans i feltet – 
det er denne fagligheds institutionaliserede form kulturel kapital der vægtes og 
giver anerkendelse og adgang til at deltage i feltet. Samtidig viser analysen at den 
bureaukratiske logik, med dens fokus på regler, standardisering, målbarhed og do-
kumentation, dominerer i feltet. Dette til trods for, det øjensynlige paradoks der 
ses mellem netop den bureaukratiske logiks fortsatte dominans og det vedva-
rende fokus på afbureaukratisering ift. hvordan arbejdet er organiseret.  

Med dette nedslagspunkt med fokus på de krav der stilles til anbringelsesstederne, 
afsluttes denne analysedels sidste nedslagspunkt. I afsnittet nedenfor vil jeg samle 
op på de indsigter analyserne har bidraget med i forhold til organiseringen og 
magtrelationerne i feltet. 

6.7 ORGANISERINGEN I FELTET 
Som en opsummering på denne analysedel vil jeg i dette afsnit, gennemgå de for-
skellige organisatoriske processer og her sætte spørgsmålstegn ved – ikke hvem 
der har ansvaret, men i stedet hvad der styrer disse forskellige organisatoriske pro-
cesser. 

I det første nedslagspunkt i analysen viste jeg hvordan de organiserings- og regu-
leringsformer som udgør BUM-modellen, også har vundet indpas på anbringelses-
området. Dette har bevirket, at organiseringen af arbejdet i feltet i højere grad 
skal leve op til øgede standardiseringskrav og krav om markedsliggørelse, hvilket 
derved kan ses som et eksempel på den økonomiske logiks dominans i forhold til 
ansvarsfordelingen og organiseringen af arbejdet i feltet (Bourdieu 2010:117–18). 

Det næste nedslagspunkt var undersøgelses- og beslutningsprocessen. Her så vi, 
hvordan kommunerne på dette område har kategoriseringsmagten. Det er kom-
munerne der sidder med beslutningskompetencen og dermed besidder de også 
den symbolske kapital som kategoriseringsmagten fordrer. Men som analysen 
også viste, så ses der fra centralt hold en del proceskrav og procedurekrav til, hvor-
dan undersøgelsen og beslutningen træffes (fx ICS og DUBU). Hvilket gør det mu-
ligt for staten her at gennemsætte sin skelnen mellem ’det normale’ og ’det pro-
blematiske’.  

Det tredje nedslagspunkt var valg af indsats og matchning. Dette er opgaver, der 
varetages kommunalt, men også her træder den centrale styring af feltet tydeligt 
frem. Jeg viste blandt andet, hvordan det via lovgivningen er blevet pointeret, at 
kommunerne skal undersøge, om en netværksplejefamilie eller alternativt en an-
bringelse i en plejefamilie er muligt, når det vurderes, at her er et barn der skal 
anbringes. Det fokus, der i de nyeste reformer på området ligger på tidlig indsats, 
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kan ligeledes ses som en centraliseringstendens – og det er disse tanker der for 
alvor har slået igennem i feltet i dag. Dette kan fx ses i den ”omstilling i den sociale 
indsats”, som der ifølge den Socialpolitiske redegørelse fra 2017, har været i Dan-
mark. I Redegørelsen står der, at:   

Andelen af børn og unge, der modtager personrettede forebyggende 
foranstaltninger, er steget fra 1,2 pct. Blandt alle 0-22 årige i 2007 til 
1,4 pct. i 2015. I samme periode er andelen af børn og unge, der er 
anbragt uden for hjemmet, faldet fra 1,1 pct. til 1,0 pct. (Børne- og 
Socialministeriet 2017a) 

Og det understreges i rapporten, at denne udvikling er et resultat af, at der i kom-
munerne netop er kommet et større fokus på tidlig og forebyggende indsats. Som 
rapporten også nævner, så har en af de helt store inspirationskilder i feltet været 
”Sveriges-modellen” eller Borås-modellen. Kort fortalt, så har inspirationen fra 
Sveriges-modellen115 bevirket, at rigtig mange danske kommuner er i gang med 
eller har gennemført en strategisk omlægning af indsatsen i feltet. Som et centralt 
element og symbol på denne omlægning står indsatstrappen.  

 

FIGUR 21: INDSATSTRAPPEN 
Figuren er hentet på Socialstyrelsens hjemmeside (Socialstyrelsen 2019c) 

Som figuren her viser, så er der tale om en trappe, der viser de forskellige indsatser 
i forhold til børn og unge i udsatte positioner. Trinnene på trappen skal angive, 

 
115 Eller Herning-modellen, som den senere danske version heraf er blevet kaldt. 
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hvor stor graden af indgriben den enkelte indsats udgør for barnets hverdag, her-
under afstanden til et ”almindeligt hverdagsmiljø”. Som der står i den Socialpoliti-
ske redegørelse, så skal der ”(…) altid sættes ind med en indsats på det trin, der 
matcher problemudviklingen hos barn og familie, og der holdes fokus på at bringe 
barnet tættere på et almindeligt hverdagsliv, hvilket som oftest vil betyde en be-
vægelse ned ad trappen (…)” (Børne- og Socialministeriet 2017a). Det er bl.a. tan-
kerne i indsatstrappen, der ligger bag det statslige krav om at kommunerne ved 
en anbringelse skal undersøge muligheden for en netværksanbringelse og alterna-
tivt en familieplejeanbringelse. Men i det hele tager i forhold til valg af indsats kan 
man således se en øget statslig styring og centralisering. 

Det næste nedslagspunkt i analysen var godkendelse og tilsyn. Også på dette 
punkt så vi en høj grad af centralisering af arbejdet i form af bl.a. indførelsen af 
socialtilsynet (og den nye lov om ”Mere kvalitet i plejefamilierne”), der betyder, at 
det nu ’kun’ er det personrettede tilsyn, som varetages af kommunerne, ellers va-
retages alle godkendelses- og tilsynsopgaver af de fem socialtilsyn. Dette kan lige-
ledes ses som et eksempel på den generelle markedsliggørelse af feltet og udfører-
delen, hvor anbringelsesstederne nu alle skal ’sælge’ deres tilbud via statens Til-
budsportal, samtidig med, at de i denne proces er styret af staten bl.a. via diverse 
formelle krav stillet gennem socialtilsynet.   

Det næstsidste nedslagpunkt, som blev berørt i denne analyse, var aflønning og 
betaling. Dette er stadig er et kommunalt anliggende, selvom det dog er et emne, 
der er blevet flittigt diskuteret i feltet de seneste år – både i forhold til hvorvidt 
det økonomiske ansvar for anbringelsesindsatserne overhovedet skal ligge hos 
kommunerne og hvordan det konkret skal varetages. Analysen af plejefamiliernes 
vederlæggelse tydeliggør en række magtfulde kapitaler i feltet – behandlingslogik-
ken, kontinuitet og stabilitet, samt den ressourceorienterede tilgang. Og vi ser her, 
hvordan frontmedarbejderne i alliance med vidensproducenterne udgør en magt-
fuld position, der på dette område har resulteret i en begyndende ændring af or-
ganiseringen. Samtidig ses der tydelige spor af markedsliggørelsen og standardi-
seringen på dette område. Særligt på institutionerne bliver dette tydeligt, og her 
kan der således også siges at være den samme problematiske incitamentsstruktur, 
som har været kritiseret på familieplejeområdet, og som, til trods for nogle af de 
organisatoriske ændringer, fortsat kan spores i feltet.  

Dette er dog ikke overraskende. Det er den samme økonomistyring vi ser på fx 
ældreområdet og handicapområdet, hvor man ligeledes fx har brudt omsorgs- og 
plejeydelserne ned i kvalitetsstandarder der kan prissættes fx via tidsforbrug. Selv 
de mindste aktiviteter prissættes, og det skal dokumenteres at borgeren har brug 
for lige præcis denne hjælp og i x-antal timer/minutter – at den ældre har brug for 
hjælp til bad, hjælp til at smøre frokosten mv., at den handicappedes toiletbesøg 
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dagligt tage x-antal minutter, og at den anbragte har en belastningsgrad der fx gør 
at plejeforældreren ikke kan have arbejde ved siden af mv. Den magtfulde alliance 
på familieplejeområdet har med andre ord ikke ændret på det grundlæggende 
forhold, at der i organiseringen af aflønningen og betalingen fortsat ses en tydelig 
markedsliggørelse af feltet og hvor den økonomiske logik dominerer.  

Det sidste nedslagspunkt i analysen var de krav, der stilles til anbringelsesste-
derne, også her ser vi en øget centralisering – fx med beslutningen om, at der skal 
udarbejdes en national grunduddannelse for plejefamilier, så vi ikke ser de kom-
munale forskelle, der før har været i dette kursus. Den øgede procesregulering og 
dokumentationskravene på området er ligeledes udtryk for denne centraliserings-
tendens i feltet.  

Som denne opsummering af analysen af organiseringen i feltet tydeliggør, så kan 
man generelt komme med en konklusion i stil med den, jeg lavede i forbindelse 
med mit fokus på dokumentations- og proceskrav om, at arbejdet på en gang er 
statsligt styret og alligevel decentralt, men at udviklingen mod en større central 
styring af feltet medfører en indirekte detailstyring via proceskrav, krav om ud-
dannelse, dokumentationskrav mv. Men selvom styringen centraliseres, så ligger 
ansvaret stadig decentralt, og kommunerne bliver således de facto udfører, hvis vi 
skal blive i BUM-retorikken. 

Men ud over pointen om denne øgede centralisering i feltet, så har analyserne 
ligeledes tydeliggjort, at vi overordnet set stadig opererer med de samme tre ind-
satstyper (indsats i hjemmet, plejefamilier og institutioner), som vi gjorde ved fel-
tets fremkomst, om end, at der inden for disse indsatstyper er sket en øget mar-
kedsliggørelse. Derudover har vi set, at psykologiens og psykiatriens indtog i feltet 
har medført en række instrumenter og metoder, som i dag udgør en fast del af 
organiseringen af arbejdet. Og det øgede krav om faglighed, som vi ligeledes så 
med pædagogikkens, psykologiens og psykiatriens indtog i feltet, ser vi fortsat som 
et centralt element i organiseringen af arbejdet i feltet i dag. Denne analysedel har 
med andre ord, gennem en analyse af feltets centrale kampe og magtfulde kapi-
taler, tydeliggjort magtforholdet i feltet, og peger her på, at der i forhold til hvor-
dan arbejdet er organiseret kan spores særligt tre dominerende tendenser: den 
økonomiske logik, den bureaukratiske logik og den psy-videnskabelige videnskapi-
tal. 
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Kapitel 7 

ANALYSEDEL III: ANSKUELSER 
AF ARBEJDET 

I denne analysedel stilles spørgsmålet om, hvilke praksislogikker der afspejles og 
formes gennem forskellige anskuelser af det sociale arbejde med anbragte børn og 
unge og hvilken relation der ses mellem dem, til afhandlingens empiri. Denne ana-
lysedel skal således bidrage til at besvare afhandlingens tredje arbejdsspørgsmål. 
Formålet med at stille netop dette spørgsmål til empirien er, som det også er 
nævnt i analysestrategien, at tydeliggøre forskellene og lighederne i feltet, og 
hvilke kampe der ses i feltet. Eller sagt med andre ord, hvilke kapitaler der opnår 
anerkendelse i feltet, og hvilke normer, værdier, handlinger, tilbøjeligheder og ka-
tegoriseringer (habitus) der ses – kort sagt hvilke praksislogikker der er på spil i 
feltet. Og på denne måde er det derfor hensigten, at besvarelsen af dette arbejds-
spørgsmål skal bibringe viden og indsigt, der kan indgå i billedet af feltets positio-
ner, centrale distinktioner og dominerende praksislogikker.  

I de kommende afsnit vil jeg derfor præsentere en række nedslagspunkter, der kan 
vise disse forskellige anskuelser af det sociale arbejde med anbragte børn og unge. 
Nedslagspunkterne er udvalgt på baggrund af en læsning af det empiriske materi-
ale hvor jeg stillede følgende underspørgsmål: a). Hvad anskues som målet med 
arbejdet? b). Hvilke distinktioner ses der i beskrivelserne af hvordan arbejdet an-
skues? c). Hvilke definitionskampe ses ift. hvordan det sociale arbejde anskues? 
Og d). Hvad synes der at være generel enighed om udgør grundpillerne i det gode 
arbejde med anbragte børn og unge? På baggrund af denne teoretisk-inspirerede 
læsning af empirien, har jeg udvalgt ni nedslagspunkter, som jeg tilsammen har 
fundet, bringer en nuanceret indsigt i hvordan arbejdet i feltet anskues – hvilke 
centrale positioner og distinktioner der er på spil. Det første nedslagspunkt er 
hvad der anskues som målet med anbringelserne, og det er det jeg nu vil se nær-
mere på. 
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7.1 MÅLET ER ET SELVSTÆNDIGT 
VOKSENLIV 
Når spørgsmålet om, hvad der anskues som godt socialt arbejde på anbringelses-
området, rejses, så er ’målet’ med anbringelserne et oplagt sted at starte. For hvad 
anses som målet med indsatsen – hvad skal netop dette arbejde bibringe? Som vi 
så i analysedel I om feltets fremkomst, så var målet i 1800-tallets filantropiske be-
vægelser i udgangspunktet at undgå uro og kriminalitet ved at fjerne de forbryde-
ske børn fra de fordærvede miljøer, de færdedes i – altså som en slags ”samfunds-
værn” mod de ”farlige børn”, som Egelund kalder det (Egelund 2016:304). Og sam-
tidig var der ønsket om at tage vare på de forsømte børn og fjerne dem fra kum-
merlige opvækstvilkår – det som blandt andre Egelund kalder for et ”børneværn” 
til ”børn i fare” (Egelund 2016:304). Men overordnet set kan man sige, at målet 
med begge ’værn’ i bund og grund var det samme – nemlig at skærme det gode 
borgerskab fra at blive konfronteret med de kriminelle og de fattige børn i det 
offentlige rum.  Men hvordan ser det ud i feltet i dag? Hvad anses i dag som målet 
med anbringelserne? 

For at besvare disse spørgsmål vil jeg nu se på hvad der anses som målet med 
anbringelserne i lovgivningen, hvilke mål der ses i de redskaber der anvendes til at 
vurdere kvalitet i feltet, og hvordan frontmedarbejderne definerer målet med de-
res arbejde.  

ANSKUELSEN AF MÅL I LOVGIVNINGEN 
I de nyeste reformer på området kan spores en række forhold og parametre, som 
man fra myndighedernes side vægter i forhold til børn og unge med særlige behov. 
Og disse reformer kan derved anvendes til at få indsigt i målet med anbringel-
serne, som det ser ud i lovgivningen.  

I Barnets reform og Anbringelsesreformen bliver det tydeligt, at en anbringelse 
ikke blot skal ”fjerne et barn fra en uacceptabel situation i hjemmet; den skal også 
bidrage positivt til at hjælpe barnet videre.” (Servicestyrelsen 2007:7). Gennem 
anbringelsen skal det sikres, at børnene og de unge forberedes på at forlade an-
bringelsen og leve et selvstændigt liv. Det vil sige et liv, hvor de ikke er afhængige 
af velfærdssystemet, men i stedet bidrager til det via beskæftigelse. Det er således 
ikke et mål i sig selv udelukkende at sikre ’et godt børneliv’. Det fokus, der ses i 
målet med anbringelsen, bygger på logikkerne om borgernes selvforsørgelse og 
landets konkurrencedygtighed, som ligeledes er dominerende logikker på en 
række andre velfærdsstatslige felter.   
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Dette ses fx i Barnets reform, hvor det af det fælles skriv fra ministeriet KL og Ser-
vicestyrelsen fremgår, at det centrale for dem er, at man med Barnets reform skal 
sikre, ”stabilitet i indsatsen”, at barnet opbygger ”sociale relationer”, ”deltager i 
fritids- og kulturliv”, får bedre ”helbred og sundhed”, ”gennemfører en ungdoms-
uddannelse” og ”forberedes til et godt og selvstændigt voksenliv” (Børne- og 
Socialministeriet m.fl. 2010). Og i stil med Anbringelsesreformen, så satte Barnets 
reform ligeledes fokus på efterværn ved at præcisere efterværnsparagraffen. Og 
ligesom det var tilfældet med Anbringelsesreformen, så var nøgleordene i denne 
reform ligeledes ”udvikling” og ”selvstændig voksentilværelse”.  

Uddannelse og udvikling bliver krav, der stilles til borgerne, og for de anbragte 
unge / tidligere anbragte bevirker denne praksislogik, i stil med andre marginali-
serede grupper af unge, at vejen til målet om at sikre et selvstændigt voksenliv 
synes at gå gennem uddannelse og dermed en kvalificering til at møde arbejds-
markedets krav (Katznelson, Jørgensen, og Sørensen 2015; Mølholt 2017; Pless 
2009). Dette stemmer således også overens med, som vi så i analysedel I, at der 
generelt inden for forskningen med fokus på risiko- og årsagssammenhænge, ses 
er udpræget fokus på netop uddannelse i for hold til anbragte børn og unge (se 
blandt andre Fernandez 2019; Forsman m.fl. 2016; Hansen 2015; Ottosen og 
Christensen 2008). Forskning der bidrager til og understøtter et særligt menneske-
syn og børnesyn, hvor børn ’blot’ anses som vigtige i kraft af deres position som 
fremtidige produktive samfundsborgere. En anskuelse af børn som vi fx finder i 
tankefiguren om det naturligt udviklede barn, som bl.a. ses repræsenteret i til-
knytningsteorien. Denne anskuelse bevirker, at barndommen bliver set som et for-
stadie til at blive voksen og dermed et fuldt udviklet subjekt  (Warming 2011a:37). 
I denne forbindelse er det ligeledes væsentligt at fremhæve Bourdieus pointering 
af, at det netop er gennem uddannelsessystemet staten sikrer kulturel integration 
(herunder fastholdelse af klasser) ved at overføre sin dominerende kultur 
(Bourdieu 1967) og uddannelsessystemet bliver derved også central i forhold til 
udøvelsen af symbolsk vold (Bourdieu 1995, 2004).  

I ordlyden i den gældende formålsparagraf til Servicelovens Kapitel 11 ”Særlig 
støtte til børn og unge”, kan spores et lignede sigte med anbringelserne:  

Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov 
herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme mulig-
heder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv 
som deres jævnaldrende. (Serviceloven, Børne- og Socialministeriet 
2018c:§46)  
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Stabilitet, relationer, uddannelse, sundhed og udvikling står således som centrale 
målsætninger for anbringelserne. Netop denne formålsparagraf blev bl.a. revide-
ret i forbindelse med Anbringelsesreformen, der trådte i kraft i 2006. Inden da hed 
det i formålsparagraffen, at: 

Formålet med at yde støtte til de børn og unge, der har et særligt 
behov for denne, er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse 
børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan 
opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og 
sundhed som deres jævnaldrende. (Serviceloven - Historisk, Børne- 
og Socialministeriet 2005:§46) 

Som det her ses, så er der sket flere væsentlige ændringer i formålsparagraffen. 
En af ændringerne er, at der i formålsparagraffen før Anbringelsesreformen var et 
større ’her-og-nu-fokus’ i formuleringen om, at man skal ”skabe de bedst mulige 
opvækstvilkår for disse børn og unge”. Derudover, så findes formuleringen om 
fremtidsmålet om ”et selvstændigt voksenliv” ikke i formålsparagraffen fra den-
gang.  

Man kan sige, at målet i reformerne i dag måske i virkeligheden ikke afviger så 
meget fra det der sås ved feltets fremkomst – målet er, at disse børn og unge ikke 
skal lægge det øvrige samfund til last. I dag ses dette i et fremtidsperspektiv, mens 
der for blot 15-20 år siden og ikke mindst ved feltets fremkomst i højere grad var 
et her-og-nu perspektiv. Malet med den brede pensel kan man således sige, at 
udviklingen i målet med anbringelserne er gået fra et fokus på ’nutid’ – hvor målet 
ved feltets fremkomst var at sikre, at de ”forsømte og forbryderske” børn ikke 
vandrede om i gaderne og skabte utryghed, betlede og begik kriminalitet og såle-
des forstyrrede det gode borgerskab. Op gennem midten og slutningen af 1900-
tallet var målet at sikre en god opvækst, så børnene ”kan opnå de samme mulig-
heder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende” og 
således forhåbentlig undgå lediggang og sygdom, og således ikke belaste velfærds-
staten ved ikke selv at kunne bidrage til deres livsophold. Men i starten af 00’erne 
bliver dette fremtidsfokus endnu mere dominerende – det ekspliciteres, at målet 
er at barnet på sigt skal gennemføre en uddannelse og kunne føre et selvstændigt 
voksenliv.  

Dette øgede fremtidsfokus skal ses i sammenhæng med de overordnede udviklin-
ger på det bureaukratiske felt i denne periode, med fx den globaliseringsstrategi 
som daværende Regering præsenterede på omtrent samme tid (Regeringen 
2006). En globaliseringsstrategi, hvor det blev tydeligt, at børn ikke blot er børn, 
men potentielt er en fremtidig ressource i forhold til at øge statens konkurrence-
evne i den globale konkurrence – børnene bliver således her set som samfundets 
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humane ressourcepotentiale, der skal optimeres gennem uddannelse.116 Netop 
dette har blandt andre Nicole Hennum beskæftiget sig indgående med i sin ana-
lyse af den særlige status hun, med referencer til blandt andre Ruth Listers analy-
ser af børns ikoniske status i den sociale investeringsstat117 (Lister 2003, 2006), 
analyserer sig frem til at børn får i det norske samfund og politik, hvor børn bliver 
et magtfuldt symbol (Hennum 2015:131). Også Gilbert, Parton og Skivenes poin-
terer hvordan den sociale investeringsstat påvirker området for børn og unge i 
udsatte positioner. De skriver således:  

According to this view, investment in children takes on a strategic sig-
nificance for a state keen to equip its citizens to respond and adapt 
to global economic change, in order to enhance individual and na-
tional competitiveness. In this respect, trying to ensure that all chil-
dren maximize their developmental opportunities, educational at-
tainment, and overall health and well-being becomes a key priority 
for social and economic policy. (…) This is a future-oriented approach, 
one which considers childhood as a preparation for adulthood, so 
that investment in children now is designed to ensure that they later 
will develop into productive and law-abiding adults. (Gilbert m.fl. 
2011a:253) 

Men en ting er politiske strategier og formålsparagraffer, en anden er, hvordan 
dette omsættes til konkrete initiativer, og hvilke anskuelser af målet der her ar-
bejdes ud fra. Her kan den kvalitetsmodel, som socialtilsynene skal anvende i for-
bindelse med såvel godkendelse af som tilsyn med de enkelte anbringelsessteder 
(plejefamilier såvel som institutioner), bibringe væsentlige indsigter. Vi skal derfor 
nu se lidt nærmere på netop kvalitetsmodellen og hvad der her anses som målet 
med anbringelserne.  

KVALITETSMODELLENS ANSKUELSER AF MÅL 
Kvalitetstemaerne i modellen er, som allerede nævnt tidligere; 1). uddannelse og 
beskæftigelse, 2). selvstændighed og relationer, 3). målgruppe, metoder og resul-
tater, 4). sundhed og trivsel, 5). familiestruktur og familiedynamik (”organisation 
og ledelse” hedder dette punkt i kvalitetsmodellen for sociale tilbud 
(Socialstyrelsen 2017d)), 6). kompetencer og 7). de fysiske rammer. I dette afsnit 

 
116 Uddannelse udgør mere end halvdelen af de indsatsområder, som den daværende regering opstillede i 
Globaliseringsstrategien (Regeringen 2006:11). 
117 Begrebet om den sociale investeringsstat er oprindeligt udviklet af Anthony Giddens (Giddens 1998). 
Den sociale investeringsstat begrebsliggør et brud der ses med den traditionelle velfærdsstat. Hvor vel-
færdsstatens ”trygheds- og normaliseringssigte” (Bundesen 2008:125) i socialpolitikken, skiftes ud med en 
investeringstanke, hvor socialpolitikken således skal investere i borgerne for at de kan være aktive på ar-
bejdsmarkedet (Bundesen 2008). 
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tages der udgangspunkt i og anvendes citater fra kvalitetsmodellen for plejefami-
lier. Dette skyldes, at kvalitetsmodellen for de sociale tilbud (dvs. institutionerne) 
dækker alle sociale tilbud under Serviceloven, og dermed har en væsentlig bredere 
målgruppe end blot anbragte børn og unge, hvilket i nogen grad påvirker ordlyden 
og derfor gør det mindre tydeligt, at det (også) drejer sig om børn og unge, da der 
fx i stedet står ”borgeren” (Socialstyrelsen 2017d). 

Modellens første kvalitetstema er uddannelse og beskæftigelse, og som der står 
under dette tema, så er målet med indsatserne i forhold til disse børn og unge, at 
de skal ”inkluderes i samfundslivet”, og for at dette bliver muligt er det, ifølge kva-
litetsmodellen, vigtigt ”(…) at understøtte barnets eller den unges skolegang, mu-
lighed for at gennemføre en uddannelse og komme i beskæftigelse.” 
(Socialstyrelsen 2017c:5). Det fremtidige voksenliv er ligeledes målet, der ligger i 
det andet kvalitetstema om selvstændighed og relationer, her står nemlig i kvali-
tetsmodellen, at:  

Et centralt mål med indsatsen i plejefamilier er at bidrage til, at bar-
net i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og får opbygget 
kompetencer til at leve et selvstændigt voksenliv i overensstemmelse 
med egne ønsker og behov. (Socialstyrelsen 2017c:6) 

Kvaliteten i anbringelsesstedet bliver således her målt på, om anbringelsen bibrin-
ger barnet de rette kompetencer hertil. Under samme tema ses ligeledes inspira-
tionen fra Objektrelationsteorien (for uddybning heraf se analysedel I – afsnit 5.8) 
når vigtigheden af, at plejefamilien; ”(…) understøtter barnets relationer til foræl-
dre, søskende, øvrig familie og netværk, herunder til venner.” (Socialstyrelsen 
2017c:6)118 understreges under dette tema. Det tredje tema i kvalitetsmodellen 
hedder ”målgruppe, metoder og resultater” og kan ud fra denne overskrift måske 
synes bredt. Men kvalitetskriteriet viser, at det, der her vurderes som kvalitet, er, 
at anbringelsesstedet bidrager til at opnå målene i plejebarnets handleplan, og de 
opstillede kvalitetsindikatorer som anbringelsesstedet i denne forbindelse vurde-
res ud fra, om de ”kender de mål, der er opstillet”, og om de kan ”redegøre for, 
hvordan de understøtter de mål, der er opstillet” (Socialstyrelsen 2017c:8).  Det 
fjerde kvalitetstema er sundhed og trivsel. I den indledende tekst til dette tema 
kan man læse, at kvalitet i dette tema sidestilles med, at anbringelsesstedet ”un-
derstøtter barnets fysiske og mentale sundhed og trivsel”. Eksempler på dette kan 
være i forhold til kost, motion, rygning og alkohol. Men det dominerende fokus 
under dette tema synes at være, at anbringelsesstedet respekterer og sikrer bar-
nets ”medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse i hverdagen i plejefami-

 
118 Men i forhold til Objektrelationsteorien er det her modificeret, i og med, at der ligeledes tales om sø-
skende, andet netværk og venner. 
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lien” (Socialstyrelsen 2017c:9). Trivselsdelen og børnenes rettigheder synes såle-
des umiddelbart i dette tema og i de tilknyttede kriterier og indikatorer at fylde 
mere end fx fokus på børnenes fysiske sundhed. Kvalitetsmodellens femte tema 
retter, i kvalitetsmodellen til plejefamilier, fokus mod familiestrukturen og fami-
liedynamikken i plejefamilien. Dette punkt er lidt diffust i kvalitetsmodellen ift. at 
vurdere, hvad det er, der i realiteten lægges vægt på under dette tema. I den ind-
ledende tekst til dette tema står der, at netop familiestrukturen og familiedyna-
mikken er væsentlige at have for øje i forhold til at sikre, ”(…) at familien kan og 
har overskud til at bidrage til at give barnet kontinuitet i opvæksten og mulighed 
for at vokse op i et trygt omsorgsmiljø.” (Socialstyrelsen 2017c:11). Men hvis man 
alene ser på det kriterium og de to indikatorer, som er tilknyttet dette tema, så 
synes det ikke at fremgå helt tydeligt, hvad det er for kvalitetsmål, plejeforældrene 
her skal leve op til. 

 

FIGUR 22: KVALITETSTEMA ”FAMILIESTRUKTUR OG FAMILIEDYNAMIK” 
(Socialstyrelsen 2017c:11) 

Den indledende tekst til temaet indikerer dog, at det, der under dette tema foku-
seres på, eksempelvis er: ”(…) samlivsforhold, antal egne og sammenbragte børn, 
særlige forhold omkring egne børn, beskæftigelsesforhold, fritidsaktiviteter, pleje-
familiens sundhedssituation samt støtte fra familie og nærmiljø.” hvilket ifølge 
modellen er en del af familiestrukturen, mens dynamikken kan ”(…) komme til ud-
tryk i samspil, relationer, kommunikation og refleksion over egen dagligdag.” 
(Socialstyrelsen 2017c:11). Det man kan konkludere ud fra dette tema er, at ram-
merne for og samspillet i familien anses som centrale for, at plejebørnene kan ud-
vikles og trives. Selvom dette normalt er forhold, der hører privatsfæren til, så bli-
ver disse spørgsmål i denne sammenhæng anset som pendanten til det femte 
tema i kvalitetsmodellen for de sociale tilbud, der her har overskriften ”Organisa-
tion og ledelse” (Socialstyrelsen 2017d) der fokuserer på om institutionens ledelse 
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er faglig og kompetent til at varetage ledelsesopgaven, og på personalets sygefra-
vær, udskiftning mv (se evt. bilag 6, hvor jeg også har lavet en figur over dette 
tema). 

Det sjette og næstsidste tema i kvalitetsmodellen er kompetencer, og her under-
streges det, at det er væsentligt for kvaliteten i anbringelsen, at plejeforældrene 
har de; ”(…) personlige, relationelle og faglige kompetencer, der er nødvendige for 
at sikre barnet en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer.” 
(Socialstyrelsen 2017c:12) Og det, der her lægges vægt på, er, at anbringelsesste-
det skal kunne etablere og fastholde tilknytning til barnet, at de kan opdrage bar-
net, drage omsorg, og samarbejde med såvel anbringende myndighed som andre 
professionelle omkring barnet, og sidst men ikke mindst så fokuseres der her på, 
at anbringelsesstedet ”(…) har fokus på kontinuerligt at udvikle nødvendige kom-
petencer i forhold til plejeopgaven.” (Socialstyrelsen 2017c:12).  I det syvende og 
sidste tema i kvalitetsmodellen rettes fokus mod de fysiske rammer, som ifølge 
modellen skal afspejle, at det er barnets hjem, og understøtte ”(…) barnets mulig-
hed for at opretholde sociale relationer, giver barnet relevante udfoldelsesmulig-
heder og sikrer barnets ret til privatliv.” (Socialstyrelsen 2017c:13). 

Den statslige styring af feltet, tydeliggøres her af, at målene i kvalitetsmodellen 
afspejler formålsparagraffens fem punkter om, at sikre kontinuitet i opvæksten og 
et trygt omsorgsmiljø, sikre barnets muligheder for personlig udvikling og kompe-
tencer til at indgå i sociale relationer, understøtte barnets skolegang og mulighed 
for at gennemføre en uddannelse, fremme barnets sundhed og trivsel og forbe-
rede barnet til et selvstændigt voksenliv  (Serviceloven, Børne- og Socialministeriet 
2018e:§46). Hvilket blot underbygger indsigterne fra analysedel II om, at der med 
bl.a. indførelsen af de nye socialtilsyn sker en øget centralisering hvor der søges 
en ensliggørelse af anbringelsesstederne, men at der, som vi nu ser det i denne 
analysedel, også ses et ønske om en særlig ensliggørelse eller normalisering af de 
anbragte børn. Men hvordan ser det så ud i mit materiale, hvilke mål mener an-
bringelsesstederne og frontmedarbejderne der bør være med arbejdet i feltet. 
Hvad anser de med andre ord som værende målet med deres arbejde? 

FRONTLINJENS ANSKUELSER AF MÅL 
I mit materiale fra institutionsområdet ses den tydeligste opposition til de statslige 
formulerede mål. Dette ses fx i det helt nære i forhold til tankerne om arbejdet 
med et konkret barn, hvor en medarbejder fortæller, at hun ikke mener, at det 
opstillede mål i handleplanen om, at barnet skal lære at læse, er det væsentligste 
lige nu. Hun siger således: 
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(…) jeg kan godt forstå, at det er rigtig vigtigt, at [barn] lærer at læse, 
men det er ikke der, [barn] er. [barn] hun er tre år gammel [ikke bar-
nets reelle alder men medarbejderens vurdering af barnets mentale 
alder]. Hun skal ikke lære at læse. Altså det er ikke det, der er fokus-
punktet. Selvfølgelig skal hun overholde sin skolegang og alle de her 
ting, men [barn] skal lære sig selv at kende, og vi skal ind og arbejde 
med [barnets] selv, før vi kan arbejde videre med fagligheden. Så hun 
bliver et helt menneske. Så det er lidt mere overfladiske ting, de 
[myndighedssagsbehandlerne] skriver. End det som hun skal vise her.  

Her ses således et mål om, at barnet skal blive et helt menneske i psykologisk for-
stand, og at de derfor som anbringelsessted bør fokusere deres arbejde mod at 
støtte barnet i et indre psykologisk arbejde med at genoprette sit eget selv, i ste-
det for i første omgang at fokusere på at lære at læse. I dette konkrete eksempel 
kan der således identificeres en modstand mod det entydige fokus på uddannelse. 
Det samme fokus på psykologisk udvikling går igen i lederens beskrivelse af målet 
med anbringelserne hos dem. Hun beskriver deres mål på følgende måde:  

Vi har et ansvar for at sikre de bedst mulige udviklingspotentialer hos 
hvert enkelt barn. Så når de forlader os på et tidspunkt, ved vi, at vi 
har rykket måske bare en halv centimeter eller en centimeter. Jeg tror 
ikke, at vi kan lave børnene om. Vi kan ikke fikse børnene, og det tror 
jeg heller ikke, at man skal have fokus på. Jeg tror, at man skal have 
fokus på at gøre dem så godt i stand til livet, som man nu kan. Men 
det er vigtigt – og man må ikke sigte for højt, men man må sandelig 
heller ikke sigte for lavt. 

Et lignende eksempel ses på den anden institution, hvor de understreger, at målet 
er at styrke de unges selvværd og selvforståelse. De taler i denne sammenhæng 
om, at målet er både at ’oplive’ og at ’oplyse’, men som lederen siger; ”(…) de 
fleste sagsbehandlere synes, vi skal springe det over med at oplive, og så bare få 
dem oplyst (griner). Fordi det er billigt.” Her ses således både et nutidsfokus og et 
fokus på fremtiden, hvor målet om at ’oplive’ har fokus på nutiden, mens målet 
om at oplyse har fokus på fremtiden. Men det er her lederens oplevelse, at kom-
munerne primært anser målet om at oplyse/uddanne som det væsentlige – i stil 
med statens / det bureaukratiske felts anskuelse af målet.  

En af de ansatte på institutionen fortæller, at da han startede på institutionen for 
mange år siden, fik de unge ind, som ’blot’ trængte til at ”(…) få en pause i livet.” 
Men som han siger: ”Den slags mål er der bestemt ikke længere (…)”.  Netop denne 
konstatering af, at der ikke længere er denne type mål – de kan ikke længere få 
unge ind, som ’blot’ skal ’oplives’, afspejles i institutionens skriftlige materialer. 
Her er det primære mål, der nævnes, nemlig i stil med formålsparagraffen at ”(…) 
det overordnet gælder om at blive klar til et så selvstændigt voksenliv som muligt.” 
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Heri kan selvfølgelig ligge de underliggende mål, som medarbejderne over for mig 
fremhæver, som fx at målet er at opbygge de unges tro på såvel egne evner som 
andre mennesker, at de skal have en række positive oplevelser, som de kan bygge 
videre på m.v. Samtidig ser vi, at netop betegnelsen ”et selvstændigt voksenliv” 
gentagne gange fremgår i institutionernes skriftlige materialer og fremstillinger af 
sig selv. Her ses det således, hvordan organiseringen af feltet med inspirationen 
fra BUM-modellen bevirker, at anbringelsesstedet (som minimum) i deres skrift-
lige materialer retter ind efter det bureaukratiske felts anskuelse af det primære 
mål med anbringelserne.  

Ovenstående kommentarer kan således ses som udtryk for, at der blandt front-
medarbejderne (indadtil) er en modstand mod det bureaukratiske felts opstillede 
mål, mens der i institutionernes skriftlige materialer (udadtil) ikke ses den sammen 
modstand. Dette kan tolkes som et udtryk for en strategisk kommunikation fra 
institutionernes side, da de derved lever op til det bureaukratiske felts anskuelser 
af målet. Men den modstand jeg ser i mit materiale, er ikke nødvendigvis en mod-
stand mod det overordnede mål om ’et selvstændigt voksenliv’. Dette mål synes 
at udgøre en del af feltets doxa, og der stilles således ikke spørgsmålstegn ved, om 
det overordnet set er det mål der skal sigtes efter. Den kamp jeg ser i feltet, går i 
virkeligheden mere på hvordan man når dette mål. Og her ses en faglig kamp mel-
lem to forskellige videnskapitaler i feltet. En kamp om hvem der kan gøre det bedst 
for børnene – pædagogerne eller lærerne. I det bureaukratiske felts anses vejen 
til at nå målet at gå gennem formel uddannelse, mens der blandt frontmedarbej-
derne i mit materiale, i højere grad kan spores en forståelse af, at dette mål bedst 
nås gennem (forskellige former for) pædagogisk arbejde med at opbygge børne-
nes selvværd og selvforståelse. Der kan derved i frontmedarbejdernes modstand 
mod det bureaukratiske felts opsatte mål, spores en kamp om hvilken form for 
institutionaliseret kulturel kapital der skal anses som den primære i arbejdet med 
anbragte børn og unge i feltet. 

DET GENNEMGÅENDE MÅL PÅ TVÆRS AF POSITIONER 
Samtidig med at målet om et selvstændigt voksenliv er gennemgående i, hvordan 
arbejdet i feltet anskues, så er det ligeledes gennemgående, at opfattelsen er, at 
vejen til et selvstændigt voksenliv på forskellig vis fordrer udvikling og uddannelse.  

Dette kan man fx se et eksempel på i håndbogen til Anbringelsesreformen, hvor 
målet om et selvstændigt voksenliv bliver suppleret med, at hvis det selvstændige 
voksenliv ikke er muligt fra 18-årsalderen, hvor anbringelserne traditionelt afslut-
tes, så udvides muligheden for at få efterværn. Hensigten med efterværnet er, 
som der står i håndbogen: ”(…) at give de unge mulighed for en glidende overgang 
til en selvstændig voksentilværelse.” (Servicestyrelsen 2007:143). Men reformen 
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understreger, at kriteriet for, at der bevilges efterværn, er, at der sker en udvikling 
med den unge gennem forløbet. I håndbogen bliver det beskrevet således:  

Det væsentligste kriterium ved vurderingen af, om der skal iværksæt-
tes efterværn er, om efterværnet vil kunne bidrage til, at den unge 
får en bedre overgang til voksenlivet. Det afgørende er, at der sker en 
løbende udvikling i den unges liv i løbet af den periode, hvor den unge 
fortsat er anbragt ud over det 18. år. (Servicestyrelsen 2007:143) 

Udvikling og kravet om løbende og fortsat udvikling bliver således her en tydelig 
praksislogik. Og samtidig er dette en logik, der trækker tråde tilbage til mere over-
ordnede og velkendte samfundstendenser, som fx krav om livslang læring og per-
sonlig udvikling – sådan som vi ligeledes så det i Globaliseringsstrategien 
(Regeringen 2006). Der ses således en tydelig optimerings- og investeringslogik på 
anbringelsesområdet. Hvor udvikling, uddannelse og et selvstændigt voksenliv bli-
ver nøgleord i forhold til, hvad der, inden for feltet for socialt arbejde med an-
bragte børn og unge, anses som målet med anbringelserne. Der ses med andre 
ord, et udpræget fremtidsfokus med afsæt i en særlig optimerings- og investe-
ringslogik i feltet, og dette fokus synes i høj grad at ske på bekostning af et her-og-
nu perspektiv på børnenes nuværende liv og trivsel.  

Kvaliteten ved i højere grad at have fokus på børnenes trivsel synes derfor også at 
’drukne’ og mindste betydning i kraft af denne optimeringslogik. Denne optime-
rings- og investeringslogik trækker i høj grad på en økonomisk logik, men den ty-
deliggør ligeledes at der i feltet stadig ses spor af den udviklingspsykologiske do-
minans.119  En dominans der, som nævnt i analysedel I, er blevet problematiseret 
af den ’nyere’ sociologiske barndomsforskning, for netop blot at se børn og unge 
som ’becomings’, og ikke som ’beings’ (James m.fl. 1998; Qvortrup 1990, 1999; 
Warming 2011a). Her kan ligeledes trækkes en tråd til Kampmann og Warmings 
pointering af, at der på børneområdet generelt ses et modsætningsforhold mel-
lem at det offentligt er deklareret, at børn er og skal ses som individer med indivi-
duelle rettigheder – bl.a. retten til at blive hørt og have en stemme. Men på den 
anden side, at det så samtidig forventes af alle børn i Danmark fra en meget tidlig 
alder, via de offentlige dagtilbud, at blive ’normally socialized’ eller socialized to 
be a ’normal child’ (Kampmann og Warming 2004:657).  

 

 
119 Dette ligger således også i tråd med min analyse af forskningsfeltet (analysedel I), som synliggjorde, at 
der i forhold til forskning på anbringelsesområdet ses en overvægt af forskning med fokus på risiko- og 
årsagssammenhænge, hvilket er forskning, der i vid udstrækning tager afsæt i (udviklings)psykologiske og 
sundhedsvidenskabelige perspektiver. 
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På baggrund af denne gennemgang af hvad der anses som målet med anbringel-
sen, så kunne man foranlediges til at formode, at anskuelsen af, hvad der kende-
tegner det gode sociale arbejde på anbringelsesfeltet, ligeledes er rimelig sam-
stemmende. Men som jeg også antydede i relation til den umiddelbare uenighed 
der kan spores mellem frontmedarbejdernes anskuelse af målet og den der ses i 
det bureaukratiske felt, så er der ikke fuld enighed om vejen mod målet. I feltet 
for socialt arbejde med anbragte børn og unge ses en række forskellige positioner 
og dermed ligeledes forskellige anskuelser af arbejdet, hvordan der skal arbejdes 
og hvad der er betydningsfuldt i arbejdet. Det er nogle af disse uenigheder, såvel 
som enigheder, vi nu skal se nærmere på. 

7.2 ALMINDELIG FAMILIE VERSUS 
PROFESSIONEL FAMILIE   
En af de centrale distinktioner på familieplejeområdet, og som trækker tråde til 
anbringelsesfeltet generelt set, er distinktionen mellem en ’almindelig familie’ og 
en ’professionel familie’. I dette afsnit vil denne distinktion blive udfoldet med 
henblik på at tydeliggøre det konfliktuelle og forskellighederne i anskuelsen af ar-
bejdet i feltet. Derfor vil jeg nu rette fokus mod beskrivelserne af, hvad en pleje-
familie er og ikke er, og hvordan der i feltet kæmpes om definitionsmagten i for-
hold til netop disse spørgsmål. Og dermed også om hvilken kulturel kapital, der 
skal have værdi i feltet. 

En plejefamilie er i udgangspunktet en ganske almindelig familie (…) 
(Socialstyrelsen 2017a)  

Plejefamiliernes fornemste og vigtigste opgave er at være familier. 
(Ellemann 2016: Daværende socialminister)  

I et debatindlæg på Altinget.dk i september 2016 skrev daværende Socialminister, 
Karen Ellemann, at plejefamilier ikke skulle gå hen og blive ”mini-institutioner”. I 
denne betegnelse, ”mini-institutioner”, ligger en pointering af, at plejefamilierne, 
ifølge Ellemann, ikke skal ’behandle’, dette skal så vidt muligt ske ambulant, og det 
skal således ifølge Ellemann; ”(…) ikke foregå over frokostbordet derhjemme.” 
(Ellemann 2016). Ministerens debatindlæg var et svar på professor Inge Bryderups 
udtalelser til Altinget tidligere samme måned (Pabst 2016). Bryderup udtalte til 
Altinget, at hun i lyset af udviklingen, der går imod flere og flere anbringelser i 
familiepleje frem for på fx døgninstitutioner (bl.a. som resultat af Barnets reform 
(Barnets reform, Social- og Indenrigsministeriet 2010)), er bekymret for den mang-
lende uddannelse blandt plejeforældre. Bryderup var bekymret for, om plejefor-
ældrene var klædt godt nok på til opgaven (Pabst 2016). Fagligheden bliver således 
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den kapital, som Bryderup efterspørger og mener er grundlæggende for det gode 
familieplejer-arbejde. Men det er ifølge Ellemann helt forfejlet – plejefamilierne 
skal, ifølge Ellemann, netop ikke være professionelle.  

Dette er således et tydeligt eksempel på en af kampene i feltet om, hvilken kulturel 
kapital der skal have værdi. Hvor det ifølge Ellemann er plejefamiliernes fornem-
meste opgave at være en familie og skabe nogle trygge og kærlige rammer for 
plejebørnenes opvækst: 

For hvad er vigtigt for et barn på 10 år? Jeg mener, at det først og 
fremmest er en rigtig familie, som kan give barnet en stabil og kærlig 
opvækst med en hverdag, der ligner den, andre børn har. Hvor mor 
og far går på arbejde hver dag, og hvor barnet er en del af en familie. 
Plejefamilierne skal være klædt på til opgaven, men de skal ikke have 
en bestemt faguddannelse bag sig eller fungere som mini-institutio-
ner. (Mine fremhævninger, Ellemann 2016) 

Denne modstand mod en professionalisering af plejeforældrene bevirker således 
også, at professionaliseringen og fagligheden bliver sat op som værende en mod-
sætning til at kunne levere en ’tryg’, ’kærlig’ og ’stabil’ opvækst for disse børn. 
Denne position i feltet deler formanden for KL’s Social og Sundhedsudvalg, Tho-
mas Adelskov, hvilket bl.a. kan læses ud af følgende citat: 

(…) vi skal passe på med at professionalisere plejefamilierne. Det er i 
klar modsætning til den opgave, der skal løses, ligesom det er i mod-
sætning til formålet om at skabe nære, trygge og familiemæssige 
rammer for det anbragte barn (…) (Adelskov citeret i Pabst 2016) 

For både Adelskov og Ellemann bliver professionaliseringen af plejeforældre såle-
des fremstillet, som værende i direkte modsætning til og en hindring i forhold til 
det de ser som plejefamiliernes væsentligste rolle, nemlig at skabe nogle trygge, 
nære og kærlige familiemæssige rammer om barnets opvækst. Mens der på den 
anden side ligger en implicit forståelse af, at den ’normale’ og traditionelle fami-
liekonstruktion netop kan være garant for tryghed og kærlighed. Her er det ligele-
des væsentligt at have for øje, at professionalisering jo ikke ’kun’ handler om fag-
lighed og uddannelse, men selvsagt også kan afføde et krav om ændret organise-
ring af arbejdet i form af bedre ansættelsesvilkår, løn mv., sådan som jeg også kort 
var inde på tidligere, i forhold til forskellene i de forskellige typer af anbringelser 
og plejefamilier. Og her kan det være relevant at huske, at i hvert fald Adelskov i 
denne situation ikke blot taler ud fra sin position som politiker, men ligeledes her 
er arbejdsgiver. Hermed ikke sagt, at hans udtalelser udelukkende skal ses som et 
strategisk indspil i kampen. Men med Bourdieu i rygsækken er det ikke uvæsentligt 
også at se Adelskovs udtalelse i dette lys, da ens deltagelse i forskellige felter præ-



PRAKSISLOGIKKER OG BØRNESYN 

258 

ger ens habitus og derved ens position i feltet.  Det er således heller ikke en posi-
tion, der udelukkende kan findes i det politiske felt. I følgende citat fra en familie-
plejekonsulent kommer nogle af de samme tankegange og logikker ligeledes frem.  

(…) udgangspunktet i Barnets reform var, at man skulle bruge pleje-
familier, fordi det skulle være… man skulle fastholde børnene i noget, 
der var så tæt på et almindeligt levet familieliv som overhovedet mu-
ligt. Og det er en god beslutning, men samtidig så er vi i en tid, hvor 
plejefamilier jo arbejder på i højere grad at blive godkendt som en 
arbejdsplads og et job og et arbejde. (…) De retter sig mere og mere 
imod det almindelige arbejdsmarked. Det sidder de jo også og plæ-
derer for. Altså, for eksempel når jeg siger fastlønning, er det jo også 
at gå i retning af en almindelig arbejdsplads, og det er bare et di-
lemma, fordi det perfekte er jo, at et barn kan få lov til at flytte ind i 
en familie, og familien får sine udgifter dækket og får et lille vederlag 
for ligesom at sige tak for det, og så er det det. Og det var egentlig 
udgangspunktet og tanken med plejefamilier. Men vi bevæger os hen 
i retning af, at plejefamilier erstatter det, vi tidligere havde som op-
holdssteder, og så tænker jeg bare, at vi er lige vidt et eller andet sted. 
(…) Men altså, der er stadigvæk også plejefamilier med mange børn, 
som kan lave den her tætte relation, og hvor børnene bliver ved med 
at komme også efter, de har udskrevet sig. Det er svært at generali-
sere.  

Det familieplejekonsulenten her siger, er for det første, at kvaliteten ved en pleje-
familie er, at det er det tætteste vi kommer på ”et almindeligt levet familieliv”. 
Men familieplejekonsulenten mener, at denne konstruktion i virkeligheden sættes 
under pres, når plejeforældrene, og i virkeligheden også konsulenten selv, taler 
for, at plejeforældre fx bør være fastlønnede i stedet for at modtage vederlag osv. 
Problemet er, ifølge familieplejekonsulenten, at når plejefamilierne går hen og 
kommer til at fungere mere og mere på almindelige arbejdsvilkår, så kommer de i 
virkeligheden til at ligne de små opholdssteder, som (bl.a. i kraft af Barnets reform) 
nu i stor stil er lukket120.  

Men hvad er ’det almindeligt levede familieliv’ som familiekonsulenten her næv-
ner? I citatet af Ellemann kan vi se, at hun bl.a. anser det, at begge plejeforældre 
har et arbejde ved siden af familieplejerhvervet som et centralt punkt. Der ligger 
således også en helt klar normativ forestilling om, hvad det vil sige at være en 
’normal familie’. En forestilling, der implicerer, at begge forældre er udearbej-

 
120 Hvilket her skal bemærkes ikke blot gælder de små opholdssteder, men ligeledes en lang række døgn-
institutioner som fx større behandlingsinstitutioner, akutinstitutioner, spædbørnshjem mv. der ligeledes 
er blevet lukket de seneste år.   
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dende, selvom dette, som vi så tidligere, langt fra gør sig gældende i alle plejefa-
milier, hvor 41,6% af alle familieplejere ikke har et job ved siden af hvervet som 
familieplejer (Bryderup m.fl. 2017b:319), og således ikke lever op til Ellemanns be-
skrivelse af en ’normal familie’. Udover at der ligger en normativ forestilling om, 
hvad det vil sige at være en ’normal familie’, så kan der ligeledes ligge et økono-
misk rationale bag, sådan som det ligeledes blev berørt i forrige kapitel om orga-
niseringen af det sociale arbejde på anbringelsesområdet.  

I et interview med et plejeforældrepar nævner de netop udmeldingen fra davæ-
rende Socialminister om, at de ikke skulle være ’mini-institutioner’.   

PF:  Altså, den samme regering skærer jo ned alle steder, så netop de 
børn, der kom på institutioner førhen, sidder ude ved os. Så jeg ved 
ikke lige, hvor koblingen er henne vel?  
PM:  De mangler noget information om, hvad det egentlig er der sker.  
Hvad det egentlig er der sker, og hvad det egentlig er, der er brug for, 
eller? I forhold til de her børn, altså.  
PM:  Jamen, hvor krævende de [børnene] egentlig er, ikke?  
PF:  Altså, der er jo ikke nogen… da vi startede bare for syv år siden, 
var der jo almindelige børn, der kom i pleje. De kommer jo ikke nogen 
steder i dag. De børn, der kom i aflastning dengang, sidder hjemme 
ved forældrene.  
De er derhjemme.  
PF: De kommer aldrig nogensinde…  
PM:  Så kommer der måske en, hvad hedder sådan en, en familiete-
rapeut eller sådan noget ud en gang imellem og prøver at se, hvordan 
det går. 

Plejeforældrene her er således enige med Bryderup i oplevelsen af, at de børn og 
unge, der bliver anbragt i plejefamilier i dag, i stigende grad kræver mere af pleje-
forældrenes faglighed og tid. Når vi ser på tallene, så er der da også sket en stigning 
af antallet af plejebørn, mens vi har set et fald i antallet af institutionsanbragte 
børn, siden man med Barnets reform tydeliggjorde ønsket om netop denne æn-
dring (Socialministeriet 2017:4). Dette kan således understøtte plejeforældrenes 
og Bryderups pointering. 

Det synspunkt, at plejeforældrehvervet kræver nogle særlige faglige kompeten-
cer, bakkes (måske ikke så underligt) op af formanden for Socialpædagogerne, 
Benny Andersen. Til Ritzau siger Benny Andersen, at: ”Det kræver mere end et godt 
hjerte, varme boller og kakao at være en god plejefamilie.” (Benny Andersen 
citeret i Ritzau 2017b). Når jeg skriver, ’måske ikke så underligt’, så er det fordi, 
denne udtalelse kommer fra en fagforeningsmand, der, ud over kvaliteten af fa-
milieplejeanbringelserne, også har sine medlemmers løn og arbejdsvilkår at 
kæmpe for – både dem, der arbejder som plejeforældre, og dem, som er ansat på 
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døgninstitutioner og opholdssteder. Det er således denne position i feltet han ta-
ler ud fra. 

TO POSITIONER 
Der kan således ses to positioner i feltet, der anskuer plejefamilieområdet på for-
skellig vis og kæmper om definitionsmagten i forhold til hvad en plejefamilie er og 
bør være, og hvilken kulturel kapital der bør tillægges værdi. De to modstridende 
anskuelser af, hvordan en plejefamilie bør være, er, sådan lidt groft sagt, at vi på 
den ene side har en beskrivelse af, at professionalisering af plejeforældre modar-
bejder og er i direkte modsætning til det, der anses som ’kernen’ i plejefamilierne. 
Denne positions anskuelse af den gode familiepleje bliver således distinktionen 
mellem ’de varme hjerter’ og ’professionalisering’. 

 

FIGUR 23: DE VARME HJERTER >< PROFESSIONALISERING 

Det er således her vi kan se Ellemanns, Adelskovs og familieplejekonsulentens ud-
talelser. Men på den anden side har vi en position, der med afsæt i en fortælling 
om, at grundet det politiske ønske og udviklingen hen imod, at flere og flere børn 
anbringes i plejefamilier i stedet for på behandlingsinstitutioner og opholdssteder, 
gør, at de børn, der i dag anbringes i plejefamilier, er ’tungere’ og derved vurderes 
det, at det kræver, at plejeforældrene er bedre rustet og har den rette faglighed 
til at varetage dette hverv. Og samtidig ligger der i denne fortælling en pointering 
af, at faglighed og løn ikke står i et modsætningsforhold til omsorg, kærlighed og 
trygge rammer, sådan som billedet bliver tegnet i den anden position.  

De varme hjerter:
•Et trygt miljø
•Tætte relationer
•Normalt familieliv
•Ikke pengene der driver 

værket

Professionalisering:
•Det almindelige arbejdsmarked
•Mini-institution / opholdssted
•Minus kærlige og trygge 

rammer
•Fagligheden i centrum
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FIGUR 24: BEHOV FOR FAGLIGHED 

KONTINUITET I FELTETS KAMPE 
Dette er kampe, som vi ligeledes så ved feltets fremkomst, hvor behovet for en 
særlig faglighed vandt indpas i feltet i takt med det pædagogiske, psykologiske og 
psykiatriske indtog i starten af og op gennem 1900-tallet. Der er således på dette 
punkt en vis kontinuitet i feltet, forstået på den måde, at der fortsat ses kampe 
mellem de positioner, der ved feltets fremkomst var udgjort af på den ene side 
den filantropiske tilgang og på den anden side den pædagogiske og psykologiske 
tilgang. Og netop denne kamp kan på forskellig vis siges at have været en del af 
feltet lige siden – måske lidt som en bølgebevægelse, sådan som Kildedal beskriver 
det i perioden fra 1960’erne og frem til midten af 1990’erne (Kildedal 1996). Kil-
dedal beskriver fx, hvordan plejefamilierne fik en opblomstring som et svar på in-
stitutionskritikken i 1970’erne. Hun beskriver, hvordan hun som spiller i feltet, op-
levede denne periode som en professionskamp, hvor plejefamilierne og hun 
selv121 kæmpede for en professionalisering af plejefamilierne. Og hvordan hun i 
1990’erne begyndte at mærke en stigende bekymring, hos såvel sig selv som andre 
i feltet. En bekymring for om denne professionalisering af arbejdsforholdene i vir-
keligheden havde betydet, at plejefamilierne havde givet køb på netop omsorgen, 
kærligheden og de trygge rammer. Hun beskriver det således: 

Jeg har mærket bølgen både i mig selv og mine omgivelser. Fra den 
meget stringente holdning om kamp og rettigheder for f.eks. profes-
sionelle familieplejeres ret til aflastning og ferie og tendensen til, at 
dette skulle gælde alle uanset hvad - til tvivlen om, om dette fagfor-
eningskrav nu også stemte overens med børnenes tarv. Jeg tror, det 
er den gamle dialektik med pol/modpol. Vi måtte først om ad en fir-
kantet måde at se tingene på, før vi blev i stand til at vende tilbage til 

 
121 Som dengang ansat socialrådgiver i Nordjyllands Amts Plejeformidling arbejdede med anbringelser af 
børn i familiepleje. 

Faglighed

LønTryghed
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en ny form for “blødere bølge” - uden dog at ville eller skulle tilbage 
til, at det kun er frivillige med det store hjerte, der skal tage sig af 
disse børn. (Kildedal 1996)  

Kildedal taler således her også for at finde balancegangen, hvor professionalisering 
og faglighed ikke kommer til at stå i modsætning til omsorg og kærlighed, men 
derimod virker sammen. Når denne indsigt sammenholdes med indsigten fra ana-
lysedel II, hvor jeg i analysen af kravene til anbringelsesstederne blandt andet vi-
ste, at det nye socialtilsyn har medført at pligt-delen i forhold til efteruddannelse 
ikke længere blot er et formelt krav, men nu er et krav der praktiseres. At der i 
højere grad stille krav om formel uddannelse, og at den nyeste reform i feltet 
”Mere kvalitet i plejefamilier” (Børne- og Socialministeriet 2018c:§66 c), har ud-
bygget feltets fokus på  uddannelses- og supervision. Så vil jeg argumentere for, 
at dette kan ses som et tegn på, at det er anskuelsen af, at det kræver en øget 
faglighed, der er den dominerende anskuelse i feltet i dag. 

Med ovenstående præsentationen af plejeforældrenes position i denne definiti-
onskamp og kamp om og insisteren på vigtigheden af fagligheden i arbejdet kunne 
man måske foranlediges til at tro, at plejeforældrene ikke havde noget imod, når 
Ellemann kalder dem for ’mini-institutioner’. Men det er netop heri, at en af kam-
pene om definitionsmagten i feltet udspiller sig. For hvor Ellemann sætter ligheds-
tegn mellem professionalisering og institutionerne, så er det i mit materiale tyde-
ligt, at plejeforældrene, samtidig med at de påberåber sig egen faglighed og vig-
tigheden af denne, ligeledes finder det vigtigt at pointere, at de ikke er institutio-
ner. Og en væsentlig kamp for plejefamilierne bliver derfor at pointere, hvordan 
de adskiller sig fra/ikke ligner institutioner og opholdssteder. Der kan således også 
her ses ligheder mellem denne kamp og den, vi så i analysen af feltets fremkomst, 
hvor det blot var en forstander for en af anstalterne, nemlig C. C. Møller, der 
brugte modsætningen og forskellene i forhold til plejefamilierne til at synliggøre 
sin egen position i feltet. Dette leder mig således videre til mit næste nedslags-
punkt, der netop handler om distinktionen ’familie versus institution’. 

7.3 DET HJEMLIGE OG FAMILIÆRE SOM 
DOMINERENDE NORM 
I såvel plejefamilier som på institutionerne er der det indbyggede modsætnings-
forhold i hele konstellationen – at de operer i spændingsfeltet mellem at være et 
hjem, en arbejdsplads og nogle gange også et behandlingssted. Eller det vil sige, 
at denne distinktion mellem på den ene side ’hjemmet’, den private og familie-
mæssige sfære, og på den anden side ’arbejdet’ relativt set er en historisk ny dis-
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tinktion. Tidligere optrådte denne adskillelse/distinktion ikke med samme selv-
følge. På anbringelsesfeltet så vi ligeledes, hvordan denne skelnen ikke blev an-
vendt på datidens opdragelsesanstalter – nærmest tværtimod – her blev der gjort 
en dyd ud af, at børnene skulle arbejde i anstaltens landbrug, og dette blev ikke 
set som værende i modsætning til familietankegangen, tværtimod, så blev dette 
set som en naturlig del, da det at hjælpe til i familiens landbrug ligeledes blev set 
som en naturlig del af det at være en familie. Selvom distinktionen mellem hjem-
met og arbejdet i dag ofte italesættes med den største selvfølge, så er det dog 
heller ikke ualmindeligt, at vi i dagens samfund ser en sammenblanding af disse 
sfærer – det kan fx være den selvstændige, der driver sin virksomhed fra privaten 
eller lignende. Alligevel synes dette modsætningsforhold og spændingerne heri-
mellem at præge kampene i feltet om, hvordan det gode arbejde i feltet for socialt 
arbejde med anbragte børn og unge anskues.122 På baggrund af en række forsk-
ningsresultater er det gentagne gange blevet påpeget, at plejefamilier var bedre 
anbringelsessteder, netop fordi de var bedre til at skabe et hjemligt miljø (Roy, 
Rutter, og Pickles 2000; Webster, Barth, og Needell 2000; Wilson og Conroy 1999). 
Og selvom der ikke i forskningsfeltet er enighed om denne konklusion om at ple-
jefamilier altid er bedre end institutioner, så har denne antagelse, som vi så det i 
analysedel II vundet indpas i feltet og præger nu organiseringen af det danske an-
bringelsesfelt. I dette nedslagspunkt er sigtet ikke at analysere hvem der er bedst 
til hvad, men i stedet at undersøge hvordan det hjemlige anskues og hvilke dis-
tinktioner der laves mellem plejefamilier og institutioner i feltet.   

ET HJEM VERSUS EN INSTITUTION 
Tidligere så vi, hvordan et plejeforældrepar var uenige med daværende Socialmi-
nister Karen Ellemann i hendes udtalelser om, at plejeforældrene i dag ikke skal 
have en særlig faglighed med sig i rygsækken, og at de ikke skal være ’mini-insti-
tutioner’. Men på trods af denne uenighed så er det alligevel vigtigt for plejefor-
ældrene, som vi nu skal se, at lave distinktionen mellem ’familie’ og ’institution’ 
(lidt i stil med Ellemann) og gøre det tydeligt, hvordan deres familie ikke er en 
institution. 

 
122 Her er det væsentligt at understrege, at jeg ikke anser det, at arbejdet tidligere var en integreret del af 
familielivet (fx i form af landbrugsarbejdet), som værende sammenligneligt med fx en familieplejeanbrin-
gelse. Disse to former for sammenblanding af den private sfære og arbejdet adskiller sig nemlig på et helt 
centralt punkt, og det er, at i plejefamilien der er der tale om, at det er selve relationen mellem plejebarn 
og plejeforældre der udgør lønarbejdet, og dermed er instrumentaliseret.   
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Et eksempel på dette ses i et interview, hvor en ’boardmaker’123, altså en fysisk 
genstand, gøres til symbolet på forskellen mellem dem som plejefamilie og en in-
stitution. Vi kommer her ind i interviewet, hvor plejeforældrene er ved at fortælle 
om de vanskeligheder, de oplever, i forbindelse med at deres plejebørn er på sam-
vær hos deres biologiske forældre i weekender, ferier mv.  

PM: De har jo ikke en tovholder til at holde strukturen for dem [hos 
de biologiske forældre]. Altså, når jeg tænker på [plejesøn], bare vi 
har weekend, halleluja, altså, vores slagsang her er Dan Turèll ”Vi hol-
der af hverdagen”. Jamen, det er virkelig, altså.  
PF: Ja. Weekender og ferier og helligdage er simpelthen noget skram-
mel for de her børn, og det er jo synd.  
PM:  Og det er, fordi vi ved, hvad der skal foregå hele tiden, ikke? Så 
ved jeg godt, at vi kan lave boardmaker og alt muligt andet, men er vi 
så ikke ovre i noget, der er institution og ikke familie, altså? Så nu skal 
vi have sådan noget loppemarked her næste søndag, og vi har ikke 
talt så meget… Men jeg har da oppe i mit hoved sådan, at jeg måske 
vil sætte mig ned og lave en lille tegning, sådan lidt socialstory uden 
at have boardmaker, ikke? Men en lille tegning sammen med [pleje-
søn], hvad er det, vi skal?  
Få det visualiseret, ja.  
PM:  Ja. Jamen bare det, at han er forberedt på dagen sådan…  
Så det ikke ender i…  
PM:  Ja, fordi ellers tænker jeg jo, fordi det har vi da hørt mange 
gange. ”Kan I bruge boardmaker derhjemme?” Ja, i princippet kan vi 
godt, men er det ikke også den der, er vi en familie, eller er vi en in-
stitution?  
Behandler vi, eller?  
PM:  Ja, fordi jeg har da brugt masser af boardmaker. Jeg har arbejdet 
på en specialskole i mange år, ikke? 

 
I dette citat er der flere ting på spil. For det første bliver undladelsen af brug af 
boardmaker gjort til et symbol på, at de er en familie og ikke en institution. Pleje-
forældrene, der her interviewes, er det, man kalder fuldtidsplejeforældre begge 
to. Det vil sige, at de ikke har andet erhvervsarbejde ved siden af. De har fire børn 
i pleje, og vederlagene herfor er således det, der udgør familiens indkomst. På den 
måde kan man også sige, at afstanden til fx et mindre socialpædagogisk opholds-
sted måske i virkeligheden ikke er så stor. Af citatet fra tidligere socialminister Ka-
ren Ellemann (som citeret ovenfor) kunne man i hvert fald sige, at de måske be-
finder sig lidt for langt fra hendes definition af en ’rigtig familie’, som en familie 

 
123 En boardmaker er en database med billeder og piktogrammer, der kan bruges til at visualisere og fx 
skabe struktur på hverdagen. 
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hvor ”mor og far går på arbejde hver dag”. Det er således ikke utænkeligt, at ple-
jeforældrene selv har behov for at understrege, at de ikke er en institution, samti-
dig med at de ligeledes understreger, at de har fagligheden; ”jeg har da brugt mas-
ser af boardmakers”, og dermed understrege, at de mener, at den pædagogiske 
og psykologiske faglighed er en central kulturel kapital for plejeforældrene at be-
sidde og således også en betydningsfuld kapital i feltet.  

En anden distinktion, der kan læses ind i dette, er, at de er en familie, hvor der 
selvfølgelig er fokus på det relationelle, og at nogle af deres børn kan have brug 
for noget struktur og overskuelighed, men at de ikke er en behandlings- eller ud-
dannelsesinstitution. Den samme distinktion, som Ellemann også rejser, når hun 
påpeger, at ”behandlingen ikke bør foregå over frokostbordet”. Definitionen af 
plejefamilier som værende i modsætning til behandling synes således at være en 
del af feltets doxa – i hvert fald i fortællingerne om familieplejens særegenhed. 
Dette kan fx også ses i, at selvom den nye reform ”Mere kvalitet i plejefamilier” 
(Børne- og Socialministeriet 2018c), med udvidet fokus på kurser og inddelinger i 
forskellige familieplejetyper, så betegnes de specialiserede familieplejeres kom-
petencer ikke som behandlingskompetencer. Ligesom den opgave de varetager 
heller ikke beskrives som fx behandlingskrævende børn, sådan som det sås (sær-
ligt på institutionerne) ved psy-videnskabernes indtog i feltet i den første halvdel 
af 1900-tallet. I denne reform beskrives opgaven og specialiseringen i plejefamili-
erne, som en kompetence til at varetage forskellige grader af støttebehov – ”lette 
til moderate”, ”moderate til svære” og ”svære” støttebehov (Børne- og 
Socialministeriet 2018c:§66 a). 

Et andet eksempel på, hvordan denne distinktion mellem plejefamilier og institu-
tioner opleves, giver en plejemor mig sine tanker om. 

De forældre som vi har, de ved godt, at de ikke får deres børn hjem 
igen. Men mine mere end 26 års arbejde med disse forældre har lært 
mig, at det er en generel opfattelse, at hvis deres børn bliver anbragt 
på en institution, så bliver de farvet af de andre børn og risikerer der-
ved fx at blive kriminelle eller ryge ud i et misbrug… og det er der jo 
også en reel risiko for.  

Det, plejemoren her kommer ind på, er den dårlige indflydelse, hun mener, der 
kan være i et institutionsmiljø. I mit interview med samme plejemor (flere måne-
der efter denne telefonsamtale, hvor ovenstående udtalelse faldt) fortalte hun 
også, hvordan deres egne børn var positive rollemodeller. Hendes udtalelser kan 
her ses som en pointering af peer-påvirkningens betydning for kvaliteten i en an-
bringelse. Hvilket bliver en pointering af, at kvaliteten i plejefamilien ikke udeluk-
kende sikres af plejeforældrene, men ligger i hele familie-konstruktionen som 
ramme for positive rollemodeller og dermed også som væsentlig anderledes fra 
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institutionerne. Hermed bliver der også lavet en distinktion mellem ’anbragte’ og 
’ikke-anbragte’ børn. Hvor de der ikke er anbragte, kan anvendes som rollemodel-
ler, mens andre anbragte derimod, kan have dårlig indflydelse. 

Hun nævnte som et eksempel, at da de havde holdt en større fødselsdagsfest for 
et af deres plejebørn, så havde dennes far og farens kæreste, som selv var mor til 
fem anbragte børn, været med. Her var snakken helt tydelig omkring, at hvis ens 
børn var anbragt i plejefamilie, så var det godt, for så ”kunne de stadig reddes”, 
mens der ikke var noget at gøre, hvis de blev anbragt på institution. Der synes 
således her at være en forståelse af, at børn, der anbringes i plejefamilier, ikke er 
så behandlingskrævende som børn, der anbringes på institutioner, og derfor har 
bedre fremtidsudsigter. Plejemoren fortalte dog også, at hun havde hørt om for-
ældre, der foretrak, at deres børn blev anbragt på institution frem for i familie-
pleje, men dette skyldtes, ifølge hende, at disse forældre følte, at deres børn, som 
hun sagde; ”blev stjålet af plejeforældrene” – altså, at forældrene blev erstattet, 
og at deres rolle som forældre nu gik til plejeforældrene, hvilket ikke ville ske på 
en institution, hvor der, som plejemoren sagde, ”ikke var de samme forældrerol-
ler”.  

Gennem sine referencer til de biologiske forældre får denne plejemor således ty-
deliggjort sit perspektiv og sine tanker om forskellene mellem et hjem og en insti-
tution. På institutionerne er der risiko for negativ påvirkning, og mellem linjerne 
får hun ligeledes sagt, at de voksenrelationer, som børnene på institutionen kan 
få, ikke er så nære som dem, de som plejeforældre kan opbygge. Denne plejemor 
distancerer derved plejefamilierne fra institutionerne, og ligger således i tråd med 
Ellemanns tanker om, hvad der udgør kvaliteten i netop plejefamilierne, når hun 
siger, at 

 (…) et trygt miljø med omsorg og mulighed for at danne nære og sta-
bile relationer til voksne er vigtigt for at sikre en god opvækst for alle 
børn. Det får anbragte børn bedst i en plejefamilie, hvor barnet sam-
tidig bliver skånet for skiftende vagtplaner og forskelligt personale. 
(Ellemann 2016) 

Ellemann var minister på området, da arbejdet med Barnets reform blev påbe-
gyndt. Og Barnets reform tydeliggør da netop også, at det familiære og den 
ramme, en familie kan tilbyde, fra politisk hold anskues som det bedste opvækst-
miljø for et barn. Dette ses fx med, at Barnets reform pålægger, at kommunerne 
vurderer, om en anbringelse i en plejefamilie vil være mulig frem for en anbrin-
gelse på en institution, hvilket indikerer, at det fra myndighedernes side vurderes, 
at en ’familielignende anbringelse’ i højere grad vil kunne tilbyde barnet de nære 
og stabile omsorgsrelationer, som det har brug for.  
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Man kan således se en position i feltet, der i beskrivelserne af styrkerne ved fami-
lieplejen tager udgangspunkt i at være modstykket/modsætningen til institutio-
nerne. Som når Ellemann fx siger, at plejebørn bliver ”(…) skånet for skiftende 
vagtplaner og forskelligt personale.” (Ellemann 2016), når førnævnte plejeforæl-
drepar ikke vil bruge en boardmaker, og når plejemoren ovenfor antyder, at vilkå-
rene for positive rollemodeller (både børn og voksne) ikke er lige så gode på en 
institution som i en plejefamilie. Kvalitet i familieplejen bliver således fortalt gen-
nem en distinktion mellem plejefamilier og institutioner. Og kvalitet i plejefamili-
erne bliver på denne måde italesat som alt det institutionerne ikke er – nemlig en 
familie.  

EN HJEMLIG OG FAMILIÆR ATMOSFÆRE VÆGTES HØJT PÅ 
INSTITUTIONERNE 
Det hjemlige og det familiære som kernen i det gode anbringelsesarbejde kan ses 
som doxa i feltet – også blandt institutionerne. Hvilket kan ses i kraft af, at distink-
tionen mellem det hjemlige og familiære på den ene side og det institutionelle på 
den anden side ligeledes anvendes inden for institutionsområdet i feltet. Og her 
er det ligeledes det hjemlige og det familiære, der tales frem som aspirationen. I 
materialet til denne afhandling ses dette fx på en af institutionerne, hvor de i deres 
skriftlige materialer om stedet netop fremhæver husets ”hjemlige og familiære 
atmosfære” og pointerer, at børneværelserne er ”hyggelige og individuelt indret-
tede”. Det hjemlige er ligeledes et tema, der dukker op i interviewene med med-
arbejderne på stedet, når jeg spørger ind til, hvad det er for et sted, de arbejder. 
En af medarbejderne siger fx således: 

(…) det her hus [er] jo bygget op på en måde, hvor man tager fat i 
nogle familiemæssige rammer, det vil sige, at stedet er bygget op som 
et hjem. Hvilket allerede der sætter en tone for dagen. Og allerede 
der gør det, at det er en anderledes arbejdsplads end mange andre 
af de opholdssteder eller institutioner, jeg har været på (…) Hvor det 
er meget mere koldt og institutionsagtigt.  

Og en anden medarbejder på stedet beskriver det således: 

Der er regler og rammer og strukturer. Vi behandler… ej det er jo ikke 
et behandlingssted, slet ikke. Men alligevel så tænker vi jo på, hvad 
individet egentlig har behov for. Men samtidig med er det jo også et 
frit sted, som er hyggeligt og et hjem. (…) det [er] vigtigt, at det også 
er et hjem. Eller så tæt på et hjem som muligt. Det vil sige, det er også 
fedt at sidde i sofaen og bare hyggesnakke med dem og spise småka-
ger. Altså. Sådan nogle ting skal der være plads til også, ikke. Ligesom 
man gør derhjemme.  
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Da jeg spørger dem, hvorfor de mener, at det er vigtigt, at det er hjemligt, peger 
de begge på, at det er vigtigt at det er så ”normalt og hjemligt som muligt”. En af 
dem uddyber, at han mener, at det er vigtigt, fordi børnene spejler sig i ham og de 
andre ansatte. ”Så alt hvad jeg egentlig gør, det skal jo være lidt hverdagsagtigt. 
Sådan lidt normalt, ikke. I gåseøjne.” Han fortalte videre, at han så det lidt som en 
balancegang, hvor de som ansatte skulle huske, at selvom det var deres arbejds-
plads, og de derfor var der, når de var på arbejde, så var det børnenes hjem og 
derfor det sted, hvor de kom, når de havde fri. Men selvom de som ansatte var 
opmærksomme på dette forhold, så understregede han, at han personligt ikke 
mente, at det var ”optimalt”, som han sagde. Det optimale ville for ham være et 
mini-opholdssted, hvor der kun boede to eller tre børn. Som han sagde:  

(…) her der bor otte unger lige nu, og de er jo ikke altid gode for hin-
anden. Det er brødre og søstre heller ikke, men der er det trods alt 
mindre og nemmere at overse og nemmere at have med at gøre et 
eller andet sted, ikke. [Her er vi] mange voksne, vi er mange børn, og 
det kan godt være forvirrende for alle, og vi misser en masse ting, 
fordi vi laver en masse aftaler. Så vi som voksne misser jo også en 
masse ting, selvom vi ikke må, men det kommer vi selvfølgelig til hele 
tiden, ikke. 

Det, den ansatte her peger på, er således udtryk for den samme position, som vi 
kunne spore hos plejeforældrene og Ellemann ovenfor – nemlig at problemet ved 
institutionerne er de skiftende voksne og risikoen for negativ peer-påvirkning.  

I et historisk lys kan denne pointering af vigtigheden af det hjemlige og afstandta-
gen fra de institutionelle rammer og tilgange til arbejdet med anbragte børn og 
unge, som vi så det i Analysedel I, ligeledes genfindes som et centralt element i 
institutionskritikken i 1970’erne. Men når vi ser tilbage på feltets fremkomst, så 
var det også familien, der blev brugt som inspiration og aspiration i datidens an-
stalter.  

På den anden institution, der deltager i mit materiale, optræder ambitionen om 
hjemlig hygge og en familiær atmosfære ikke lige så eksplicit – hverken i de ansat-
tes beskrivelser af stedet eller deres skriftlige informationsmateriale om stedet. 
Målgruppen er, som nævnt tidligere, en anden på denne institution – det er unge 
voksne – og i deres beskrivelser bliver der derfor i højere grad lagt vægt på fx de 
sociale fællesskaber, som stedet tilbyder. Det eneste tidspunkt, hvor der i mit ma-
teriale fra denne institution drages en parallel til ’familie’, er i interviewet med 
lederen af stedet, da hun beskriver, hvordan hun synes, det kollegiale har ændret 
sig, efter de er blevet flere ansatte. ”Vi var meget mere tætte, og det var lidt mere 
familie, end det er nu.” Ikke desto mindre så kunne jeg observere, at de på stedet 
gør en del ud af fx at pynte op til de forskellige højtider, hjælpe de unge med at 
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indrette deres egne værelser mv. Men når det familiære ikke i ligeså høj grad spil-
ler ind hos denne institution, så skal dette således ses i lyset af, at deres indsats i 
feltet ikke som sådan kan ses som en anbringelse, men snarere sammenlignes med 
andre efterværnsindsatser i form af støtte i forbindelse med overgangen til vok-
senlivet. Egelund og Böcker Jacobsen peger ligeledes, på baggrund af et større 
forskningsprojekt om døgninstitutioners hverdag og vilkår (Egelund og Jakobsen 
2009), på, at institutionerne på anbringelsesområdet bygger på en ’familiemodel’. 
Hvilket, som de skriver betyder; ”(…) at de værdier, der fremhæves som centrale i 
arbejdet med anbragte børn på institution, også er de kvaliteter, man i al væsentlig 
mener at finde i den ’almindelige’ eller vellykkede familie.” (Egelund m.fl. 2009:76).     

ET FÆLLES ØNSKE OM NORMALISERING 
Det er således tydeligt, at der på tværs af feltet og feltets forskellige positioner er 
en fælles anskuelse af, at det hjemlige og det familiære anses som helt centralt for 
at sikre en god opvækst, dette kan således ses som en stabil magtfuld kapital i 
feltet, da denne ligeledes var gældende ved feltets fremkomst. Man kan således 
sige, at der er en fælles forestilling om, at det, som man i indsatsen – hvad end vi 
taler plejefamilier eller institutioner – bør stile mod, er en normalisering af disse 
børn og unges opvækst, og at det der kanoniseres som hjemligt og familiært anses 
som fundamentet for denne normalisering.  

7.4 BEHANDLING ELLER 
RELATIONSPÆDAGOGIK 
Som vi har set det ovenfor, så er der en dominerende position i feltet, der ikke 
mener, at plejeforældrene bør ’behandle’ – dette til trods for, at bl.a. tidligere 
Børne- og Socialminister igennem diverse udtalelser og med den nyeste lovæn-
dring på familieplejeområdet (Børne- og Socialministeriet 2018b) lagde op til en 
øget professionalisering af plejeforældrene, så synes den dominerende position i 
feltet fortsat at være, at plejeforældrene ikke skal behandle, og at dette netop er 
et punkt, hvor plejefamilierne adskiller sig fra institutionerne. Blandt andet derfor 
bliver spørgsmålet om, hvorvidt institutionerne anser ’behandlings-delen’ som et 
centralt element i deres arbejde og dermed et centralt tema i beskrivelsen af, hvad 
der anses som kvalitet i institutionerne, et interessant nedslagspunkt i denne sam-
menhæng.  Derudover er emnet ”behandlingsinstitution eller relations- og social-
pædagogisk opholdssted?” ligeledes meget dominerende i mit materiale fra især 
en af de institutioner jeg har med i min afhandling, hvor der synes at være sket en 
ændring i, hvordan i hvert fald lederen på institutionen betegner stedet og deres 
arbejde.  
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Da jeg var ude og lave mine observationsstudier, havde jeg en samtale med lede-
ren, hvor hun fortalte om sin lederrolle, og hvordan hun anså det som den største 
opgave for hende, som relativt ny leder af stedet, at sikre, at de fik lavet en ”kurs-
ændring”, som hun sagde.  

Det skal være et arbejde – dette er ikke børnenes hjem… det er jo 
hjemme hos deres forældre. Men det skal stadig være hjemligt. Det 
er lidt af en kulturændring jeg står overfor at få dem til at forstå, at 
det ikke længere er et børnehjem, men at vi er et behandlingshjem.  

Det, lederen her giver udtryk for, er dels en definitionskamp, der på daværende 
tidspunkt pågik mellem hende (som relativt ny leder) og de ansatte, der for de 
flestes vedkommende havde været der gennem en del år og derfor havde deres 
opfattelse af, hvad det var for et sted, og hvori kvaliteten bestod. Definitionskam-
pen om hvilken kapital, der skal tillægges størst værdi, er således den samme her, 
som den vi så inden for familieplejeområdet – hvor positionen på den ene side 
taler for en professionalisering af arbejdet, og positionen på den anden side i ste-
det mener, at hjerte- og husrum er det mest centrale.    

Lederens beskrivelse af stedet og deres arbejde ændrede sig dog gennem hendes 
deltagelse i feltet. Da jeg et års tid senere interviewede hende, beskrev hun stadig 
sin arbejdsopgave som leder som en opgave med, at hun skulle have de ansatte til 
at ”ændre kursen”: ”Hvis du forestiller dig et tankskib, hvor det her tankskib har 
ligget stille i 12 år, og så kommer [jeg] og siger, at nu skal vi vende hele tankskibet 
fra nord til syd.” Men beskrivelsen af hvilken retning, så at sige, hun skulle have 
dem i, havde ændret sig. Hvor hun som helt ny leder og ny spiller i feltet havde 
pointeret, at de skulle være en behandlingsinstitution, så understregede hun nu, 
at de ikke var en behandlingsinstitution. Hun sagde blandt andet følgende:  

Vi er ikke et behandlingssted. Det er vi ikke. Et behandlingssted er 
decideret et sted, hvor du har uddannede psykologer, som er ansat 
på stedet et vist antal timer, som laver deciderede behandlingsplaner 
omkring barnet. Vi laver det, der hedder socialpædagogiske hand-
lingsplaner og udviklingsplaner. Det vil så sige, at vi arbejder med an-
erkendende relationspædagogik. 

Denne ændring kan med Bourdieu i rygsækken ses som et eksempel på den dob-
belte tilpasningsproces, hvor feltet strukturer habitus ud fra feltets egenlogik, og 
hvor habitus på den anden side bidrager til at konstituere feltet som en verden 
med værdier, det er værd at kæmpe om (Bourdieu og Wacquant 1996). Denne 
leders habitus ændres gennem hendes deltagelse i feltet. Hendes point of view 
ændres, så hun nu ikke længere anser det for bestræbelsesværdigt at være en be-
handlingsinstitution – eller det er i hvert fald ikke det, der eksplicit kræves af dem 
som institution. Her er det væsentligt at være opmærksom på hvad der er gået 
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forud for denne ændring. Lederen har nemlig ikke blot mødt modstand fra sine 
medarbejdere, men har i den mellemliggende periode ligeledes været igennem en 
re-godkendelsesproces hos det nye socialtilsyn – en proces hvor institutionen fik 
en del kritik. Denne ændring kan således også ses som et resultat af mødet med 
feltets doxa institutionaliseret i Tilsynsreformen. Denne understregning af at de 
ikke er en behandlingsinstitution eller et behandlingssted, men et socialpædago-
gisk opholdssted med relationspædagogikken som deres kernefaglighed, synes at 
gå igen i interviewene med medarbejderne, som fx i interviewet med én af med-
arbejderne, der fortæller, at ”(…) det er et opholdssted, det er ikke et behandlings-
sted. Det er jeg udmærket godt klar over. Men jeg synes, man burde have tilknyttet 
en terapeut (…)” Eller som i citatet fra et interview med en anden medarbejder på 
institutionen (som vi så det i foregående afsnit), hvor det bliver tydeligt, at det er 
vigtigt for dem at understrege, at de ’ikke behandler’, når han siger; ”Vi behand-
ler… ej det er jo ikke et behandlingssted, slet ikke.”  

Men som det også kan ses i disse små citatudklip, så synes behandlingsdelen alli-
gevel at være en del af deres selvforståelse og forståelse af kvalitet i det sociale 
arbejde med anbragte børn og unge. Det der her er på spil, er nemlig, at behand-
lingstankegangen udgør en magtfuld kapital i feltet, og selvom det således ikke er 
en del af hvordan arbejdet på institutionerne anskues, så udgør det en central del 
af ’spillereglerne’ i feltet. Denne behandlingstankegang og behandlingsbegrebet 
dukker derfor også op adskillige gange i mit materiale fra netop denne institution. 
Som eksempel kan nævnes, at en af medarbejderne i interviewet bliver ved med 
at vende tilbage til, at hun ønsker en dybere psykologisk indsigt og psykologiske 
redskaber, som hun siger, til at arbejde med børnene. Hun siger fx på et tidspunkt: 

Men jeg skal jo stadig blive klogere på dem, jeg skal jo stadig kigge, 
hvad er det, vi skal arbejde med. Og jeg skal have nogle flere redska-
ber. For mig er det ikke nok bare at være her hver dag. Jeg skal have 
nogle faglige, psykologiske redskaber til, hvad jeg skal gøre for at 
hjælpe dem videre, for ellers så bliver det bare sådan noget opbeva-
ringsarbejde. 

Helt konkret fortæller hun flere gange i interviewet, at hun mener, at deres ar-
bejde ville blive styrket af at have et tæt samarbejde med en psykolog, der udover 
at have deres børn i terapi kunne klæde dem på til, hvordan de som medarbejdere 
skulle håndtere børnene:  

For eksempel har vi en pige, der er lidt borderline der… eller har 
nogle, hun er IKKE borderline. Hun udviser bare symptomer. Men hvis 
hun [psykolog] har en decideret terapisession med hende, men sam-
tidig vejleder os, så kunne vi måske komme ud over de gange, hvor 
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det er meget sort/hvid. Og når hun går over i sort, så er hun rigtig 
svær at få hevet op igen eller få til at reflektere.  

Et andet eksempel er, at lederen senere i interviewet fortæller om en personale-
håndbog, hun netop har lavet, hvor hun har samlet alle de dokumenter, som hun 
mener er væsentlige for nye ansatte at læse:  

I personalehåndbogen ligger der alle mulige dokumenter, som jeg 
vurderer som leder er vigtige, inden man starter her. Det kan være 
vores beredskabsplan i forhold til forebyggelse af vold og seksuelle 
overgreb, ikke? Det kan være lovgivningen om ferie, eller det kan 
være vores socialpædagogiske behandlingsbeskrivelser. Hvordan er 
det, vi arbejder her? Hvad er det, vi gør? Hvad er det, der er vigtigt 
ved at være voksen [på institutionen]? Hvad er det, der er vigtigt for 
børnene og så videre, ikke? 

Ordet behandlingsbeskrivelser kan måske siges ikke at stå i modsætning til deres 
pointering af, at de ikke behandler, da der her bliver sagt socialpædagogiske be-
handlingsbeskrivelser og ikke behandlingsplaner, som dem hun i citatet ovenfor 
nævner, at de ikke laver, da de jo ikke har psykologer ansat. Men når man så læser 
deres skriftlige informationsmateriale om stedet og deres arbejde, så anvendes 
betegnelsen behandlingsplaner – her står fx følgende: ”Mens de bor her, arbejder 
vi ud fra individuelt tilrettelagte behandlings- og udviklingsplaner.”  

Disse små forskelle og dog alligevel ligheder i ord kan måske forekomme ubetyde-
lige. Men stedets insisteren på og understregning af, at de ikke behandler, og be-
handlingstankegangen så alligevel  løbende dukker op, kan indikere, at der måske 
i virkeligheden gemmer sig en større kamp i feltet for socialt arbejde med anbragte 
børn og unge – en professionskamp, hvor der synes at være et fagligt hierarki mel-
lem psykologer og terapeuter, som står for behandlingsarbejdet, og  socialpæda-
gogerne som fx dem, der er ansat på et opholdssted, og, ifølge ovenstående be-
skrivelser, ’ikke behandler’, men arbejder relationspædagogisk med børnene. Det 
samme hierarki som jeg berørte i kapitel 4 i forbindelse med mine oplevelser un-
der et besøg i feltet, hvor jeg oplevede at en psykologiskundersøgelse af et pleje-
barn, af plejeforældrene, blev givet mere vægt og dermed overskyggede deres 
egen fortælling om barnet. Netop dette peger Hennum også på i sin analyse af 
sagsakter fra den norske børneværnstjeneste, hvor hun viser, at psykologernes 
rapporter “(…) take on ‘truth- like’ qualities (…)” (Hennum 2011a:340). Et hierarki 
som også afspejles i hvordan arbejdet er organiseret i feltet, fx i organiseringen af 
arbejdet med tilsynet, som vi så det i analysedel II. 

Det er dog ikke enestående for netop denne institution, at de i deres fortællinger 
om stedet understreger, at de ikke behandler, det understreger den anden insti-
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tution, der indgår i denne afhandling, også. De skriver fx i deres informationsma-
teriale, at det er vigtigt ikke at forveksle dem: ”(…) med en ungdomspension, en 
behandlingsinstitution eller en psykiatrisk afdeling.” Men på tværs af såvel pleje-
familier som institutioner popper behandlingsretorikken alligevel løbende op. 

EN PSYKOLOGISK OG PSYKIATRISK DOMINANS I FELTET  
Det anti-behandlingsfokus, som vi ser på både familieplejeområdet og på institu-
tionsområdet, fortæller os, at dette er en dominerende position i feltet, når vi ser 
på, hvad der anskues som godt socialt arbejde på anbringelsesområdet. Når be-
handlingsretorikken så alligevel løbende dukker op i såvel mit materiale fra pleje-
familie- såvel som institutionsområdet, så kan forklaringen herpå formentlig ligge 
i den faglige dominans i feltet, som er præget af psykologiske og psykiatriske ind-
sigter. Hvilket ligeledes kan ses afspejlet i, som citatet fra institutionslederen oven 
for også viser, at ensartethed, gennemsigtighed og dokumentation anses som væ-
sentlige aspekter af arbejdet på institutionen – dyder, som i særdeleshed ofte hyl-
des inden for de medicinske videnskaber. De psykologiske og psykiatriske indsigter 
kan med andre ord ses som en del af feltets symbolske kapital.  

Den psykologiske og psykiatriske behandlingsdel anses således overordnet set 
som central i forhold til arbejdet med anbragte børn og unge generelt – hvilket 
den har været siden psy-videnskabernes indtog i feltet i den første halvdel af 1900-
tallet (Hansen 2011; se blandt andre Larsen 2020) – det anses blot ikke i dag, som 
en arbejdsopgave, som hverken institutioner eller plejeforældre, der ikke har ud-
dannede psykologer/psykiatere, skal varetage. Det, der opsættes som distinktio-
nen til behandlingsarbejdet, er det relationelle arbejde, og det synes således at 
være en dominerende position i feltet, at netop det relationelle er en hjørnesten 
i det arbejde, som såvel plejefamilierne og institutionerne bør udføre. Det er der-
for denne ’hjørnesten’ jeg nu vil rette fokus mod.  

7.5 DEN RELATIONELLE HJØRNESTEN 
Som vi så det ovenfor, så anses det relationelle aspekt af arbejdet i feltet som en 
distinktion til behandling – ”vi behandler ikke, vi arbejder relationelt” bliver der fx 
sagt. Og netop det relationelle aspekt fylder også rigtig meget i mit materiale, og 
vigtigheden af relationerne anskues som et centralt element af arbejdet.124   

 
124 Med Bourdieus tanker om den refleksive sociologi og ambitionen om deltagende objektivering, så er 
det selvsagt her væsentligt at understrege, at jeg, som beskrevet i kapitel 4, i forbindelse med mine delta-
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Fra lovgivningens og myndighedernes side er der krav om, at det relationelle 
aspekt fylder i det sociale arbejde med anbragte børn og unge. For plejeforæl-
drene forventes det eksempelvis, som vi så det tidligere ift. Kvalitetsmodellen, at 
de danner tætte relationer med deres plejebørn og tager dem ind som en del af 
deres familie. Og en af de indikatorer, plejefamilierne bliver målt på, er, om de: 
”(…) kan etablere og fastholde tilknytning til barnet.” (Socialstyrelsen 2017c:12). I 
kvalitetsmodellen for institutionsområdet ses der ligeledes en pointering af det 
relationelle aspekt, når der står, at: ”(…) børn og unge [skal] sikres en tryg hverdag 
og opvækst med nære og stabile relationer.” (Socialstyrelsen 2017d:14). 

I indledningen til en guide om vederlag, som Deloitte har udført for Socialstyrel-
sen, står der ydermere, at det særlige ved anbringelser i familiepleje er, ”(…) at 
barnet eller den unge har gode muligheder for at danne relationer til omsorgsfulde 
og stabile voksne (…)” (Deloitte.Social 2017:3). Og som en kommunal leder på om-
rådet sagde til mig, så er ønsket fra kommunes side, at plejeforældrene tager bør-
nene til sig, som om de var deres egne: ”Det bliver aldrig deres barn, vel? Men vi 
vil have, at de tager dem til sig, som om de var deres egne, ikke?”. Eller familieple-
jekonsulenten, som jeg citerede tidligere, der var nervøs for, om plejefamilierne 
gik hen og blev små opholdssteder, men som alligevel slutter af med at sige, at der 
stadig er: ”(…) plejefamilier med mange børn, som kan lave den her tætte relation, 
og hvor børnene bliver ved med at komme også efter, de har udskrevet sig.” 

Mit empiriske materiale bærer i nogen grad præg af, at det relationelle aspekt står 
som en hjørnesten i både plejeforældrenes og de institutionsansattes egen selv-
forståelse og står helt centralt i forhold til, hvordan de anskuer arbejdet i feltet. 
Som når fx et plejefamiliepar fortæller, at man måske ikke kan kalde det for kær-
lighed, men at de mener, at det centrale er den omsorg, de giver deres plejebørn, 
og det at de vil dem. ”Det at ville dem og blive ved med at ville dem – også på trods 
af deres skævheder.”. Eller når de senere i interviewet fortæller, at de mener, det 
er vigtigt for børnene at vide, at selvom det skulle ske en dag, at de ikke skal bo 
hos dem mere, så er de ”altid er velkomne til at komme hjem [på besøg]”.  

Eller på institutionerne, hvor det understreges, at det relationelle er en central del 
af deres arbejde, da det anses som en vigtig grundsten i forhold til at udvikle og 
styrke børnenes og de unges selvværd. Som de fx skriver på den ene institution: 
”(…) som menneske trives og udvikles [man] bedst i relationer, hvor man bliver op-
fattet og behandlet som et selvstændigt individ, som er aktivt medskabende i sine 

 
gerobservationer blev bevidst om, at netop det relationelle aspekt i min bog er et kardinalpunkt i det soci-
ale arbejde. Med denne opmærksomhed på hvordan min egen habitus spiller ind i mit blik på feltet, har 
jeg derfor også i bearbejdningen af det empiriske materiale været ekstra opmærksom på, om det relatio-
nelle rent faktisk udgør en af feltets enigheder, eller om jeg blot lagde ekstra mærke til beskrivelser eller 
eksempler der kunne pege i denne retning. 
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relationer.” Det relationelle aspekt af arbejdet med anbragte børn og unge er så-
ledes en meget fremtrædende del af opfattelsen af både, hvad der anses som det 
at være en god plejefamilie, og hvad der anses som den gode tilgang på instituti-
onerne, og bliver derfor en magtfuld ressource (social kapital) i feltet. 

At det relationelle aspekt af arbejdet med anbragte børn og unge er helt centralt, 
kan således ses som en del af doxa i feltet – en anskuelse, som der ikke bliver sat 
spørgsmålstegn ved vigtigheden af, men som måske alligevel rummer forskellige 
praksislogikker. Denne doxiske konstatering af, at det relationelle er et helt cen-
tralt aspekt, som fremtræder i mit materiale, gør det interessant at stikke et spa-
destik dybere og rette fokus mod, hvad frontmedarbejderne så anser som centralt 
for at skabe rammerne for dette relationsarbejde.  

TILLID, STABILITET, AUTENTICITET OG NYSGERRIGHED 
Et eksempel på, hvordan netop dette aspekt af arbejdet udfoldes og nuanceres af 
frontmedarbejderne, ses bl.a. tydeligt i materialet fra en af institutionerne.  Og her 
er det særligt ord som tillid, stabilitet, autenticitet og nysgerrighed, der går igen 
og viser, hvordan frontmedarbejderne på denne institution anskuer relationsar-
bejdet og deres rolle i det.  

Tillid er et helt centralt begreb der går igen i store dele af mit materiale fra netop 
denne institution, som fx her i dette citat fra én medarbejder, da jeg spørg til hvad 
hun mener er det vigtigste i hendes arbejde: ”At de får nogle de har tillid til. For 
der er rigtig mange af dem, der ikke engang har grund til at have tillid til nogen.” 
Tilliden bliver således nævnt som det centrale og afgørende for, at de som medar-
bejdere kan skabe en relation til børnene og de unge. Netop tillid i socialt arbejde 
med børn og unge i udsatte positioner har Warming m.fl. forsket i (Christensen 
2016; Christensen og Warming 2016; Warming 2013b). Og denne forskning viste 
bl.a. at tillid ses som afgørende i relationsarbejdet, men at det ofte opfattes ’en-
vejs’ – forstået på den måde, at tillid opfattes som noget børnene og de unge skal 
have, har eller ikke har til frontmedarbejderne. Christensen og Warming (2016) 
påpeger dog, på baggrund af deres forskning, at tillid bygger på en gensidighed, 
og at man, for at opnå tillid, selv skal vise sig tillidsværdig, hvilket man bl.a. kan 
gøre ved selv at vise tillid til den anden og udtrykke  dette via såvel sprog, krops-
holdninger og handlinger. I materialet fra denne ene institution ses pointeringen 
af denne gensidighed ligeledes, hvor såvel ledere som ansatte retter fokus mod 
netop dette element, når de forklarer hvad de anser som centralt i deres arbejde.  
Som fx når lederen siger: 

Altså nogle af de relationer, der kommer ud af det her. Det er sådan 
helt rørende at se, fordi det er jo ikke kun eleverne, der får noget ud 
af det. Det er bestemt også os.  
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Her understreger hun den gensidighed, hun ser i relationen – det er ikke ’kun’ de 
unge, der får noget ud af relationen, det gør de som ansatte på stedet også. De 
har en betydning for hinanden og påvirker hinandens liv. Netop dette element be-
rører Christensen og Warming også, når de understreger, at det er væsentligt for 
at opbygge tillid mellem mennesker, at man er noget særligt for hinanden. Og de 
på den anden side påpeger, at en institutionaliseret tilgang og følelsen af at være 
et nummer i rækken eller en instrumentalistisk tilgang med standardreaktioner 
kan være en barriere for at skabe en tillidsfuld relation (Christensen og Warming 
2016). Dette viser derved også, at hun her ’låner’ en videnskabelig kapital, der ad-
skiller sig fra den ellers dominerende videnskabelige kapital med rodfæste i den 
tidlige udviklingspsykologi. Dette kan med andre ord også ses som et udtryk for en 
af de kampe der har pågået i det videnskabelige felt (som vi også så det i analyse-
del I). Og viser hvordan der ses aftryk heraf i feltets praksislogikker, der således til 
en vis grad underlægges / underlægger sig den akademiske viden. Hvilket dermed 
også viser videnskabernes symbolske magt i feltet. 

Paralleliteten med institutionens anskuelser af netop det relationelle aspekt er så-
ledes tydelig. Og på institutionen bliver ord som autentiske (være sig selv), nysger-
rige og stabile begreber, som de ansatte anvender, når de beskriver hvad de me-
ner er centralt for dem og deres kollegaer i relationen til de unge. Hvad end det er 
i deres skriftlige materiale om stedet, hvor de skriver, at det er vigtigt, at de som 
ansatte er opmærksomme, lyttende og engagerede i mødet med de unge for at 
de kan føle sig anerkendt. Eller om det fx er, når de i diverse interview eller snakke 
med mig fortæller, at de mener, at det vigtigste er, at man er autentisk og ’sig 
selv’. Som én siger: ”Jeg tror, det er rigtig vigtigt at være sig selv. At du er tro i det, 
du kommer med. At du mener det.” Eller som en anden siger: ”(…) bare slap af, 
bare vær dig selv, og så gør det, du kan, og så er det fint. (…) Man skal ikke prøve 
at kopiere nogle af de andre, man skal bare finde sin egen tilgang.” At de ansatte 
er stabile, og de unge ved, hvor de har dem, er centralt i forståelsen af deres ar-
bejde. For, som én af de ansatte pointerer, de unge: ”(…) har brug for at have 
nogen, de kan stole på. Noget der er fast i deres hverdag. Nogen, der ikke lige 
pludselig er fulde, og nogen, der ikke lige pludselig er, ja… taget afsted eller hvad 
nu.” Dette fokuspunkt går igen på den anden institution, hvor de ligeledes anser 
det som væsentligt, at de som ansatte er stabile og autentiske, men her bliver 
dette suppleret med en anskuelse om, at de som ansatte samtidig gerne skal ”(…) 
være nogenlunde ens (…)”, så børnene ved, hvad de kan forvente på trods af skif-
tende voksne på institutionen. 

Sidst men ikke mindst så fremgår det, at de mener, at det er centralt, at de ansatte 
bliver ved med at være nysgerrige på de unge, deres liv, ønsker og drømme. Dette 
kan blandt andet ses i følgende citat fra en medarbejder, der mener, at hvis man 
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ikke længere er nysgerrig, så bør man finde sig et andet job. Det vigtigste er, siger 
han: 

(…) at blive ved med at være nysgerrig på den enkelte. Og det ikke 
bliver en rutine. (…) den dag man tænker ”nå, nu kommer der en ny” 
[siger det med en træthed i stemmen], og så er det det. Så skal man 
ikke være her, både for dig selv skal du videre i teksten, men det for-
tjener de unge mennesker, der kommer, heller ikke. Fordi så kan man 
stå på en fabrik og trykke på en knap i stedet for. 

I frontmedarbejdernes egne beskrivelser af deres arbejde er der således ingen tvivl 
om, at de anser det relationelle aspekt som et helt centralt element af deres ar-
bejde. Og netop vigtigheden af det relationelle aspekt er således et af de punkter, 
hvor der synes at være enighed blandt såvel frontmedarbejdere som politikere 
om, at det er et centralt aspekt i det sociale arbejde med anbragte børn og unge – 
om end bevæggrundene for netop denne pointering og position i feltet selvsagt 
kan differere.  

Men det relationelle aspekt af arbejdet kan også være et lidt ømtåleligt og omdi-
skuteret emne. Det sker fx ikke så sjældent, at man hører udsagn som, ”det er 
vigtigt at holde en professionel distance” – ikke kun for de professionelle selv, men 
også for børnene. Tankegangen, der ligger bag udtalelser som denne, er ofte, at 
det ikke er muligt at give garantier i et anbringelsesforløb, og det derfor er vigtigt 
at have en professionel distance, så man sikrer, at børnene ikke oplever det som 
(endnu) et svigt, hvis de fx skal flytte.  Men at holde en professionel distance kan 
ligeledes bygge på den tankegang, at ’de professionelle’ ikke må ’stjæle’ børnene 
fra deres biologiske forældre – altså gå ind og erstatte de følelsesmæssige bånd. 
Eller at ’de professionelle’ ikke skal give for meget af sig selv i relationen, da de 
derved risikerer af brænde ud (Warming 2018).  

PROFESSIONEL ELLER PERSONLIG 
Netop distinktionen mellem den professionelle og den personlige tilgang har, som 
vi også så det i analysedel I, på forskellig vis været fremherskende i feltet lige fra 
feltets fremkomst, og er det til stadighed i dag. Der ses også en lighed mellem 
denne distinktion, og den distinktion jeg tidligere var inde på i forhold til familie-
plejeområdet, i forhold til distinktionen mellem en almindelig familie versus en 
professionel familie. Og Kildedal berører ligeledes distinktionen i sin debatbog om 
anbringelsesområdet, hvor hun skriver:   

På socialminister Karen Jespersens konference om de svagest stillede 
børn og unge den 15. maj 1996 (…) gik [det] op for mig (…), at vi er på 
vej ind i et paradigmeskift om holdningen til disse børn. Historisk star-
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tende med i 1500-tallet, at børn skulle straffes, dernæst nogle hund-
rede år efter, at de skulle tvangsopdrages, til at de fra 1950-60 og 
frem til i dag skulle have tilbud, og her i 1996 skal vi involvere os i 
dem! Jeg oplevede det som et historisk øjeblik at være midt i en kom-
petent forsamling, der fastslog et paradigmeskift! (…) “Hvem har 
skabt denne ændrede trend om følelser og involvering i anbringelses-
arbejdet fra den mere firkantede professionalisme til en mere indfø-
lende involverende holdning? Er det en socialpolitisk bevægelse eller 
os som fagfolk?” Jeg tror, at det er os som fagfolk. (Kildedal 1996) 

Ifølge citatet kunne man måske foranlediges til at tro, at der her var tale om en 
kamp i feltet, der nu var ’vundet’ i form af det, som Kildedal betegner som et pa-
radigmeskift, og som kan læses som et opgør med professionalismens kølige, re-
flekterede og faglige tilgang. Jeg vil dog sætte spørgsmålstegn ved, både om det 
kan ses som en kamp, der er vundet, og om det kan ses som noget nyt i feltet i 
form af et paradigmeskift. For det første peger mine analyser af feltets fremkomst 
på, at det måske er lidt forenklet at betegne anbringelserne ved feltets fremkomst 
som tvangsopdragelse, da anskuelsen af arbejdet på denne tid i hvert fald var, at 
man på opdragelsesanstalterne kunne genskabe den personlige og familiære rela-
tion, som disse børn ellers ville have haft i familien – med forstanderen som den 
alfaderlige figur. Her var således også denne forestilling om, at forstanderen skulle 
involvere sig personligt i anbringelsesarbejdet. Derudover peger analyserne af mit 
materiale fra feltet i dag på, at der til stadighed ses en kamp mellem på den ene 
side den personlige tilgang og på den anden side den professionelle. Mine analyser 
synes således ikke at indikere, at der er tale om en kamp, der er afsluttet endsige 
’vundet’, men derimod at det er en kamp der stadig pågår. 

Ligesom vi så det i afsnittet om en almindelig familie versus en professionel fami-
lie, så bliver tilgangen til arbejdet med børnene sat op som på den ene side en 
professionel tilgang, der kanoniseres med refleksion, faglighed og distance. Og på 
den anden side en personlig tilgang, hvor der handles på baggrund af følelser. 
Denne distinktion kan ses afspejlet i følgende citat fra en leder på en institution: 

Altså, jeg tror bare, at det er virkelig vigtigt, at… ét er de personlige 
egenskaber, men jeg mener, at faglighed gør rigtig meget i dit samspil 
med børnene. Hvis du er for personlig, så skal du ikke arbejde med 
udsatte børn og unge.  

Lederen præciserer senere, at hun dermed ikke mener, at frontmedarbejderne 
ikke skal bruge deres person i arbejdet – det mener hun, at de skal, da dette for 
hende er grundlaget for, at de kan optræde ”(…) nærværende og autentiske (…)”, 
som hun siger. Den distinktion, som lederen her taler ind i, er den, som inden for 
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det socialpædagogiske felt betegnes som en skelnen mellem de tre P’er – Profes-
sionel, Personlig og Privat (ThemPra Social Pedagogy 2019; Warming 2018). Hvor 
det dominerende kodeks, ligesom hos lederen, her anses for at være, at pædago-
gen i relationen til barnet er både professionel og personlig, men ikke privat.  

Institutionen beskriver også i deres skriftlige materiale, at de lægger vægt på, at 
de voksne ”bruger sig selv som rollemodeller.” Så børnene via dette møde bliver 
klædt på til resten af livet, som de skriver. Men lederen understreger, at det er 
vigtigt, at de ikke må gå hen og blive personlige – i betydningen private. Der skal 
således ifølge denne leder forsat bibeholdes den professionelle distance. Og hvis 
børnene en gang imellem ’kryber ind under huden på dem’ alligevel, så er det de-
res professionelle ansvar at få behandlet disse følelser hos sig selv, så den profes-
sionelle distance igen kan oprettes. Denne leders pointering af, at det er vigtigt, at 
de ikke bliver personlige, men formår at holde denne professionelle og faglige di-
stance, bygger blandt andet på den forestilling, som jeg præsenterede i forrige 
afsnit, om, at børnene ikke skal føle det som endnu et svigt, hvis fx en ansat siger 
op eller lignende. Samtidig med at hun anser det som et væsentligt led i at be-
skytte såvel medarbejderne som institutionen, en benyttelse der skal sikre; at hen-
des medarbejdere ikke ’bruger for meget af sig selv’ og derved risikerer at brænde 
ud; at de som ansatte ikke bliver så personligt engagerede, at de fx risikerer at 
blive blinde for eventuel manipulation; at de ikke kan beskyldes for forskelsbe-
handling eller; at de ikke gør sig sårbare over for beskyldninger om seksuelle over-
greb eller lignede. 

Denne skelnen mellem at blive personlig og bruge sin person – eller den socialpæ-
dagogiske skelnen mellem personlig og privat – ses ikke på samme måde på den 
anden institution i mit materiale. Her beskriver både lederen og flere af de ansatte 
institutionen som en forlængelse af deres egen familie – både når det angår rela-
tionen til kollegaerne og de unge. Der er også på denne institution en kultur, der 
anser det som vigtigt for såvel de ansatte, de unge og for de ansattes egne børn fx 
at komme med på ture mv.  En af de ansatte beskriver fx for mig, hvordan han 
anser det som en gave, han kan give sine egne børn, at de kan komme med på 
nogle af disse ture og således få større indsigt i og forståelse for andre mennesker. 
Men som en anden ansat på stedet pointerer, så er det ikke alle, der inddrager 
egen familie eller sit eget liv lige meget – der er eksempelvis forskel, på om de som 
ansatte inviterer de unge og kollegaerne hjem, når de har fødselsdag eller lig-
nende.  

Og det har vi også vendt, for det kan også godt være svært for dem 
[de unge] at forstå, men sådan vil det jo altid være. Der vil altid være 
forskellige mennesker, man kommer ud og møde. Så jeg tror ikke, 
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man kan lave en plan, jeg tror man er nødt til at melde klart ud, hvor-
dan hver enkelt har det.  

Dette ligger således i tråd med samme institutions opfattelse af vigtigheden af, at 
de som ansatte er autentiske, som vi så det ovenfor, og finder deres egen stil i 
arbejdet og relationen med de unge. Generelt i feltet synes der ofte at være en 
frygt for, som jeg også nævnte i det forrige afsnit, at hvis frontmedarbejderne 
kommer til at give for meget af sig selv og blive ’for personlige’, så risikerer de at 
brænde ud. Denne ’bekymring’ kan ligeledes spores i materialet fra denne institu-
tion, hvor lederen fortæller således:     

(…) jeg tror måske, at nogen er bange for, at man bliver ædt lidt op. 
Og det kan man selvfølgelig også risikere. Man skal være god til at 
kunne snakke om det, for nogle af dem kommer lidt for tæt på en 
gang imellem. Hvis man ikke kan sove for det om natten lige pludselig, 
eller det fylder for meget, og man har lyst til at tage dem i lommen 
hver dag altså. Man er bekymret for, om andre nu kan være lige så 
gode, som man selv er til at tage sig af dem. Så synes jeg, så er det 
selvfølgelig et problem.  

Men der synes på denne institution at være enighed om, at det er utopisk og heller 
ikke ville være ønskværdigt, hvis man forsøgte at holde en professionel distance i 
et omfang, så arbejde og fritid blev fuldstændig adskilt. En af de ansatte beskriver 
fx, hvordan han aldrig har kunne forstå, hvorfor der, inden for det sociale arbejde, 
er en dominerende holdning om, at man ’ikke skal tage arbejdet med hjem’. For 
som han siger, så spekulerer en mekaniker, der ikke har kunnet få en gearkasse til 
at virke, også over det, når han kommer hjem. 

Men det er ligesom om, hvis man arbejder på det her felt, hvor det 
er noget tricky, man har med at gøre, så må man ikke tage for meget 
ind, og man må ikke tænke for meget, man skal kunne lukke af, ellers 
bliver man nærmest selv ramt. Og det tror jeg, det kan man aldrig 
sige, man ikke gør, men det tror jeg man har nemmere ved, hvis man 
har den indstilling, at nu skal man holde det væk. Men hvis man vit-
terligt tør at være i det og tænke, det er faktisk spændende, og hvor-
dan kan jeg få det her vendt, så det, som måske ikke virkede i dag, 
hvordan kan vi få snakket det igennem og komme ud på den anden 
side (…) 

Begrundelsen om, at frontmedarbejderne risikerer at brænde ud, hvis de ikke for-
mår at holde den professionelle distance, sætter denne medarbejder således 
spørgsmålstegn ved. Han mener, at risikoen for at brænde ud netop er større, hvis 
man har en ambition om at opretholde denne distance uden reelt at kunne gøre 
det.  
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I forhold til plejeforældrene så er det primært den første tankegang om, at usik-
kerheden og den manglende stabilitet i anbringelserne gør, at den dominerende 
tanke har været, at den professionelle distance bør opretholdes af hensyn til at 
sikre børnene mod nye svigt. Netop dette fortæller en plejemor, at hun tidligere 
både har diskuteret med andre plejeforældre og med myndighedssagsbehandlere: 

Jamen, jeg har da haft mange diskussioner med plejefamilier, som si-
ger, at du skal huske at holde en professionel distance, så siger jeg… 
Det var der også en sagsbehandler, der sagde til mig, ”husk nu at 
holde en professionel distance”. Så sagde jeg, ”så skal man fandeme 
være et skarn, fordi når du får sådan en lille (…) baby ind ad døren, så 
skal du sgu da ikke holde nogen professionel distance, han har været 
her hele livet, hvad fanden er det for noget, gu skal man da ej holde 
nogen professionel”. ”Jamen, hvad hvis de skal flytte”. Ja, og hvad 
hvis de ikke skal? De skal da ikke være sådan edderkop, der hænger 
ned der. ”Hvor hører jeg til? Ingen steder. Jeg hænger i mit eget 
spind.” Der hænger man og dingler, fordi man ikke hører til nogen 
steder. Jo man gør. Man hører til der, hvor man er, i så lang tid, som 
man er her, og hvis det er hele livet, så hører man til. Det kan godt 
være, at efternavnet er noget andet, men det har jeg haft mange… 
”Jamen, altså det bliver man nødt til, og der skal være forskel på vores 
biologiske børn og på plejebørn”. Nej, det skal der ikke, så lad være 
med at rode med det. Så skal du lade være at få plejebørn, fordi hvis 
dit biologiske barn får et par nye bukser eller noget andet, så skal ple-
jebarnet have på lige fod.  

Plejemorens modstand mod snakken om ’at holde en professionel distance’ viser, 
hvad hun anser som centralt i arbejdet som familieplejer, og giver således et ind-
blik i en central position i feltet, der netop understreger vigtigheden af nærheden, 
autenticiteten og det relationelle i arbejdet. Men et andet plejefamiliepar fortæl-
ler, hvordan det hos dem er centralt, at børnene ikke kalder dem for mor og far. 

PF: De kalder jo ikke os far og mor. (…) Det er noget, vi har valgt, 
fordi…  
PM: Og det har vi bevidst gjort. Vi er ikke far og mor.  

Dette valg kan både bygge på den ovenfornævnte antagelse om, at det er vigtigt, 
at ’de professionelle’ ikke må gå ind og erstatte de følelsesmæssige bånd mellem 
børnene og de biologiske forældre, der bygger på den dominerende forestilling 
om vigtigheden af de primære omsorgspersoner, som det ses i Objektrelationste-
orien. Men der kan ligeledes ligge en antagelse om, at ved at sikre at børnene ikke 
begynder at kalde dem for mor og far, så letter man ligeledes samarbejdsrelatio-
nen med forældrene, der således ikke i lige så høj grad føler sig truet på forældre-
skabet. Men disse to elementer og vigtigheden af samarbejdet med forældrene og 
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af samværet mellem forældre og børn er ofte vævet tæt sammen – sådan som vi 
nu skal se det i det følgende nedslagspunkt om netop samarbejde og samvær med 
de biologiske forældre. 

DET RELATIONELLE OG SKELNEN MELLEM DE TRE P’ER 
Som denne analyse har påpeget, så er det en dominerende anskuelse i feltet, at 
det relationelle aspekt af arbejdet i feltet er helt centralt. Der synes ligeledes at 
være enighed om, at det i denne forbindelse derfor er vigtigt at have fokus på 
frontmedarbejdernes tilgang til børnene og de unge, og her fremhæves ord som 
tillid, stabilitet, autenticitet samt skelnen mellem det professionelle og det per-
sonlige.  

Som fremhævet, så er der inden for det socialpædagogiske en skelnen mellem de 
tre P’er – Professionel, Personlig og Privat. I mit materiale synes denne skelnen 
ikke umiddelbart at være så tydelig, men der kan alligevel ses træk, der peger imod 
og lægger sig op ad den socialpædagogiske tanke om, at det er vigtigt, at front-
medarbejderne er professionelle og personlige i relationen med børnene og de 
unge, men ikke private.    

Man kan således i feltet se, at vigtigheden af at arbejde med det relationelle er en 
slags doxa – der ses ingen i feltet, der sætter spørgsmålstegn ved dette og det 
problematiseres ikke. Og selvom der i feltet kan spores forskellige opfattelser af 
hvordan relationerne mellem de anbragte og frontmedarbejderne skal være, så 
sættes der ikke spørgsmålstegn ved om man bør arbejde for at skabe en relation. 
Relationsarbejdet bliver således en magtfuld kapital i feltet. En anden magtfuld 
kapital, kan ses som en varians indenfor relationsarbejdet – det er nemlig relati-
onsarbejde ift. at sikre samvær mellem børn og de biologiske forældre, samt sikre 
samarbejde med de biologiske forældre. Og det er netop dette nedslagspunkt jeg 
nu vil dykke ned i. 

7.6 SAMVÆR OG SAMARBEJDE MED 
FORÆLDRE – DEN ANDEN HJØRNESTEN 
Som beskrevet i analysedel I, så har de biologiske forældres betydning for an-
bragte børn og unge været et teoretisk stridspunkt. Hvor uenigheden mellem på 
den ene side behovsskolen (Goldstein m.fl. 1973) og på den anden side objektre-
lationsteorien (Mahler m.fl. 1975) har gået på, hvorvidt det altid er til barnets bed-
ste at bibeholde kontakten til de biologiske forældre, eller om denne relation 
kunne og burde erstattes af andre voksenrelationer.   
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Som jeg allerede har været inde på, så kan der i det danske anbringelsesfelt ses en 
tæt relation til objektrelationsteorien, og dette billede ses ligeledes afspejlet i det 
empiriske materiale hvor netop samarbejdet med, og børnenes samvær med, de 
biologiske forældre anskues som en anden hjørnesten i feltet. Dette ligger dermed 
i tråd med den generelle udvikling, der har været på området, hvor kontakten med 
den biologiske familie, både politisk og i det sociale arbejdes praksis, til stadighed 
synes at stå helt centralt. Dette kan fx ses i de senere års ændringer i ordlyden i 
Servicelovens §71 stk. 1., hvor lovgivningen, på trods af Barnets reforms pointe-
ring af, at barnets vurdering, ønsker mv. skal tillægges større betydning, forsat 
bygger på en klar antagelse om, at samværet og kontakten med forældrene er helt 
centralt i et barns liv.  

LOVGIVNINGEN – EN KLAR ANTAGELSE OM VIGTIGHEDEN AF 
SAMVÆR 
For at tydeliggøre disse ’ændringer’ har jeg i nedenstående figur indsat §71 stk. 1, 
som den så ud i Serviceloven før Barnets reform (Serviceloven - Historisk, Børne- 
og Socialministeriet 2009), som den kom til at se ud med ændringerne i forbin-
delse med Barnets reform (Barnets reform, Social- og Indenrigsministeriet 2010), 
og hvordan den ser ud i dag (Serviceloven, Børne- og Socialministeriet 2018e). Hvis 
figuren læses fra venstre mod højre, så får man hele ordlyden i §71 stk. 1 i de tre 
forskellige tidsperioder. Men hvis figuren i stedet læses oppefra og ned i de fem 
kolonner, så bliver det muligt at sammenligne den præcise ordlyd sætning for sæt-
ning på de tre forskellige tidspunkter.  
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unge har ret til 
samvær og kon-
takt med foræl-
dre og netværk, 
herunder sø-
skende, bedste-
forældre, øvrige 
familiemedlem-
mer, venner 
m.v. under an-
bringelsen uden 
for hjemmet.  

Kommunalbe-
styrelsen skal 
under hensynta-
gen til barnets 
eller den unges 
bedste og under 
hensyntagen til 
beskyttelsen af 
barnets eller 
den unges 
sundhed og ud-
vikling og be-
skyttelsen af 
barnet eller den 
unge mod over-
greb sørge for, 
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gelse af samvæ-
ret skal der læg-
ges vægt på, at 
barnet eller den 
unge også på 
længere sigt har 
mulighed for at 
skabe og bevare 
nære relationer 
til forældre og 
netværket. 

Kommunalbe-
styrelsen har i 
den forbindelse 
pligt til at sikre, 
at forældrene 
får information 
om barnets 
hverdag, og til 
at bidrage til et 
godt samar-
bejde mellem 
forældrene og 
anbringelsesste-
det. 

En ret til sam-
vær og kontakt, 
der er aftalt 
mellem foræl-
drene eller er 
fastsat i medfør 
af forældrean-
svarsloven, op-
retholdes under 
barnets eller 
den unges an-
bringelse uden 
for hjemmet, 
men kan regule-
res eller midler-
tidigt ophæves 
efter reglerne i 
stk. 2-5.  

FIGUR 25: ÆNDRINGER AF ORDLYDEN I SERVICELOVENS §71 STK. 1 
I figuren er de tekststykker, der anvendes til at belyse forskelle og ligheder nedenfor, markeret med fed. 
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Det, man kan se af ovenstående figur, er, at hvor der før Barnets reform var en 
nærmest doxisk forestilling om forældres ret til deres børn, at kontakten mellem 
børn og forældre var af det gode og derfor skulle sikres – og retten til samvær 
gjaldt både børnene og forældrene, så blev det med Barnets reform barnets ret, 
der kom i fokus og blev det retningsgivende. Før Barnets reform stod der ”Foræl-
drene og barnet eller den unge har ret til…”, men denne formulering har fra indfø-
relsen af Barnets reform i stedet heddet: ”Barnet eller den unge har ret til…”. For-
ældrene er således helt blevet skrevet ud ift. retten til samvær. Med Barnets re-
form blev kravet til Kommunalbestyrelsen om at sikre, at forbindelsen mellem 
børn og forældre blev holdt vedlige under anbringelsen, desuden udbygget med 
en understregning af, at dette skulle være ”under hensyntagen til barnets eller den 
unges bedste”. Denne passus er yderligere blevet udvidet, så dette i dag er efter-
fulgt af sætningen: ”under hensyntagen til beskyttelsen af barnets eller den unges 
sundhed og udvikling og beskyttelsen af barnet eller den unge mod overgreb”. Man 
kan således sige, at der er sket en modificering ift. ”barnets bedste”, da man jo 
kunne anholde, at barnets oplevelse og trivsel her og nu ligeledes kan anses som 
en del af ”barnets bedste”, men at dette perspektiv bliver indskrænket med denne 
beskyttelses-passus.  

Sammenstillingen af ordlyden i de tre versioner viser, at lovteksten i dag kan siges 
at være lidt en blanding af de ændringer, som blev gennemført i forbindelse med 
Barnets reform, og sådan som teksten så ud forud for reformen. Det er således 
barnet og barnets ret som ligeledes er i fokus i dag. Men de to sidste passuser fra 
før reformen, om at kommunalbestyrelsen har pligt til at ”sikre, at forældrene får 
information om barnets hverdag, og til at bidrage til et godt samarbejde”, og at 
aftaler om ret til samvær og kontakt fastsat forud for anbringelsen, er blevet bragt 
tilbage i lovteksten. 

Den ændring, som Barnets reform indførte, er således en forskellighed mellem 
børnene og deres forældre. De to anses ikke længere for naturligt sammenhæn-
gende, og det tages derfor ikke længere for givet, at forældrenes ønsker og behov 
også er børnenes ønsker og behov. Her kan således muligvis ses inspirationer fra 
den nye sociologiske barndomsforskning, hvor det, som vi så det i analysedel I, 
påpeges, at børnene bør anses som selvstændige individer og derfor ikke ’blot’ 
som en del af familieenheden. Man kan også antage, at det er den generelle indi-
vidualiseringstendens, som vi har set i samfundet bredt set, der har haft indfly-
delse her (Beck 1997; Giddens 1994, 1996; Ziehe 2004). Som Ida Hammen også 
påpeger, så udgør børnene ”(…) på den måde, ligesom i den første danske børne-
lovgivning fra 1905, statens håb for forbedring og udvikling, ud af udsathed. Det 
er børnene, der satses på først og fremmest, også hvis det betyder et brud med 
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forældrene.” (Hammen 2016:99). Men samtidig så videreføres antagelsen om for-
ældrenes centrale betydning for børnenes videre udvikling.  

Barnets reform kan således ikke ses som et brud med denne anskuelse, og i vej-
ledningen til Serviceloven (sidst opdateret i 2014) pointeres det også, at selvom 
§71 tillægger hensynet til barnet eller den unge en større vægt end hensynet til 
forældrene, så er det ikke børnene, men kommunalbestyrelsen, der træffer den 
endelige afgørelse om samværet (Børne- og Socialministeriet 2014). Og i samme 
moment pointeres det i vejledningen, at det er vigtigt, at dette gøres klart for bør-
nene, så børnene ikke får en følelse af; ”selv at stå med ansvaret”, som der står, 
eller ikke er bekendt med, at kommunalbestyrelsen kan træffe en afgørelse, der 
alligevel går imod barnets egne ønsker. Dette begrundes som nævnt med, at rela-
tionen og kontakten med forældrene forsat anses som værende helt central for 
barnets udvikling. I vejledningen står der blandt andet:  

Det er af stor betydning for barnets eller den unges forhold under 
opholdet uden for hjemmet, at kontakten med forældrene oprethol-
des. Efter servicelovens §71, stk. 1, påhviler det den anbringende 
kommune at sørge for, at forbindelsen mellem forældrene og barnet 
eller den unge holdes ved lige. Forpligtelsen omfatter begge foræl-
drene, uanset hvem der har forældremyndigheden. Denne aktive for-
pligtelse for kommunen vil især få betydning, når det drejer sig om 
svage forældre. Hvis der er en ustabil kontakt, kan kommunen bede 
en eventuel bisidder efter servicelovens §48a eller støtteperson efter 
servicelovens §54 om at støtte forældrene i at opretholde kontakten 
eller ved, at man hjælper forældrene med transporten til anbringel-
sesstedet. Det er også muligt at se på, om der er personer i netvær-
ket, der kan støtte forældrene i at opretholde kontakten. (Børne- og 
Socialministeriet 2014: kapitel 19 punkt 546) 

Det er således tydeligt, at man fortsat ser det som et helt centralt element i det 
sociale arbejde, at kontakten med de biologiske forældre opretholdes og støttes, 
selvom kommunen har besluttet at anbringe barnet. Og vigtigheden og det særlige 
i netop denne relation, frem for mange andre relationer i barnets liv, understreges 
bl.a. af formuleringen om, at netværket i denne sammenhæng ’blot’ nævnes som 
en mulighed for at kunne støtte samværet mellem barn og forældre. Når der i fel-
tet i dag tales om vigtigheden af at barnet bevarer sit netværk, så er det således 
fortsat primært kontakten til forældrene der tænkes på, og ikke relationen til an-
dre familiemedlemmer, venner, en tidligere lærer eller hvem der nu ellers poten-
tielt kunne have lige så stor betydning i barnets liv. 
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TEORETISK KAMP MEN OBJEKTRELATIONSTEORIENS DOMINANS 
I FELTET 
Samvær med forældrene har dog i høj grad været et punkt, der er blevet kæmpet 
om og har været uenighed om i feltet, ligesom der (som vi så tidligere) er teoreti-
ske diskussioner om netop dette. I en forskningsoversigt fra 2003 udført af Tine 
Egelund og Anne-Dorthe Hestbæk, SFI, påpeges det fx, at netop betydningen af 
kontakten med de biologiske forældre er blevet diskuteret af såvel forskere som 
praktikere i feltet (i hvert fald) siden starten af 1990’erne (Egelund og Hestbæk 
2003). Og i rapporten konkluderer de følgende, på baggrund af den modstridende 
og mangelfulde forskning i feltet:  

Vi ved altså ikke med sikkerhed, om kontakten med de biologiske for-
ældre er positiv, neutral eller eventuelt negativ for det anbragte barn. 
Den hidtil manglende dokumentation kan imidlertid ikke tages som 
et argument for, at man i praksis ikke skal forberede kontakten mel-
lem børn og forældre så godt som muligt. I et sådant forskningstom-
rum må man tage det udgangspunkt, som også lovgivningen gør, at 
det er vigtigt, at anbragte børn bevarer forbindelsen til deres rødder, 
medmindre særdeles vægtige hensyn åbenbart taler imod. (Egelund 
og Hestbæk 2003:17) 

Ud over at denne konklusion fra Egelund og Hestbæk kan ses som et udtryk for 
deres habituelle blik på dette, så kan det ligeledes ses som et tydeligt indspark i 
kampen om netop dette punkt, hvor deres konklusion ligeledes er i tråd med den 
dominerende anskuelse i feltet. I en dansk kontekst har den dominerende tanke-
gang nemlig været præget af objektrelationsteoriens tanker (som præsenteret i 
analysedel I). Anskuelsen af det sociale arbejde på dette punkt bygger således på 
et kontinuitetsprincip, hvor det i vid udstrækning er opfattelsen, at forældreskabet 
ikke kan overføres til andre, fx plejeforældre, i en form for ’psykologisk forældre-
skab’, hvis barnet allerede forinden har opnået en tilknytning til (som oftest) de 
biologiske forældre eller andre primære omsorgspersoner (Egelund m.fl. 2009). 
Dette kontinuitetsprincip betyder derved også, at det bliver anset som en central 
del af arbejdet med disse børn at sikre og understøtte samværet mellem børnene 
og deres (biologiske-)forældre.  

Med objektrelationsteoriens forståelse i rygsækken bliver det således også tyde-
ligt, at begrundelsen for samvær bliver bygget op om og begrundet i en forståelse 
af, at det er til barnets bedste. Hvor det, der blev gjort op med ved indførelsen af 
Barnets reform, således ikke var et opgør med samværet, men et opgør med den 
rettighedstankegang (forstået som forældrenes rettigheder), som tidligere havde 
præget forældreansvarsområdet. Det, der således er doxa på anbringelsesfeltet i 
Danmark, er, at det skal gavne barnets udvikling, for barnets og/eller samfundets 
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skyld (sådan som vi så det i starten af dette kapitel) – børnene er således ikke først 
og fremmest forældrenes125, men samfundets og selvstændige individer. Sidelø-
bende hermed ses der et tydeligt værdisæt om, at relationen til de biologiske for-
ældre er helt central. 

Her er det værd at bemærke, som jeg var inde på i analysedel I afsnit 7, at den 
samme praksislogik ikke har været gældende i fx USA, hvor det i højere grad har 
været tankerne i Behovsskolen, der har præget området og derfor bevirket, at 
man her har haft (og har) en praksislogik, hvor adoptioner anvendes i langt højere 
grad end anbringelser.126 De tanker, som lovgivningen trækker på, kan således ty-
deligt ses afspejlet i, hvordan arbejdet organiseres, og hvilken praksislogik der så-
ledes bliver dominerende i feltet. Og det tydeliggør samtidig, at det her er tale om 
sociale konstruktioner, selvom de nogle gange får status af at der ikke kan sætte 
spørgsmålstegn ved vigtigheden af netop denne relation og dermed heller ikke kan 
sættes spørgsmålstegn ved samværet (Fjordside 2020b). 

SAMARBEJDE OG SAMVÆR KOBLES TÆT 
I frontmedarbejdernes beskrivelser af deres arbejde er det helt tydeligt, at sam-
været og samarbejdet med de biologiske forældre er noget, de vægter meget højt, 
og som de anser som en helt central del af det vellykkede og gode arbejde – både 
i plejefamilierne og på institutionerne. I interviewet med en plejemor fylder be-
skrivelser af samarbejdet og samværet med den biologiske familie fx rigtig meget. 
Lige fra hendes beskrivelser af narkomanforældre, der møder op og stjæler med 
arme og ben, som hun siger, og til hendes beskrivelser af, hvordan hun og hendes 
mand inviterer de biologiske forældre til juleaftensarrangementer eller fødsels-
dage, hvor det er den biologiske familie, der, som hun siger, ’har altid ret’: ”(…) til 
deres fødselsdag er det altid biologisk familie, der har ret. Altid. Der er ALDRIG 

 
125 Her adskiller anbringelsesfeltet sig fra fx forældreansvarsloven og adoptionslovningen. 
126 Vi har dog i Danmark også af flere omgange set drøftelser af, om man i højere grad burde anvende 
adoptioner i stedet for anbringelser. Disse drøftelser udspringer bl.a. af, at lovgivningen i Danmark bærer 
præg af objektrelationsteoriens pointering af vigtigheden af at beskytte det biologiske bånd imellem børn 
og deres forældre (Christoffersen m.fl. 2007). Dette ses bl.a. ved at tvangsanbringelser reelt kun må etab-
leres i afgrænsede perioder, hvorfor kommunens Børne- og Ungeudvalg (typisk) hver 1-2 år skal genbe-
handle sagen og vurdere om kriterierne for en tvangsanbringelse fortsat er opfyldt. Mens det danske rets-
system muliggør at forældremyndighedsindehaveren i frivillige anbringelser, til hver en tid kan trække de-
res samtykke til anbringelsen tilbage, og derved kræve barnet hjemgivet. Begge dele er skrevet ind i loven 
for at sikre både børn og forældres retssikkerhed, men det kan samtidig give børnene en usikkerhed på om 
de fx kan få lov til at blive i deres plejefamilie. Pointeringen af denne usikkerhed har politisk ført til drøftel-
ser af om man burde lave flere adoptioner. Dette så vi senest i statsministerens nytårstale, hvor hun sagde, 
at: ”Det vigtigste. Det helt afgørende for et lille barn. Det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabili-
tet. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres. Så de får en reel ny start.” (Regeringen.dk 2020). I 
forbindelse med forliget om Anbringelsesreformen i 2006 blev det ligeledes drøftet, og på baggrund af 
disse drøftelser lavede SFI (nu VIVE) en forskningsoversigt over internationale erfaringer med at anvende 
adoption som en indsats (se Christoffersen m.fl. 2007). Bortadoptioner har således gennem en længere 
periode været til debat i Danmark. 
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nogen tvivl om, at det er sådan (…)”. Dette er således et eksempel på den domine-
rende position i feltet, hvor plejefamiliearbejdet anses som værende godt, når det 
lever op til doxa i feltet om, at relationen med de biologiske forældre og den bio-
logiske familie er central i barnets udvikling, og, som vi så det oven for ift. ansku-
elsen af målet med anbringelserne, at udvikling prioriteres over et her-og-nu-fo-
kus på fx trivsel med afsæt i barnets egne ønsker og perspektiver.  

Denne plejemor lægger i det hele taget stor vægt på vigtigheden af at behandle 
den biologiske familie og de biologiske forældre som ligeværdige. Og hun fortæller 
blandt andet, hvordan hende og hendes mand har talt om, at det for dem er vigtigt 
hele tiden at have i baghovedet, hvordan de gerne selv ville behandles, hvis det 
var dem, der var i den situation, at deres børn blev anbragt i en plejefamilie. Så 
selvom det, som hun siger, nogle gange kan være svært at være så rummelig, som 
det kræver, så siger hun, at: ”Det er jo den der udfordring, det er at være plejefa-
milie og have respekt for de biologiske, den biologiske familie, at det er altså deres 
børn (…)”, og derfor bliver ligeværdighed og samvær helt centrale begreber i hen-
des anskuelse af sit arbejde.  

Det er en vigtig ting at tage dem som ligeværdige. Hvis man er lige-
værdig med dem og lader være med at trykke dem ned og sige nar-
komaner eller, bare tal til dem som om, at det er en voksen, du taler 
til. (…) Behandl dem ordentligt, som når vi to taler sammen, ikke? 
Man er ligeværdige, og det må man også være med dem, og så må 
du bare æde, at de siger, ”hold kæft en bred røv, du har”, eller ”hold 
kæft hvor ser det åndssvagt ud, at du er så lille”, ikke? ”Det var da 
helt utroligt, jeg har sgu da aldrig set nogen, der var så lille som dig, 
mand, du er jo fandeme dværg” (…) Men man må æde meget. Fordi 
det er altså en del af deres [plejebørnenes] liv, og de kan ikke danne 
sig et billede af, hvor de kommer fra, hvis ikke de ser dem eller er 
sammen med dem… 

Samarbejde og samvær bliver således to ting, der uløseligt hænger sammen, hvil-
ket vi ligeledes kan se i en anden plejefamilies beskrivelse af deres hverdag. Flere 
gange i interviewet taler de om, at hvis samarbejdet og relationen med de biolo-
giske forældre er i orden, så kan de nå langt med deres plejebørn. De siger fx: 
”Altså, har vi styr på forældrene, så har vi styr på rigtig meget.” og ”(…) det er 
faktisk noget, vi gør rigtig, rigtig meget ud af, forældresamarbejdet, fordi hvis vi 
har forældrene i samme båd, så kan vi komme så langt, altså.”.  Og som det frem-
går af følgende citat fra plejefar, så betyder det ikke, at der ikke opstår uenigheder 
dem og forældrene imellem, men så længe de er enige om, at børnene skal være 
hos dem, så giver det en nødvendig stabilitet i anbringelsen. De fortæller, at de 
anser det gode samarbejde med de biologiske forældre som væsentligt for deres 
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plejebørns udvikling og trivsel, da plejebørnene således kan undgå at blive fanget 
i en loyalitetskonflikt mellem de biologiske forældre og plejeforældrene.  

At samværet mellem børnene og deres forældre er centralt, understreger pleje-
moren fx, når hun fortæller, at de er villige til nogle gange at gå langt for at sikre 
denne relation. Hun fortæller blandt andet, at:  ”(…) indimellem giver vi forældrene 
lov til det ene eller det andet uden at spørge sagsbehandler, og det ved sagsbe-
handlerne godt (…)”. Dette citat understreger således denne plejemors forståelse 
af vigtigheden af at inddrage forældrene og give dem medindflydelse der, hvor det 
er muligt. Samtidig illustrerer det den ansvarsfordeling som vi så i analysedel II – 
det er myndighedssagsbehandlerne der bestiller og derfor træffer beslutningerne 
om hvordan plejeforældrene skal udføre deres arbejde, her samarbejdet med de 
biologiske forældre. Men som citat indikerer, så har dette plejeforældrepar, ved 
at tilpasse sig feltet, fået et større råderum i denne situation, til at handle som de 
finder bedst, hvilket kan tolkes som et resultat af deres mestring af spillets regler. 

I forhold til deres anskuelse af relationen til de biologiske forældre, så kan det siges 
at være lidt i stil med det, den anden plejemor var inde på, når hun sagde, at på 
fødselsdage, så var det altid den biologiske familie, der havde ret. Plejefamiliepar-
ret kommer i interviewet også ind på, at det handler om den holdning, de har til 
forældrene. Som vi så det ovenfor, i interviewet med den anden plejemor, så un-
derstreger hun, at det skal være en ligeværdig relation, og det er måske i virke-
ligheden lidt det samme, dette plejefamiliepar er inde på, når de siger følgende: 

PF: Men bare man gider snakke med dem, så er man altså nået rigtig 
langt.  
PM: Altså, moren siger jo til [plejefar], ”jamen, du er den eneste, jeg 
kan snakke med”, for nu er hun sur på sagsbehandleren.  
PF: Der er jo rigtig mange plejefamilier, der ser ned på de biologiske 
forældre og synes, at de er trælse. Det synes vi faktisk ikke.  
PM: Nej. Det er deres børn.  
PF: Men det er noget med livsholdning, og hvis ikke, man har det i sig, 
så kan man ikke.  
PM: Og vi har jo også den holdning, at det er deres forældre, og det 
vil det være, så længe både forældrene og, ja hele barnets liv vil det 
være deres forældre.  

Men det er ikke kun, fordi at den gode relation til forældrene letter samarbejdet 
og sikrer, at børnene ikke bliver sat i en loyalitetskonflikt – sådan som en række 
nationale og internationale forskere, i hvert fald de seneste 30 år, har understre-
get vigtigheden af (Egelund og Hestbæk 2003) – at plejeforældrene mener, at re-
lationen og samværet med de biologiske forældre er vigtig. I mit materiale er det 
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helt tydeligt, at plejeforældrene ligeledes mener, at der ligger et vigtigt lærings-
aspekt for børnene i at have samvær med deres biologiske familier – at børnene 
får et realistisk billede af deres biologiske forældre. Dette fremgår fx tydeligt af en 
plejemors fortælling om, hvordan et af deres plejebørns samvær med moren for-
løb som jævnlige besøg hjemme ved dem, men hvor plejesønnen tilbragte det me-
ste af tiden på toilettet under besøget, og hvor den biologiske mor gik mere op i, 
om plejemor nu havde husket at købe Bastogne kiks til kaffen, end om hendes søn 
var hjemme. Plejemoren fortæller således:  

Det var det vigtigste [Bastogne kiks og kaffe]. Men altså, hun kom her 
jo, og han [plejesøn] så hende, og det, man kan sige, som jeg tror, er 
vigtigt, er jo, at de ser forskellen på… Altså, at de ved, hvor de kom-
mer fra. Det, tænker jeg, er meget, meget, meget, meget vigtigt, at… 
Fordi ellers tror jeg, at de tror, at de er en forbyttet prinsesse fra Rus-
land, og så sætter de de der forældre op på en piedestal, og det, tror 
jeg ikke, er sundt.  

For plejemoren er det således helt centralt, at børnene får et, ifølge hende, reali-
stisk billede af, hvad det er, de kommer fra, så de ikke går og opbygger et glansbil-
lede af, hvordan det ville være, hvis de stadig boede hjemme127. Det samme giver 
et plejeforældrepar udtryk for, når de siger: 

PM: (…) Vores fornemmeste opgave er jo så at hjælpe dem med, hvad 
det er, de forældre gør eller kan eller… Altså så de kan sortere lidt i…  
Hvordan kan de bruge dem eller have dem?  
PM: Ja. Så de også… Det man kan sige til [plejebarn] er, at mor ikke 
aflyser, fordi hun skal til tandlægen. Hun aflyser, fordi hun ikke lige 
kan klare at have besøg.  
PF: Ja, eller at hun hellere vil drikke øl eller.  
PM: Eller hun hellere vil drikke øl. Altså, vi er nødt til at gå ind og sætte 
de der ord på, ikke? Fordi ellers går de bare der i en eller anden oste-
klokke og beskytter sig selv ved at lave nogle historier, så de kan være 
i det, ikke? Og det kan vi godt sådan ind i mellem synes, er lidt hårdt, 
at vi gør, men for at de selv kan vokse op og lære… 

Set fra denne position i feltet er der således enighed om, at det er helt centralt, at 
børnene ved, hvad det er, de kommer fra, hvordan de kan bruge deres forældre, 
og hvad de måske netop ikke kan bruge dem til. Og i interviewet med plejemoren 
fra før bliver det endnu mere tydeligt, hvor centralt, hun mener, dette er for bør-
nenes udvikling, når hun flere gange fortæller om episoder med forskellige pleje-

 
127 Denne tankegang har rødder i bl.a. psykologisk teori om realitetstestning, der referer til en refleksiv 
evne til at vurdere, hvad der er virkeligt. 
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børn, hvor de helt eksplicit har givet udtryk for, at de ikke ønsker at se deres bio-
logiske forældre eller som fx med én af hendes voksne plejesønner, hvor hun siger: 
”(…) at det var et helvede. Han synes, at det var så pinligt.” Men for plejemoren er 
der ikke nogen tvivl – vigtigheden af, at børnene ser deres forældre, overskygger, 
at de måske ikke selv har lyst til dette samvær; ”(…) selvom børn ikke vil det, så må 
man sige, at jamen, det er bare sådan, det er. Det bliver du nødt til.” Der er således 
ingen tvivl om, at plejeforældrene finder relationen til de biologiske forældre helt 
central – både for at muliggøre arbejdet med deres børn i et her-og-nu perspektiv, 
men også for børnenes udvikling på sigt (jf. objektrelationsteoriens tanker som jeg 
var inde på i analysedel I).  

Dette tydeliggør hvor magtfuld objektrelationsteorien og tankefigurerne der ses i 
”The Presociological Child” (James m.fl. 1998) er i feltet. Herunder, at organiserin-
gen af feltet, i form af lovgivningen, ikke altid bliver rammesættende for hverken 
anskuelserne eller udførelsen af arbejdet. Som vi så det i analysedel II, så blev der 
med Barnets reform lagt vægt på, at det var barnets ret, og dermed også barnets 
ret til ikke at ønske samvær.  Men med en dominerende anskuelse om, at dette 
ikke er en beslutning børn selv kan træffe, så underkendes denne ret potentielt i 
praksis, hvilket vi skal se nærmere på i næste analysedel, hvor fokus rettes mod 
hvordan arbejdet udføres.  

Det samme billede tegner sig i mit materiale fra institutionerne, selvom der her 
ses forskelle mellem de to institutioner, hvor den ene ikke i lige så høj grad er 
orienteret mod forældresamarbejdet som den anden. Men dette ses i højere grad 
som en forskel i, hvordan arbejdet udføres, end hvordan det anskues og bygger på 
de forskellige målgrupper, som de to institutioner arbejder med. På den institution 
hvor forældresamarbejdet ikke fylder i lige så høj grad, skyldes dette, at beboerne 
her er unge mennesker, der i forvejen er på institutionen som et skridt på vejen til 
at flytte hjemme fra. Men på den anden institution bliver deres anskuelse af vig-
tigheden af samarbejdet og samværet tydelig, både når det kommer til, hvordan 
de anskuer arbejdet, og hvordan det i praksis udføres på institutionen (hvordan 
det udføres vender jeg tilbage til i næste analysekapitel). På denne institution skri-
ver de fx, at: ”Forældrerelationen er en utroligt vigtig del af et menneskes liv, og 
derfor indgår et godt forhold til forældrene som led i vores udviklingsmål for bør-
nene.” Og at de derfor lægger vægt på og anser samarbejdet med forældrene som 
en væsentlig del af deres arbejde, da det gode samarbejde således muliggør sam-
vær.  

Men selvom både institutionerne og plejefamilierne anser forældresamarbejdet 
som en helt central hjørnesten i deres arbejde, så er der forskel mellem, i hvor høj 
grad de to typer af anbringelser synes at få anerkendelse for netop dette arbejde. 
Hvor institutionslederen fx fortæller, at deres tilsynskonsulent har opfordret dem 
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til at fremhæve deres gode forældresamarbejde i deres dokumentationsarbejde, 
så oplever plejeforældrene ikke at få den samme anerkendelse for eller støtte til 
denne opgave fra de anbringende kommuner. Plejeforældrene siger blandt andet 
således: ”(…) Det er der ikke nogen, der hjælper os med eller gør noget for eller… 
Det er for os, det har været vigtigt.”, ”(…) den der forældresamarbejdsrolle, fordi 
den er en lille smule overset, og i min verden eller i vores verden er det nok noget 
af det vigtigste.” og ”(…) det er et kæmpe arbejde, forældresamarbejdet, og det er 
der jo ikke nogen, der siger ret meget om (…)”. I interviewene spørger jeg i denne 
sammenhæng også ind til, om arbejdsopgaven i forhold til de biologiske forældre 
er noget, man fx inddrager i drøftelsen af vederlag, men også her er de enige – en 
plejemor siger ”Overhovedet ikke. Det handler om børnene.” og et plejeforældre-
par fortæller, at de en gang fik et ekstra vederlag for at gøre en ekstra indsats i 
forhold til samarbejdet med en mor, men som de siger; ”(…) det eksisterer ikke 
[længere]. Det er også meget længe siden.”   

Der findes i lovgivningen ikke anvisninger for, hvad der skal tages med i vurderin-
gen, når kommunerne skal fastsætte plejefamiliernes vederlag, og dermed er der 
heller ikke fra lovgivningens side et krav om, at kommunerne skal tage opgaver i 
forbindelse med forældresamarbejde i betragtning. Men når man ser på KL’s ret-
ningslinjer for vederlæggelsen, som det er beskrevet i KL’s familieplejehåndbog 
(Kommunernes Landsforening 2009), og som langt de fleste kommuner anvender 
i en eller anden form (Ankestyrelsen 2012:15), så står ”Krav til samarbejdet med 
barnets forældre” (Kommunernes Landsforening 2009:68) anført som punkt num-
mer to på listen over de fem punkter, som ifølge KL skal inddrages i den samlede 
vurdering af grundlaget for vederlæggelsen. Dermed er det selvfølgelig ikke sagt, 
at kommunerne rent faktisk tager dette punkt med i betragtning, men det tydelig-
gør, at kommunerne i hvert fald på papiret anser dette arbejde som en central del 
af anbringelsen.  

Det er ikke blot i forbindelse med vederlæggelsen, at der fra politisk side gøres 
opmærksom på vigtigheden af forældresamarbejdet. Dette ses også i vejledningen 
til Serviceloven, hvor det, selvom man efter Barnets reform i §71 i Serviceloven 
tillægger hensynet til barnet eller den unge en større vægt end hensynet til foræl-
drene, understreges, at: ”Det er af stor betydning for barnets eller den unges for-
hold under opholdet uden for hjemmet, at kontakten med forældrene oprethol-
des.” (Børne- og Socialministeriet 2014: kapitel 19 punkt 546). Og når man i 
samme vejledning beskriver det obligatoriske kursus for plejeforældre. Her er det 
nemlig anført, at kurset som minimum skal omhandle følgende tre aspekter: 

1) Omsorg for og opdragelse af børn, herunder forståelse for an-
bragte børns særlige situation og eventuelle forstyrrelser i børnenes 
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udvikling samt forståelse for relationen mellem plejefamilie, pleje-
barn og plejefamiliens egne børn. 
2) Samarbejdet med barnets forældre, herunder hvordan barnets og 
forældrenes relation støttes. 
3) Plejefamiliens rolle i samarbejdet omkring barnet eller den unge i 
forhold til de professionelle, herunder også de kommunale myndig-
heder. (Børne- og Socialministeriet 2014: kapitel 19 punkt 515) 

Forældresamarbejdet ser således ud til at udgøre en ikke uvæsentlig del af netop 
dette kursus, og det samme synes at gøre sig gældende i den kvalitetsmodel, som 
er blevet udarbejdet til de nye socialtilsyn. Som det fremgår af figuren nedenfor, 
så udgør samvær og samarbejde med de biologiske forældre to ud af de fire kvali-
tetsindikatorer, som tilsynskonsulenterne skal vurdere plejeforældrene ud fra un-
der temaet ”selvstændighed og relationer”.  

 

FIGUR 26: KVALITETSTEMA ”SELVSTÆNDIGHED OG RELATIONER” 
(Socialstyrelsen 2017c:6–7) 

Både plejefamiliekurset og kvalitetsmodellen på familieplejeområdet kan således 
ses som et tydeligt eksempel på, hvordan statens anskuelse af vigtigheden i sam-
været overføres på og pålægges feltet.  

Kvalitets-INDIKATORKvalitets-KRITERIEKvalitets-TEMA

Selvstændighed og relationer 

2: Plejefamilien styrker 
barnets kompetencer til at 
indgå i sociale relationer og 

opnå selvstændighed

2.a: Barnet indgår i sociale 
aktiviteter i det omgivende 

samfund. 

2.d: Barnet har en fortrolig 
relation til en eller flere 

voksne, der har en positiv 
betydning for barnets liv.

3: Plejefamilien støtter 
barnet i at skabe og 

opretholde stabile og 
konstruktive relationer til 

familie og netværk

3.a: Barnet har kontakt og 
samvær med sin familie, 

herunder søskende, og med 
netværk i overens-

stemmelse med det, som er 
aftalt og planlagt med 

anbringende kommune. 

3.b: Plejefamilien 
samarbejder med og 

inddrager barnets forældre i 
overensstemmelse med det, 

som er aftalt og planlagt 
med anbringende kommune.
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NÅR SAMVÆR ANSES SOM CENTRALT, BLIVER SAMARBEJDET 
DET OGSÅ 
Som analysen af dette nedslagspunkt har vist, så dominerer objektrelationsteori-
ens tanker på anbringelsesfeltet, og samværet med de biologiske forældre bliver 
således anset som vigtigt for børnenes og de unges udvikling. Det er ligeledes ty-
deligt, at samarbejdet mellem frontmedarbejderne og de biologiske forældre an-
ses som en væsentlig del af arbejdet med at sikre samværet, og at det anses som 
centralt, at frontmedarbejderne dels sikrer, at børnene og de unge ikke havner i 
en loyalitetskonflikt mellem forældre og frontmedarbejdere, men ligeledes at de 
sikrer, at børnene har et realistisk billede af deres forældres formåen. 

Det bliver med analysen af dette nedslagspunkt derfor også tydeligt, at selvom 
Barnets reform pointerede børnenes egen medbestemmelse ift. samvær, så er ob-
jektrelationsteoriens tankegang mere dominerende i feltet. Og med denne ansku-
else, som tydeligt hviler på en forståelse af, at dette er en beslutning børn ikke selv 
kan træffe, så ses der her en risiko for, at børn fx bliver tvunget til samvær som de 
ikke ønsker (dette vender jeg tilbage til i analysedel IV). 

7.7 TIDEN SKAL BRUGES MED BØRNENE – 
IKKE PÅ DOKUMENTATION 
Som vi så i analysedel II, så er dokumentationskrav og procesregulering blevet en 
fast del af organiseringen i feltet. Det at kunne dokumentere sit arbejde bliver så-
ledes en del af den kulturelle kapital, man skal besidde for at kunne være en aktiv 
spiller i feltet og blive anerkendt som en sådan. Men hvordan anskues dokumen-
tationsarbejdet som en del af det sociale arbejde med anbragte børn og unge? Det 
er det, vi i dette afsnit skal se nærmere på. 

Netop de øgede dokumentationskrav bliver ofte, fra såvel forskningen som prak-
tikere, kritiseret for at være alt for bureaukratiske og dermed tage for meget tid 
fra frontmedarbejdernes kerneopgaver – kontakten med børnene og deres fami-
lier. Et konkret eksempel på denne kritik kan ses i en række myndighedssagsbe-
handleres svar på kritik af deres sagsbehandling på anbringelsesområdet i Køben-
havns Kommunes. Kritikken af myndighedssagsbehandlernes arbejde byggede på 
en undersøgelse lavet af kommunens borgerrådgiver, der påpegede, at der var 
sagsbehandlingsfejl i samtlige 77 undersøgte anbringelsessager (Ritzau 2017a). 
Myndighedssagsbehandlernes svar på denne kritik var, at de prioriterede deres 
kerneopgave og derfor ikke altid, hvor beklageligt det end var, havde tiden og res-
sourcerne til dokumentationsopgaverne. I et debatindlæg i Jyllands-Posten skrev 
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tre socialrådgivere fra Københavns Kommunes Borgercenter Børn og Unge blandt 
andet således: 

Virkeligheden er, at vi nogle gange er nødt til at vælge mellem arbej-
det med børnene og arbejdet med dokumentation, og når vi ikke altid 
dokumenterer alt korrekt, skyldes det, at vi sætter børnene højest. 
(Sørensen, Madsen, og Vithen 2017) 

Og det er til stadighed ikke blot fra praktikere og forskere i feltet, at kritikken af 
bureaukratiet og de øgede dokumentationskrav kommer. De seneste år har denne 
position i feltet ligeledes fået opbakning fra det politiske felt, hvor det ligeledes 
synes at være et politisk standpunkt, der har fået mere og mere kraft og har bredt 
sig på tværs af det politiske felt. Afbureaukratisering og større tillid til de fagpro-
fessionelle i velfærdsstaten er blevet udråbt som en mærkesag for flere, såvel blå 
som røde, partier i Folketinget. Som fx da Socialdemokratiets formand (nuvæ-
rende statsminister) i 2016 annoncerede, at hun mente, der var brug for en ”fing-
rene-væk”-reform (M. Frederiksen 2016). Eller når den forrige Regering i sin be-
skrivelse af sin politik på hjemmesiden skrev, at de: 

(…) har tillid til medarbejderne og deres faglighed. Det vil vi vise gen-
nem afbureaukratisering og forenkling. I dag spildes for meget energi 
på kontrol og papirarbejde. Regelforenkling skal bidrage til, at med-
arbejderne i den offentlige sektor får mere tid og fokus på at løse ker-
neopgaver. (Regeringen 2018) 

Som et udtryk for netop dette kan fx fremhæves VLAK-Regeringens kampagne 
”Meld en regel” ses som et udtryk for netop dette. Kampagnen blev sat i gang i 
efteråret 2017 og løb frem til februar 2018. Budskabet i kampagnen var fra davæ-
rende Regerings og Finansministeriets Minister for offentlig innovation, Sophie 
Løhde, at opfordre til, at alle borgere, medarbejdere og virksomheder skulle ind-
levere deres forslag til, hvilke regler og dokumentationskrav til den offentlige sek-
tor, man med fordel kunne ændre eller helt afskaffe. 
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FIGUR 27: MELD EN REGEL 
Illustrationen er hentet fra Regeringens kampagne ”Meld en regel” (Regeringen.dk 2017) 

På det sociale område var afbureaukratisering ligeledes et fokusområde hos da-
værende Regering. Der blev fx i første halvdel af 2017 fjernet 72 ud af de 163 krav 
om dokumentation, som kommunerne er forpligtet til at indberette (Sinnbeck 
2017). Socialrådgivernes (daværende) næstformands kommentar til denne reduk-
tion var, at det var ”en god start”, fordi, som han sagde, ”(…) dokumentationskra-
vene er basalt set det, der gør, at vi ikke kan lykkes med vores arbejde.” (Barkholt 
i Sinnbeck 2017). Og hans pointe var, at dokumentationskravene gjorde, at de som 
myndighedssagsbehandlere blev fastholdt ved computeren i stedet for at være i 
kontakt med børnene og forældrene. Netop denne problematik rejste en af de 
kommunale socialfaglige ledere, jeg interviewede, ligeledes, da hun fortalte om, 
hvor overrasket hun var blevet, da hun som ny leder i feltet blev opmærksom på 
dokumentationskravenes omfang og vigtigheden i forhold til Ankestyrelsen. 

Prøv lige en gang at sætte dig ind i, hvor meget dokumentation vi skal. 
(…) Fordi jeg står dernede [hos myndighedssagsbehandlerne] og him-
ler op om: ”Nu skal I da også bare komme ud over disken, her, ikke? 
Ud og lave noget socialt arbejde… Det er da det… Hvorfor er det, I er 
blevet socialarbejdere, hvis I…” Men så hvis man kommer til at tænke 
på, at der skal dokumenteres, tænker man, ja gud, hvornår? Altså. Jeg 
synes, at vi forsøger at give dem muligheden. Det er ikke det. Men 
der er høje krav om dokumentation, altså. (…) Du ved ikke, hvornår 
Ankestyrelsen sidder og læser i en sag. (…) Altså, Ankestyrelsen… Det 
er jo helt ny viden for mig. Det er, fordi de kan bare gå ind i hvilken 
som helst sag… og aktivgøre det selv og sige, ”Vi har været inde og 
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kigge i jeres sager. Der mangler børnefaglige undersøgelser i ti pro-
cent” (…) Jeg var helt rystet, da jeg blev leder dernede. Jeg sagde, 
”hvad?!”. Ankestyrelsen kan altid iværksætte noget og være uenige 
med os, hvor jeg sådan tænkte, hvorfor har vi en Ankestyrelse? Det 
er sgu da også, fordi vi ikke har tillid til hinanden.  

Ud over dette fokus på om kommunerne har opfyldt diverse procedurekrav, som 
kom bag på denne leder, så mener hun ligeledes, at de som kommune selv bør 
forsøge at gøre op med nogle af deres interne dokumentationskrav, som eksem-
pelvis myndighedssagsbehandlernes ’rekvirering’ af skriftlige statusbeskrivelser 
fra diverse frontmedarbejdere (lærere, pædagoger mv.), der er i berøring med et 
konkret barn. Ambitionen er her i stedet, at det skal være myndighedssagsbehand-
lerne, der selv kommer ud og ser barnet i den konkrete kontekst og taler med 
læreren. Som den socialfaglige leder forklarer, så ”(…) skal det almene ikke sidde 
og skrive til os. Rådgiveren skal kende de børn.”  

Der er således her en opfattelse af, at myndighedssagsbehandlerne i højere grad 
skal ud og møde børnene og de unge, og at dette anses som en vigtig del af det 
gode myndighedssagsbehandlerarbejde i feltet. Men denne position genfindes li-
geledes i forhold til andre grupper af frontmedarbejdere i feltet. For eksempel for-
tæller en leder af en af institutionerne, at hun i virkeligheden synes det er positivt, 
når hun oplever, at hendes medarbejdere hellere vil bruge tiden med de unge på 
institutionen, end på de dokumentationsopgaver, som de i ledelsen beder dem 
om.  

Udover, at dette nedslagspunkt synliggør, at dokumentationsarbejdet i vid ud-
strækning ikke anses som det primære i det sociale arbejde med anbragte børn og 
unge. Så understøtter dette også det jeg tidligere viste om, at relationsarbejdet 
anses som kernen i arbejdet. Dette betyder derfor også, at myndighedssagsbe-
handlerne og frontmedarbejderne bredere set, på dette område har en ret stor 
definitionsmagt, når det fx er muligt for dem at afvæbne kritik, med en konstate-
ring af ”vi prioriterer børnene”. Dette tydeliggør feltets symbolske kapital om re-
lationsarbejdet og et fælles værdisæt (habitus) – hvor der synes at være enighed 
om ”børnene i centrum”, hvilket også er i stil med det Hennum finder i sin analyse 
af det magtfulde børne symbol (Hennum 2015). Men når dokumentationsbegre-
bet alligevel udgør en kampplads i feltet, så skyldes det, at den bureaukratiske 
logik med dens fokus på blandt andet dokumentationskrav, som vi så det i analy-
sedel II udgør en dominerende praksislogik i organiseringen af arbejdet. Dette be-
virker, at selvom der i feltet kan spores en dominerende anskuelse om, at doku-
mentationsarbejdet fylder for meget, så bliver denne alligevel i organiseringen af 
arbejdet underordnet den bureaukratiske logik.  
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Som det anes i sidste del af citatet fra den socialfaglige leder ovenfor, så er tilliden 
til den faglige dømmekraft også en kampplads i feltet. Bourdieu har begrebslig-
gjort følelsen af manglende forståelse eller tillid, som et udtryk for at statens højre 
og venstre hånd trækker på hver sin videnskapital (Bourdieu 1998b). Og det er 
netop spørgsmålet om på den ene side statens venstre hånds ønske om tillid og 
kendskab til deres faglighed på den ene side og statens højre hånds ønske om kon-
trol, som jeg nu vil se nærmere på i det nedslagspunkt jeg har valgt at kalde ”kon-
trol og distance” eller ”tillid og nærhed”.   

7.8 ”KONTROL OG DISTANCE” ELLER 
”TILLID OG NÆRHED” 
Spørgsmålene om godkendelse og tilsyn har været og er til stadighed noget, der 
kæmpes om i feltet, og derved bliver det et område, hvor det bliver tydeligt, at 
spørgsmålet om, hvordan man organiserer arbejdet, bliver mere end ’blot’ et me-
todisk spørgsmål – det bliver et på én gang ideologisk, politisk og pædagogisk 
spørgsmål. Og det bliver derfor også et spørgsmål, der potentielt kan rumme en 
masse viden om, hvilke praksislogikker der er på spil i feltet, og samtidig under-
streger det, at agenterne, på trods af deres forskellige positioner i feltet, mener, 
at der er noget at kæmpe om. Jeg vil nu, gennem min analyse af spørgsmålene om 
godkendelse og tilsyn, vise, hvordan netop positionerne ”kontrol og distance” og 
”tillid og nærhed” ses i feltet, og hvordan de forskellige anskuelser af, hvordan 
man bør organisere arbejdet med godkendelse og tilsyn, bliver det egentlige 
stridspunkt eller det, der bruges som argumentation for henholdsvis den ene og 
den anden praksislogik.  

I denne del af analysen vil jeg derfor zoome ind på de ændringer, der er kommet i 
forbindelse med indførelsen af det nye socialtilsyn, og de kampe, der i denne for-
bindelse kan spores omkring tilsyn med og godkendelse af de forskellige tilbud. 
Jeg har allerede kort berørt flere af disse kampe, og jeg vil derfor nøjes med at 
koncentrere mig om de kampe, som tydeliggøres af de ændringer Tilsynsreformen 
har medført i feltet.  

ØNSKET OM ØGET KONTROL OG DISTANCE 
Begrundelsen for at samle godkendelses- og tilsynsopgaverne i de fem nye social-
tilsyn var at ”(…) styrke den faglige bæredygtighed og kvaliteten i godkendelse af 
og tilsyn med sociale tilbud.” (KL 2013). Og derigennem var det forventningen, at 
kvaliteten i de sociale tilbud generelt ville blive hævet. I formålsparagraffen til ”lov 
om socialtilsyn” står der følgende: 
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§1. Formålet med denne lov er at bidrage til at sikre, at borgerne ydes 
en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige 
og private tilbud efter lov om social service og kapitel 40 i sundheds-
loven. Formålet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig 
og fagligt kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og 
føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene. (Mine fremhævninger, 
Socialtilsynsloven, Børne- og Socialministeriet 2017b) 

Som man kan se af dette citat, så bliver ordene ’systematik’, ’ensartethed’, ’uvil-
dighed’ og ’faglighed’ udpeget som de centrale piller i varetagelsen af godkendel-
ses- og tilsynsopgaven. Men for helt at forstå, hvad der ligger i disse ord, kan det 
være relevant at se på, hvad der førte op til, at man fandt det nødvendigt at lave 
en ny tilsynsreform.  

Som vi allerede har været inde på, så førte en række skandalesager op gennem 
00’erne til, at der blev indført adskillige reformer på børne- og ungeområdet. Helt 
konkret på anbringelsesområdet har vi blandt andet set Mern-sagen, Solhaven-
sagen, Odense-sagen og Slagelse-sagen. Alle sager, hvor der (som minimum) er 
blevet sat spørgsmålstegn ved, om de konkrete anbringelsessteder, det være sig 
plejefamilier eller døgninstitutioner, har taget sig ordentligt af disse børn og unge. 
Og hvor der derved også er blevet rejst kritik af kommunernes håndtering af sa-
gerne og tilsynet – både det personrettede og det driftsorienterede tilsyn på an-
bringelsesstederne. Disse sager pegede således på nogle alvorlige problemstillin-
ger på anbringelsesområdet og blev brugt som begrundelse for, at det, for at sikre 
kvaliteten, var nødvendigt at indlægge en afstand mellem kommunerne og deres 
anbringelsessteder – for på den måde at sikre uvildighed. Dette ønske byggede på 
en kritik af, at det var kommunerne der; 1). godkendte anbringelsesstederne, 2). 
anbragte børn hos dem, 3). (i relation til plejefamilierne) stod for deres løbende 
videreuddannelse og supervision og 4). førte tilsyn med dem128. Kritikken gik såle-
des på, at denne opgavevaretagelse var lidt ligesom at lade ræven vogte gæs. Der-
for vedtog Folketinget ’lov om socialtilsyn’, der trådte i kraft den 1. januar 2014 
(Socialtilsynsloven, Børne- og Socialministeriet 2018g). En reform hvor, som vi så 
det ovenfor, ord som ’systematik’, ’ensartethed’, ’uvildighed’ og ’faglighed’ blev 
helt centrale begreber. Reformen byggede således på tanken om, at kvaliteten på 
området sikres ved at øge kontrollen – som det skal sikres, sker systematisk. Det 
blev ligeledes pointeret, at det var vigtigt, at kontrollen var ensartet og fagligt 
kompetent, så man ikke oplevede de store lokale forskelle, som man tidligere 
havde oplevet (Se fx LOS’s indlæg om netop dette, Jørgensen 2011a, 2011b).  

 
128 Både det drifts- og det personrettede tilsyn. 
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Der var således, fra denne position i feltet, et ønske om en større ensartethed, og 
dette ønske resulterede bl.a. i udarbejdelsen af kvalitetsmodellen, som tilsynskon-
sulenterne skal anvende i forbindelse med såvel godkendelse som tilsyn. I kvali-
tetsmodellen129 står der anført, at ”Dialog mellem socialtilsynet og plejefamilierne 
[tilbuddene] er et afgørende element i socialtilsynets godkendelses- og tilsynsvirk-
somhed. Kvalitetsmodellen er et centralt dialogredskab (…)” (Socialstyrelsen 
2017c:2, 2017d:2). Men med beskrivelsen af hvordan kvalitetsmodellen skal an-
vendes, som jeg også præsenterede i analysedel II, så synes vurderingselementet 
umiddelbart at træde tydeligere frem end dialogelementet. I kvalitetsmodellen 
står der, som jeg også var inde på i analysedel II, at kvalitetsmodellen anvendes 
ved, at tilsynskonsulenterne skal score i hvor høj grad de vurderer, at det enkelte 
anbringelsessted opfylder de opstillede kvalitetsindikatorer, og på baggrund heraf 
udregnes en samlet værdi for opfyldelsen af henholdsvis kvalitetskriterier og kva-
litetstemaer (Socialstyrelsen 2017c:4, 2017d:4). Så selvom der står, at den grafiske 
fremstilling af de samlede resultater for anbringelsesstedet derefter, skal bruges 
til at indgå i en dialog med stedet, så synes denne del ikke at være nær så frem-
trædende som vurderingselementet. 

Men ønsket om at gøre kontrollen mere systematisk og ensartet er derimod ikke 
svær at genfinde. Sidst men ikke mindst, så ønsker man at sikre uvildigheden ved 
at flytte kontrol-opgaven væk fra de kommuner, der kunne have en egen interesse 
i forbindelse med godkendelser og tilsyn med anbringelsesstederne. At uvildighed 
– eller, som jeg kalder det, ’distance’ – står som et centralt element til at sikre 
kvalitet i arbejdet, ses ligeledes ved, at det er anført i loven, at de fem tilsyn ikke 
skal føre tilsyn med ’egne’ anbringelsessteder – det betyder således, at fx Social-
tilsyn Hovedstaden, der er placeret i Frederiksberg kommune, ikke må foretage 
tilsyn med anbringelsessteder i Frederiksberg kommune – disse tilsyn foretages 
derfor i stedet af socialtilsynet i Region Syddanmark. Kontrol og distance kan såle-
des siges at udgøre to af grundpillerne i den praksislogik, der ligger til grund for de 
fem socialtilsyn. Og er således en anskuelse der kan ses direkte afspejlet i organi-
seringen af arbejdet. Blandt andet ift. de konkrete godkendelser af plejefamilier, 
der, som jeg var inde på i analysedel II, er blevet fjernet.  

ET OPGØR MED DE KONKRETE GODKENDELSER 
Netop de ”konkrete godkendelser” har været et helt centralt tema og stridspunkt 
på familieplejeområdet. Med ”lov om socialtilsyn” (Socialtilsynsloven, Børne- og 
Socialministeriet 2017b), der trådte i kraft i 2014, blev ansvaret for godkendelse 

 
129 Der er reelt udarbejdet to kvalitetsmodeller – én kvalitetsmodel for de socialpædagogiske tilbud og én 
for plejefamilier. Men da de i store træk ligner hinanden, har jeg valgt blot at referere til dem samlet som 
”kvalitetsmodellen”. Hvor det er relevant, vil det i afhandlingen blive understreget, hvilken af modellerne 
der beskrives, og/eller hvori forskellene på de to modeller ligger. 
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og tilsyn med en række sociale døgntilbud, som allerede nævnt, flyttet fra kom-
munerne og til de fem nye socialtilsyn130. Kommunerne havde dog fortsat ansvaret 
for godkendelserne af de plejefamilier, der går under betegnelsen ”konkret god-
kendte”, og tilsynet med disse plejefamilier.131 I vejledningen til Serviceloven står 
der følgende om, hvorfor der i Serviceloven blev givet mulighed for disse konkrete 
godkendelser:  

”Det er vigtigt, at anbringelsen af et barn eller en ung er individuelt 
tilrettelagt og målrettet det enkelte barn eller den enkelte unge. For 
at sikre den størst mulige fleksibilitet for kommunen i tilrettelæggel-
sen af indsatsen, giver serviceloven mulighed for, at plejefamilier og 
kommunale plejefamilier kan godkendes som konkret egnede til et 
barn eller en ung af den anbringende kommune. Dette skal ses som 
et alternativ til muligheden for generel godkendelse, der er beskrevet 
under punkt 504-505. I modsætning til generelt godkendte plejefa-
milier og generelt godkendte kommunale plejefamilier er konkret 
godkendte plejefamilier alene godkendt som egnede til en specifik 
anbringelse af den anbringende kommune. Familien skal vurderes at 
være egnet til at modtage et eller flere bestemte børn, og det er ikke 
afgørende, om familien vil være egnet som plejefamilie til andre børn. 
Det afgørende er, at familien er særligt egnet til at give det konkrete 
barn eller den unge den støtte og omsorg, som barnet eller den unge 
har behov for. Godkendelsen foretages af den anbringende kom-
mune, da det er denne, som kender barnet eller den unge bedst, og 
som derfor kan foretage det individuelle match, som er hensigten 
med reglerne om konkret godkendelse." (Mine fremhævninger, 
Børne- og Socialministeriet 2014: kapitel 19 punkt 506) 

Som det fremgår af citatet, så er tankegangen således, at det er den anbringende 
kommune, som kender barnet bedst, og det derved kan være givtigt, at det er 
dem, der godkender plejefamilien, så man forhåbentlig kan sikre et godt match. 

 
130 Én kommune i hver region fik ansvaret for socialtilsynet. De fem kommuner er; 1). Frederiksberg Kom-
mune i Region Hovedstaden, 2). Holbæk Kommune i Region Sjælland, 3). Faaborg-Midtfyn Kommune i Re-
gion Syddanmark, 4). Silkeborg Kommune i Region Midtjylland og 5). Hjørring Kommune i Region Nordjyl-
land. (Børne- og Socialministeriet 2017b:§ 2, stk. 2) 
131 Inden et barn kan anbringes i en plejefamilie, hvad end det er en netværkspleje, en almindelig plejefa-
milie eller en kommunal plejefamilie, skal familien godkendes som plejefamilie. En væsentlig skelnen i fel-
tet er dog her, om der er tale om, at de er ’konkret godkendte’ eller ’generelt godkendte’. Hvis plejefamilien 
er ’konkret godkendt’, så gælder godkendelsen således kun det konkrete barn/børn, de har i pleje, og hvis 
de skal have andre/nye plejebørn, så skal de således godkendes til denne opgave. Når der er tale om en 
netværksanbringelse, så kan man således sige, at disse altid beror på en ’konkret godkendelse’. Muligheden 
for at give en ’konkret godkendelse’ blev indført som en del af Barnets Reform, men er med den nyeste 
reform på området (Lov om mere kvalitet i plejefamilier 2018c) blevet skrevet ud af loven, således at det 
fra 1. juli 2019 kun er netværksplejefamilier, der kan få en konkret godkendelse. 
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Fleksibilitet samt individuelt tilrettelagte og målrettede indsatser bliver her frem-
hævet som hensigten med at organisere arbejdet på denne måde.  

Men her spiller ønsket om ”kontrol og distance” ligeledes ind, og der er derfor i 
dag i feltet fra politisk hold en anden opfattelse af netop denne godkendelsesmu-
lighed. Forhenværende Børne- og Socialminister Mai Mercado meldte i 2017 ud, 
at hun ønskede at ændre lovgivningen om de konkrete godkendelser132. Meldin-
gen kom i kølvandet på en massiv mediedækning ifm. en sag om mistanke om psy-
kisk og fysisk vold i en plejefamilie i Odense133 (For indblik i sagen se fx: Hermansen 
2017; Jarvel og Jørgensen 2017; Klingenberg 2017; Nyenstad 2017). I marts 2017 
afgav Odense Kommune, efter forespørgsel fra ministeren, en redegørelse for sa-
gens forløb, der strakte sig fra en biologisk mors anmeldelse tilbage i 2009 og frem 
til januar 2017, hvor Odense Kommune valgte at fjerne det sidste plejebarn fra 
plejefamilien. Umiddelbart efter at have modtaget kommunens redegørelse sagde 
ministeren således:   

I dag er det jo en mulighed, at kommunerne selv kan gå ind og god-
kende plejefamilierne. Det er faktisk dét, der er sket i det her tilfælde 
[sagen om den odenseanske plejefamilie], og der lægger jeg op til en 
drøftelse med partierne, hvor det fremover skal være Socialtilsynet, 
som foretager disse godkendelser. Simpelthen fordi at Socialtilsynet 
har en større og bedre faglighed end kommunerne. (Mai Mercado 
citeret i Nyenstad 2017) 

Som dette citat viser, så er ministeren således af den overbevisning, at kvalitet 
bedst sikres ved, at der, også ift. de konkrete godkendelser, indlægges en distance 
mellem den myndighed, der godkender og fører tilsyn med anbringelsesstedet, og 
de myndigheder/kommuner, der anvender anbringelsesstederne. Det bliver i cita-
tet ligeledes tydeligt, at ministeren mener, at socialtilsynene har en større faglig-
hed134 end kommunerne til at varetage denne opgave.  

Ministerens meldinger fra 2017 er, som vi så det i det foregående kapitel – analy-
sedel II, blevet til politisk virkelighed, og der er vedtaget konkrete ændringer i fel-
tet. I efteråret 2017 blev det bl.a. som en del af Satspuljeforhandlingerne beslut-
tet, at der skulle udvikles et koncept for godkendelsen af plejefamilier. Et koncept 
hvor målet er ensartethed i godkendelsesprocessen (Finansministeriet 2017:11). 

 
132 Ministeren fremlagde i 2018 et lovforslag, der blandt andet indeholdt forslag til ændring af dette punkt. 
Forslaget var i høring og blev fremsat for Folketinget den 3. (Børne- og Socialministeren 2018). Den 12. 
december blev lovforslaget vedtaget (Børne- og Socialministeriet 2018c). 
133 Dette kan således ses som endnu en situation, der ville kunne forklares med Cohens begreb om moralsk 
panik (Cohen 1972). 
134 Hvordan faglighed anskues, og hvad der anskues som faglighed på dette felt, er ligeledes interessant at 
dykke ned i for at få indblik i feltets praksislogikker – dette punkt vil jeg derfor udfolde nærmere senere i 
dette kapitel. 
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Som et led i forslaget til lovændringer på familieplejeområdet (Børne- og 
Socialministeren 2018) foreslog ministeren, at netop dette ’faste koncept’ bliver 
indskrevet i Socialtilsynsloven. I høringsbrevet til lovforslaget skriver ministeriet 
således om dette punkt: 

For at sikre en mere ensartet godkendelsesproces på tværs af de fem 
socialtilsyn foreslås det, at indføre et krav i socialtilsynsloven om, at 
socialtilsynene skal følge et fast koncept for godkendelsen af plejefa-
milier, der skal styrke godkendelsesforløbet og sikre, at de fem soci-
altilsyn har en ensartet praksis. Det faste koncept for godkendelsen 
skal præcisere centrale elementer i godkendelsen fra ansøgningstids-
punktet, den grundige undersøgelse af familiens egnethed til social-
tilsynets afgørelse om godkendelse. Indførelsen af et fast koncept for 
godkendelsen af plejefamilier betyder ingen ændringer i forhold til 
kvalitetsmodellen, der fortsat vil gælde for godkendelsen af og tilsy-
net med plejefamilier. (Børne- og Socialministeriet 2018b)  

Central styring af feltet og ensartethed i godkendelsesprocessen er således et helt 
centralt politisk ønske. Og i december 2018 blev ministerens lovforslag vedtaget. 
Der er således bred politisk enighed om, hvad der er centralt i forbindelse med 
såvel godkendelse som tilsyn med plejefamilier. 

Men det er ikke kun fra politisk hold, der har været et ønske om at afskaffe de 
konkrete godkendelser på familieplejeområdet under henvisning til ønsket om 
bl.a. ensartethed. Som eksempel kan nævnes, at Børnerådet i deres høringssvar til 
ministerens lovforslag om ændring af netop dette punkt (Børne- og 
Socialministeren 2018) skrev, at de var enige i afskaffelsen af de konkret god-
kendte plejefamilier og, at socialtilsynene skulle varetage godkendelsesopgaven. I 
forlængelse heraf skrev de, at: 

Det bør tilstræbes, at samtlige plejefamilier har samme høje kvalitet 
og faglighed samt evner at rumme barnet, og hvor det er påkrævet: 
at yde den socialpædagogiske behandling, som barnet måtte have 
brug for. Samt at kvaliteten for et barn i en plejefamilie er lige høj, 
uanset i hvilken del af landet, barnet bor. (Børnerådet 2018) 

Børnerådet understreger således ligeledes vigtigheden af ensartethed i feltet – 
kvaliteten i plejefamilierne skal være lige høj i hele landet. Her er det således ens-
artethed i forhold til kvaliteten af plejefamilierne, mens der i lovforslaget bliver 
talt om ensartethed i tilsynsproceduren. Men endemålet er det samme; ensartet-
hed i kvaliteten i plejefamilierne. Socialpædagogernes formand Benny Andersen 
var ligeledes ude med udtalelser, der støttede ministerens forslag.  
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Vi skylder børnene og familieplejerne, at de er omfattet af de samme 
regler. Så er vi fri for at spekulere i, om kommunerne misbruger reg-
lerne om konkret godkendelse for at komme uden om de kvalitets-
krav (Benny Andersen citeret i Ritzau 2017b)  

I dette citat bliver rationalet om, at der skal være en distance helt tydeligt. Og 
begrundelsen bliver, at man ved at indlægge denne distance helt undgår mistan-
ken om, at der kunne være en interessekonflikt. Mistanker, som er set i denne 
forbindelse, og som underbygger Andersens indlæg, er fx mistanker om, at kom-
munerne, i et forsøg på at spare penge, vælger den billigste løsning frem for den 
løsning, der måske i situationen kunne vurderes som mest relevant. En anden mis-
tanke, som man ligeledes støder på i feltet, er, at kommunerne ser igennem fingre 
med ting i forbindelse med godkendelse og tilsyn, da de mangler plejefamilier135.  

Netop denne mistanke kommer 2. forbundsnæstformand hos Socialpædago-
gerne, Verne Pedersen, også ind på i sine udtalelser til en længere artikel i Social-
pædagogernes eget blad ”Socialpædagogen”. Her siger hun blandt andet: ”På 
samme måde synes vi ikke, at vi bare kan stole på, at kommunerne er i stand til at 
trække godkendelser tilbage, når vi ved, at mange kommuner mangler familieple-
jere (…)” (Verne Pedersen citeret i Rørbæk og Nielsen 2017). I samme artikel bliver 
det ligeledes tydeligt, at Socialpædagogerne også gerne så, at de konkrete god-
kendelser, der stadig laves når det drejer sig om netværksanbringelser, ligeledes 
flyttes til socialtilsynet. Nedenstående er et længere sammenklip af Verne Peder-
sens udtalelser til artiklen: 

Det er fortsat godt, at ministeren vil lade flere godkendelser gå ind 
under Socialtilsynet. Men vi synes, at det er skuffende og en forkert 
kurs, hvis slægts- og netværksfamilierne ikke som udgangspunkt skal 
omfattes af det bedst kvalificerede faglige tilsyn. Børnene og de unge 
skal jo mødes med den rigtige faglighed, og det gælder altså også, 
hvis de skal være hos familiemedlemmer eller andre voksne i deres 
netværk – ikke mindst for at sikre, at barnet ikke skal udsættes for et 
nyt svigt, hvis det viser sig, at fx tante ikke kan magte opgaven, og 
barnet derfor skal flyttes igen (…) Når de udgør så stor en andel [hen-
viser her til, at de konkret godkendte plejefamilier udgør mere end 
en fjerdedel af det samlede antal plejefamilier], er der al mulig grund 
til at lade Socialtilsynet stå for godkendelsen af dem også. Det er rig-
tig mange udsatte børns liv og skæbne, det her handler om, siger 
Verne Pedersen, som mener, at man ved at lægge de konkret god-
kendte familieplejere over i Socialtilsynet opnår bedre sikkerhed for, 
at både godkendelse og løbende tilsyn foregår på et ensartet, uvildigt 

 
135 Begge mistanker var, som vi så det i figur 11 om Tilsynsreformen, vigtige argumenter ved vedtagelsen 
og indførelsen af de fem nye socialtilsyn. 
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og fagligt solidt grundlag. (Mine fremhævninger, Rørbæk og Nielsen 
2017) 

Socialpædagogerne er således øjensynligt enige med ministeren i, at socialtilsynet 
er de bedst kvalificerede til at godkende og føre tilsyn med plejefamilierne. Og 
Verne Pedersens afsluttende sætning om, at godkendelserne og tilsynet skal ”fo-
regå på et ensartet, uvildigt og fagligt solidt grundlag” er jo også en næsten én til 
én gengivelse af det, der står i formålsparagraffen til socialtilsynsloven (Børne- og 
Socialministeriet 2018g).  

Hvis vi vender tilbage til citatet fra vejledningen til Serviceloven (Børne- og 
Socialministeriet 2014), som jeg præsenterede i starten af dette afsnit, så synes 
der således at være sket store ændringer på netop dette punkt. Hvor man i 2014 
lagde vægt på, at indsatsen skulle være individuelt tilrettelagt, målrettet og fleksi-
belt, så synes der i feltet i dag i højere grad at blive lagt vægt på systematik, ens-
artethed, uvildighed og faglig kompetence. Dette tydeliggør hvordan der er sket 
en ændring i feltet og det derved er en anden praksislogik der nu dominerer. Sam-
tidig tydeliggøres det, at disse ændringer i feltet ikke blot opstår ud af det blå eller 
som en naturlig udvikling i feltet. Ændringerne er resultatet af en kamp hvor 
mange forskellige agenter har været med til at påvirke udfaldet – medierne, inte-
resseorganisationer, politikere mv. 

Det er dog ikke kun på familieplejeområdet, at der kan ses ønsker om ensartethed. 
At ensartethed anses som værende centralt i forhold til, hvordan anbringelsesste-
derne godkendes og kontrolleres, genfinder jeg ligeledes flere steder i mit materi-
ale fra institutionerne. En medarbejder på en institution siger fx således om de nye 
socialtilsyn:  

Det er som om, Danmark er meget stort nogle gange, men det er bare 
en lille flække, ikke. Så man kunne måske bare nøjes med ét tilsyn, 
som er ens. I stedet for at have tre, som skulle være ens, men som 
bare ikke er ens. Eller fire eller hvor mange vi har. Det er fuldstændig 
åndssvagt. 

Som citatet her viser, så kan der således også inden for institutionsområdet ses 
ønske om ensartethed og måske endda en endnu højere grad af centralisering i 
feltet, end vi så det med oprettelsen af de fem nye socialtilsyn. Som denne med-
arbejder peger på, så ønsker han blot ét enkelt nationalt tilsyn. 

MODPOSITIONEN – ØNSKET OM ØGET TILLID OG NÆRHED 
Men som jeg nævnte allerede i starten af dette afsnit, så ser jeg ligeledes en mod-
satrettet position i feltet. En position jeg har valgt at kalde ”tillid og nærhed”. 
Denne position er langt fra lige så dominerende/tydelig i feltet i disse år, men 
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blandt frontmedarbejderne – det være sig såvel ansatte på døgninstitutioner såvel 
som plejeforældre og familieplejekonsulenter, synes denne position at vække an-
erkendelse. I mit materiale ses dette fx i familieplejekonsulenternes fortællinger 
om udviklingen i forbindelse med Tilsynsreformen, hvor der ses et stort sammen-
fald mellem familieplejekonsulenternes udtalelser og netop det citat, jeg præsen-
terede tidligere fra vejledningen til Serviceloven hvor kommunernes mulighed for 
at lave konkrete godkendelser af plejefamilier begrundes med, at det er kommu-
nerne, der kender barnet bedst (Børne- og Socialministeriet 2014: kapitel 19 punkt 
506). 

Som nævnt i analysedel II om organiseringen af arbejdet, så er praksis sådan, at 
de generelle godkendelser gennemføres af tilsynskonsulenterne i de fem socialtil-
syn. Men at det stadig er kommunerne, der står for at matche de børn, de skal 
have anbragt, med et relevant anbringelsessted. Den problematik, som familieple-
jekonsulenterne rejser i denne forbindelse, er, at denne procedure gør det svært 
for dem at matche børn og familier, da deres kendskab til familierne nu begrænses 
til, hvad der står på Tilbudsportalen. En familieplejekonsulent beskriver det såle-
des:  

FP-konsulent: (…) det er sindssygt arbejdskrævende. Det er… Fordi vi 
kan gå ind og læse om en familie, og så kan vi tænke, ”vi tror egentlig, 
at de kunne bruges”. Men vi kan ikke… Vi har ikke noget kendskab til 
dem, og vi kan heller ikke bruge dem, før vi har mødt dem. For et er, 
hvad der står på papiret, og hvad nogle andre har vurderet. Så hvis vi 
finder en familie på Tilbudsportalen, så fungerer det helt praktisk 
også sådan, at vi først ringer ud og spørger, om de oplysninger, der 
står der, de er korrekte. Eksempelvis om de har en ledig plads. Det 
kan der godt stå, at de har. ”Nej, nej. Vi har været fyldt op de sidste 
fem måneder”. Det er så bare ikke lige blevet rettet på Tilbudsporta-
len. Vi kan ikke helt stole på, hvad der står. Og når vi så har fået kon-
takt med en familie, så skal vi… så er vi nødt til at tage ud og besøge 
dem for at få en fornemmelse af dem, og så kan vi gå tilbage til en 
rådgiver og sige, at nu tror vi, at vi har en familie ud fra Tilbudsporta-
len og et besøg. Det er… det er ikke nogen lettelse, vil jeg sige.  
Nej. Altså, det man kunne sige… at fordi det havde I jo før, at I skulle 
lave de der generelle godkendelser?  
FP-konsulent: Ja, og det vil sige, at grundkurserne er også flyttet over 
til… til socialtilsynet, og det savner vi rigtig meget selv at gøre. Vi fik 
sådan et godt kendskab. I den model, [FP-konsulent B] og jeg havde 
lavet dengang, hvor vi havde lavet materialet, der laver vi også den 
model, at de… [FP-konsulent B] og jeg kan undervise, og så fik vi… Så 
skulle vi lære to kollegaer op, fordi det var for sårbart, at vi kun var 
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to. Og der fik vi så lavet en model også, det hed, at de to, der under-
viser, er ikke ude og godkende de familier, der skal med på næste 
kursus, fordi på den måde blev vi fire, der kom til at se en familie, og 
det gav et rigtig godt kendskab og grundlag for en vurdering af dem. 
Og det er helt væk nu, og det er så ærgerligt.  
Ja, og det gør matchning processen – altså, at matche plejebørn og 
plejeforældre – væsentlig…  
FP-konsulent: Det er mere kompliceret, fordi vi kan ikke sådan ud af 
det, vi kan huske, og ud af vores eget arkiv sige dem og dem. Vi skal 
ud og have en fornemmelse af dem, ikke også? (Mine fremhævnin-
ger, interview med FP-konsulent A) 

Det familieplejekonsulenten her pointerer er, at det efter hendes mening er blevet 
mere besværligt og mere tidskrævende at sikre det gode match mellem barn og 
plejefamilie. Det familieplejekonsulenten her taler for, er således at få nærheden 
tilbage igen, for på den måde mener hun, at de bedre kan sikre kvaliteten i anbrin-
gelsen. Familieplejekonsulenten taler her ind i en logik der bygger på en antagelse 
om, at den gode matchning kræver kendskab, og at kendskab kræver nærhed, per-
sonlige møder mv., da et sådan kendskab ikke kan formidles og videregives skrift-
ligt – det skal fornemmes, de potentielle plejefamilier skal besøges og der skal via 
samtaler og iagttagelser skabes et større kendskab til deres værdisæt, væremåder 
mv. Man kan sige, at det for familieplejekonsulenten bliver væsentligt med et nøje 
kendskab til plejefamiliernes habitus. Samtidig kan der i denne sammenhæng spo-
res en forståelse af, at netop det at opnå dette kendskab også handler om en ma-
vefornemmelse, og der ligger således også en pointering af en kropsliggjort kultu-
rel kapital, som et væsentligt redskab i dette arbejde. Samtidig taler familiepleje-
konsulenterne i deres beskrivelser af udviklingen ind i en logik om, at man skal 
have tillid til dem og deres faglighed, når de godkender, underviser og fører tilsyn 
med plejefamilierne.  

I denne sammenhæng er det selvfølgelig ikke uvæsentligt at bemærke, at den po-
sition, familieplejekonsulenterne her taler ud fra, ligeledes er en position, hvor 
dette også bliver en kamp om arbejdsopgaver. I den konkrete kommune, hvor jeg 
har fulgt og interviewet en række familieplejekonsulenter, er der siden socialtilsy-
nenes indførsel sket store ændringer i indholdet af og organiseringen af arbejdet 
på dette område – ændringer der har påvirket deres arbejde markant. Før var det 
familieplejekonsulenterne, der godkendte og stod for det obligatoriske grundkur-
sus for plejeforældrene – disse opgaver ligger nu hos socialtilsynene. Det var lige-
ledes familieplejekonsulenterne, der varetog de driftsorienterede tilsyn med ple-
jeforældrene – denne opgave er også lagt over til socialtilsynene. Og på grund af 
lokale organisationsændringer er flere andre af deres opgaver, som eksempelvis 
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det overordnede ansvar for statusbeskrivelserne, opgaver i forbindelse med ple-
jeforældrenes ansøgninger om refusion af kørsel og andre økonomiske godtgørel-
ser ligeledes flyttet over til andre faggrupper. På personalesiden har dette betydet 
en ikke uvæsentlig reduktion, samt at deres arbejde med supervision af plejefor-
ældrene nu er gået fra at være individuel supervision til at være gruppesupervi-
sion. For dem som personalegruppe bliver kritikken af denne øgede ”kontrol og 
distance”-logik selvfølgelig også en kamp for deres eget og deres kollegaers job.  

Men det er ikke kun på familieplejeområdet, at positionen om ”kontrol og di-
stance” møder kritik/modstand. På institutionsområdet tales der ligeledes op 
imod denne position og her ses ligeledes et ønske om, at organiseringen af dette 
arbejde i stedet bygger på ”tillid og nærhed” – hvilket er meget present i mit em-
piriske materiale. Et eksempel på dette er nedenstående citat fra en institutions-
leder: 

Når man sidder som sagsbehandler, så sidder man langt væk fra bar-
net. Du sidder langt væk fra familien, og det kan ikke være på en an-
den måde, men det, der er vigtigt at have tillid og tiltro til, at de men-
nesker, du har hyret til at udføre den her opgave, du gerne vil have 
løst. Lyt til dem. (…) Stol på dem. Tro på dem. Og hvis ikke du stoler 
på dem, så stil spørgsmål. Stil spørgsmål. Vær nysgerrig. Vær kritisk. 
Stil forventninger, stil krav til os. 

Udover at dette citat tydeliggør organiseringen i feltet, hvor der arbejdes ud fra 
en bestiller og udfører model (BUM-modellen), så viser dette citat ligeledes en 
position i feltet, hvor man mener, at netop tillid og nærhed er væsentlige elemen-
ter. Dette ses ligeledes fra en anden leder, der siger: 

Jeg kunne jo godt ønske mig, at man fik noget mere tillid – både fra 
tilsynet og fra sagsbehandlerne, at man… at vi fik lidt mere… altså at 
vores ord vejede lidt tungere et eller andet sted. Og jeg ved godt, det 
er svært, fordi der er, jo også er nogle brodne kar ind imellem, som 
er skyld i alt det her… Jeg vil så sige, at dem som kender os, de sags-
behandlere som har kendt os i mange år, der vejer vores ord også 
tungt. Det synes jeg. Der har vi et godt samarbejde. 

I citatet understreger lederen ligeledes vigtigheden af nærhed – her som et kend-
skab mellem dem og de myndighedssagsbehandlere, der anbringer de unge hos 
dem, da denne nærhed muliggør den tillid, som, hun oplever, er væsentlig for, at 
de kan udføre deres arbejde. Samtidig viser citatet ligeledes, at lederen er op-
mærksom på, hvorfor tilgangen til dem fra både socialtilsynet (der fører det drifts-
orienterede tilsyn) og myndighedssagsbehandlerne (der fører det personrettede 
tilsyn) i udgangspunktet måske ikke bygger på tillid, men måske snarere mistillid. 
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Det er netop historierne om ’brodne kar’, der retfærdiggør og forklarer ønsket om 
øget kontrol og distance.  

Overordnet ses det således i mit materiale, at opfattelsen på institutionsområdet 
er, at hvis der var en større nærhed mellem dem som institutioner og det bureau-
kratiske felt, så ville der være en større forståelse og indsigt i deres faglighed og 
ikke mindst en større tillid til dem. Med Bourdieuske termer kan man sige, at det, 
institutionerne her beskriver, er forskellen mellem statens venstre og statens 
højre hånd, som netop er en begrebsliggørelse Bourdieu har udviklet til at beskrive 
situationer, hvor frontmedarbejderne har en oplevelse af at det bureaukratiske 
felt ikke ved hvad de laver eller ikke længere er interesserede i deres ydelser 
(Bourdieu 1998b).   

Men som det også kunne fornemmes i det sidste citat, så taler institutionerne (om 
end i varierende grad) ligeledes ind i den dominerende position i feltet om, at de 
godt kan forstå og i virkeligheden også mener, at kontrol og distance-logikken er 
den bedste måde at organisere arbejdet på. Dette kan således ses som et eksem-
pel på, at mistanken til hele feltet og ikke mindst statens logik om, at måden man 
kommer de dårlige sager i feltet til livs, er ved at øge kontrollen, også har fundet 
rodfæste helt ude i de yderste udfører-led. Når en ny sag om fx et opholdssted, 
der svindler med de offentlige midler, kommer frem i mediernes søgelys, så er det 
svært som en del af feltet at mene andet end, at vi skal sikre, at dette ikke kan 
finde sted, og svaret bliver derved ”mere kontrol og større distance”. 

ØNSKET OM ØGET KONTROL OG DISTANCE RESULTERER I ØGET 
CENTRAL STYRING 
Den position, som indførelsen af de fem nye socialtilsyn og det politiske felts lov-
givningsændringer på familieplejeområdet (Børne- og Socialministeriet 2018c) 
bygger på, kan opsummeres med ordene ”kontrol og distance” og indebærer en 
bevægelse mod et stigende ønske om mere central styring. Kontrol og uvildig-
hed/distance kan således ses som helt centrale praksislogikker i den lovgivning, 
der udgør en væsentlig del af organiseringen af arbejdet på anbringelsesområdet. 
Det er en dominerende position i feltet, der ikke kun er at spore i lovgivningen, 
men en position der deles af mange af de centrale spillere i feltet.  

Det er ligeledes en position, som vi, som vi så det i analysedel I, kan se har præget 
feltet fra slutningen af 1800-tallet og frem. Dette til trods så er det dog ikke en 
position, der kan siges at være blevet en del af feltets doxa. Om end der ikke umid-
delbart sættes spørgsmålstegn ved beskrivelserne af grundpillerne i tilsynets ar-
bejde på anbringelsesområdet – der bliver overordnet ikke sat spørgsmålstegn 
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ved, at godkendelsesproceduren og tilsynet skal være systematisk, ensartet, uvil-
digt og fagligt solidt og kompetent, endsige om der overhoved skal føres tilsyn. 
Men denne anskuelse problematiseres alligevel via den kritik, som frontmedarbej-
derne rejser i forhold til at denne ’kontrol- og distancelogik’ besværliggør deres 
arbejde og giver dem en følelse af mistillid. 

Positionen, der taler for ”kontrol og distance”, synes dog klart at være den domi-
nerende i feltet i øjeblikket. Og parallellerne mellem denne position og en NPM-
tankegang og -logik er tydelige. Eksemplet, som vi så i Analysedel II, med at pleje-
forældrene nu (ligesom institutionerne) skal benytte Tilbudsportalen, kan både 
ses som en professionalisering af feltet, men også som en markedsliggørelse af 
feltet, hvor plejefamilierne bliver små virksomheder, der skal sælge deres ydelse 
via Tilbudsportalen på lige fod med fx institutioner og opholdssteder. Familieple-
jekonsulenternes position i feltet muliggør, at godkendelsen af plejefamilier og 
matchningsprocessen bygger på et indgående kendskab til plejeforældrene (via 
nærheden), og institutionerne ønsker nærhed og tillid til deres faglighed, mens 
Tilsynsreformen og den nye lovændring (Børne- og Socialministeriet 2018c) tyde-
liggør ønsket om i stedet at ville formalisere og synliggøre en vurdering af tilbud-
dene ud fra en række andre parametre, som fx deres uddannelsesmæssige bag-
grund og deres deltagelse i kurser og efteruddannelse. Med Bourdieu kan man 
sige, at den kulturelle kapital, her i form af formel uddannelse og faglighed, såle-
des med denne model får forrang over for fx det relationelle. Her kan således 
endnu en gang ses en forskel i om den kulturelle kapital der anses for mest magt-
fuld, er den kropsliggjorte form, eller den institutionaliserede form. Netop hvor-
dan faglighed og uddannelse anskues som en del af det sociale arbejde med an-
bragte børn og unge, er det jeg nu vil se nærmere på. 

7.9 UDDANNELSE, EFTERUDDANNELSE, 
SUPERVISION OG KOLLEGIAL SPARRING 
Som vi har set, er der i feltet for socialt arbejde historisk blevet et stadigt større 
fokus på faglighed og uddannelse – både i feltet generelt set og specifikt på an-
bringelsesområdet. Dette fokus på faglighed og uddannelse har ført til ændringer 
i organiseringen af arbejdet, men dette fokus bidrager i høj grad også med indsigt 
i, hvordan det sociale arbejde anskues i dag. Som jeg vil vise i dette afsnit, så er 
der generelt i feltet en opfattelse af, at uddannelse, supervision og kollegial spar-
ring er væsentlige elementer i den gode indsats i feltet. Men hvor der fra det bu-
reaukratiske felt og magtfeltets side primært er fokus på formel uddannelse (en 
institutionaliseret form for kulturel kapital) og indsigt inden for særlige faglige fel-
ter, som fx psykologi og pædagogik, så ses der blandt frontmedarbejderne i lige så 
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høj grad et fokus på vigtigheden af supervision og kollegial sparring, det vil sige 
muligheden for refleksive processer over egen og kollegaers praksis. I deres optik 
får den sociale kapital i feltet således en særlig betydning og relevans. Det er disse 
forskelle og ligheder, der nu vil blive udfoldet. 

ØNSKET OM ENSRETNING PRÆGER FELTET 
På familieplejeområdet er der, på trods af tidligere socialminister Karen Ellemanns 
udtalelser om at plejefamilierne ikke skal have ”en bestemt faguddannelse”, kom-
met et øget fokus på netop plejefamiliernes faglighed. Og Børne- og Socialministe-
rens nyeste lovforslag, der som nævnt blev vedtaget i december 2018, bevirker 
ligeledes, at der skal udvikles et nyt grundkursus til plejeforældre ”(…) et nyt vi-
densbaseret nationalt grundkursus til plejefamilier (…)” 136  (Børne- og 
Socialministeriet 2018b), som der står  i høringsbrevet til lovforslaget. Grundkur-
set har, ifølge dette høringsbrev, et dobbeltsidet formål – det skal dels ”ruste ple-
jefamilierne til opgaven” og dels ”give socialtilsynet informationer om plejefamili-
ernes kompetencer”, informationer som tilsynet således kan bruge i deres vurde-
ring af plejefamilierne i forbindelse med godkendelsesprocessen.  

I dag er det, som beskrevet i analysedel II, allerede sådan, at plejeforældrene skal 
deltage i et obligatorisk kursus. Umiddelbart synes forskellene mellem det eksiste-
rende og det nye grundkursus at kunne findes i pointeringen af, at det nu skal være 
vidensbaseret og nationalt – det vil sige, at alle kommende plejefamilier landet 
over skal igennem det samme grundkursusforløb, som socialtilsynene skal stå for. 
Der ses således også her, som vi så det i forrige afsnit, et ønske om større ensar-
tethed. Tidligere har det været praksis, at nogle kommuner selv stod for dette kur-
susforløb, og selvom der har været nogle overordnede retningslinjer, så kan disse 
kurser potentielt variere. 

Ønsket om denne ensretning i frontmedarbejdernes faglighed kan ligeledes ses på 
institutionsområdet, hvor begge institutioner, der bidrager til denne afhandling, i 
forbindelse med deres regodkendelse fra det nye socialtilsyn, fik specifikke krav 
om faglig opkvalificering. På den ene institution gik kravene specifikt på opkvalifi-
cering i forhold til formelle uddannelser inden for pædagogik og psykologi og fokus 

 
136 Et konsortium bestående af VIA University College og Videnscenter for Anbragte Børn og Unge/Center 
for familiepleje i Københavns Kommune og Socialstyrelsen, har udviklet et koncept for ”tæt støttede op-
startsforløb” til plejefamilier, hvor dette kursus er en del af.  ”Opstartsforløbet er opbygget af forskellige 
undervisningsmoduler med temaer som fx den robuste og tryghedsfremmende plejefamilie, overgrebspro-
blematikker, samarbejde med biologisk familie og skolegang. Det indeholder også temasupervisioner og 
logbog. Et fem-dages kompetencekursus målrettet familieplejekonsulenter eller andet personale, der skal 
stå for forløbene lokalt. Kurset og den tilhørende certificering er en forudsætning for at anvende Socialsty-
relsens tæt støttede opstartsforløb. Den digitale platform tsop.dk, der under og efter forløbet giver plejefa-
milier, certificerede familieplejekonsulenter og andet personale adgang til forløbs- og kursusmaterialer 
samt supplerende e-læringsmateriale.” (Socialstyrelsen 2019e). 
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på at opnå psykiatrisk viden/indsigt. Hvilket betød, at denne viden kun blev aner-
kendt, hvis den var erhvervet gennem fx en pædagog-lignende uddannelse. Kon-
kret betød det, at ansatte med fx en læreruddannelse eller med mange års erfaring 
i feltet ikke blev anset som kvalificerede, og derved skulle opkvalificeres. Dette er 
således et tydeligt eksempel på, at det er den institutionaliserede form for kulturel 
kapital, og her afgrænset til pædagogiske eller psykologiske uddannelser, der an-
erkendes af det bureaukratiske felt. 

Som det ses af nedenstående citat fra lederen, så mener hun også, at der skal være 
en overvægt af uddannet personale på en institution som deres, men samtidig så 
hun gerne, at tilsynet anerkendte, at der ligeledes er andre kompetencer end dem, 
der fås gennem formel uddannelse, der er væsentlige:  

Og jeg er fuldstændig enig i, at der skal være en overvejende del af 
uddannede personaler, det er helt… Men når man så har sagt det, så 
er relationen og personligheden altså virkelig vigtig, ikke. Og dem vi 
har, som ikke er uddannede (…) de er guld værd, altså. De er, ja… Og 
det kan man ikke læse sig til. Men så kan man læse sig til noget bag-
efter, men man kan ikke læse sig til at have sådan en personlighed.  

Denne kropsliggjorte form for kulturel kapital, som ligger i personligheden og de 
menneskelige kompetencer, bør i denne leders optik anerkendes og vægtes lige 
så højt som uddannelsesbeviser. 

På den anden institution blev der, fra socialtilsynets side, ligeledes stillet krav om 
faglig opkvalificering. På denne institution havde hovedparten af de ansatte en 
pædagogiskuddannelse, men her lød kravet på opkvalificering inden for konkrete 
emner, som fx forebyggelse af seksuelle overgreb og dokumentationspraksis. Le-
deren på stedet beskriver, hvordan medarbejderne har oplevet disse krav om fag-
lig opkvalificering som et stort pres. Da lederen fortæller om den periode, de har 
været igennem, siger hun:  

(…) i min verden skal man tage imod en opkvalificering med kyshånd, 
fordi det handler om ny viden, det handler om ny indsigt, det handler 
om at få nogle flere værktøjer op i sin rygsæk, der gør, at man føler 
sig klædt på til at håndtere den børnegruppe, den målgruppe, vi har.  

I dette citat tilslutter lederen sig en af de dominerende positioner i feltet i dag, 
hvor konstant faglig udvikling og læring ses som en central ressource i feltet.  Det 
er således også her tydeligt, at der bl.a. fra det bureaukratiske felt er fokus på fag-
lighed, og at der er nogle specifikke opfattelser af, hvilken faglighed og hvilke kom-
petencer der anses som de rette i feltet. På dette punkt ses således en rimelig stor 
kontinuitet i forhold til feltets udvikling siden første halvdel af 1900-tallet, sådan 
som vi så det i analysedel I, hvor den pædagogiske, psykologiske og psykiatriske 
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videnskab gjorde sit indtog i feltet. Det er stadig disse fagligheder som udgør 
grundpillerne i den magtfulde kulturelle kapital. 

På familieplejeområdet ligger dette fokus fint i tråd med den professionaliserings-
logik, som i disse år ses i dele af feltet, og som fra flere agenter i feltet begrundes 
i, at plejebørnene i dag er langt mere ’behandlingskrævende’, som vi så tidligere 
at fx Børnerådet (2018), Bryderup m.fl. (2017a) har påpeget, og som flere af ’mine’ 
plejeforældre ligeledes har givet udtryk for. Når talen falder på vigtigheden af ple-
jeforældrenes faglighed, så er det, som vi også så det hos blandt andre Bryderup 
(Pabst 2016), begrundet i, at fagligheden hos plejeforældrene anskues som et cen-
tralt element i forhold til at sikre kvaliteten.  

Inden for denne position ligger en pointering af vigtigheden af faglig indsigt i kraft 
af viden om pædagogik, psykologi, diagnoser mv. Og kravene til denne ressource, 
eller måske mere præcist specialiseringsgraden og tyngden af denne kapital, af-
hænger inden for denne position af ”tyngden i opgaven”. I Vejledningen til Ser-
viceloven står der fx på plejefamilieområdet, at; ”Da de kommunale plejefamilier 
er godkendt til at løfte en tungere og mere krævende opgave, vil behovet for efter-
uddannelse og særligt supervision forventeligt være højere (…)” (Børne- og 
Socialministeriet 2014: kapitel 19 punkt 516) og videre står der, at: 

Omfanget af supervision og efteruddannelse skal afspejle tyngden i 
den opgave, som den kommunale plejefamilie varetager. Det er helt 
afgørende, at efteruddannelse og supervision i både indhold og om-
fang tilpasses familiens konkrete behov, så indsatsen kan varieres ef-
ter familiens erfaring og i forhold til tyngden af problemer hos de 
børn eller unge, som familien aktuelt har i pleje. (Børne- og 
Socialministeriet 2014: kapitel 19 punkt 516) 

Som det fremgår at citatet, så er der således i feltet en opfattelse af at man, ud 
over efteruddannelse, bør sikre supervision, og hermed kan således også spores 
en logik om, at pædagogiske og psykologiske indsigter er løsningen, når børn på 
den ene eller anden måde har det svært. 

KOLLEGIAL SPARRING OG SUPERVISION 
Temaet om kollegial sparring og supervision fylder en del i mit materiale fra front-
medarbejderne – både plejeforældrene og de ansatte på institutionerne. Og som 
en familieplejekonsulent udtrykker det, så er det hendes ambition, at plejeforæl-
drene via faglig sparring og supervision bliver bevidstgjort om, hvad det er de gør. 
Familieplejekonsulenten beskriver det således:    
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Altså, hvor jeg synes sådan et af mine fokuspunkter i forhold til min 
supervision og vejledning til plejeforældre er, at de skal have en be-
vidsthed om, hvad de gør, og hvordan det virker, fordi så kan det blive 
et arbejdsredskab for dem. Altså, så kan det blive noget, de kan tage 
op, når de synes, at hov, der er lige et eller andet her, vi skal skærpe 
fokus på. 

Ud af dette citat kan man læse, at familieplejekonsulentens tanke er, at hvis ple-
jeforældrene, gennem supervisionen, bliver bevidstgjorte om egne handlemøn-
stre, så vil de kunne bruge denne bevidsthed lidt som et ekstra redskab i deres 
værktøjskasse, som de kan hive frem, når de har behov for det. Tankegangen her 
er således ikke så meget, at plejeforældrene har brug for en specifik faglighed, som 
fx kendskab til konkrete psykologiske eller psykiatriske diagnoser, men i stedet, at 
øget refleksivitet styrker den pædagogiske praksis og dermed kvaliteten.  

Denne tankegang kan jeg ligeledes se i mit materiale fra institutionsområdet, hvor 
fx lederen på en institution beskriver det som en faglig rygsæk, hvor det er nød-
vendigt, at man løbende får fyldt nye metodiske- og refleksionsværktøjer i rygsæk-
ken, så man i arbejdet med børnene ikke bliver ved med at hive det samme red-
skab op af rygsækken hver gang. Selvom disse ’redskaber’ fra både institutionsle-
derens og familieplejekonsulentens side ikke som udgangspunkt anses som udtryk 
for en specifik viden, så bygger disse redskaber stadig på flere af de samme fag-
traditioner inden for det pædagogiske og psykologiske felt, og de trækker således 
i høj grad på de samme teoretiske tankegange og forståelser, som de anerkendte 
uddannelser. Dermed muliggør supervisionen også (bevidst eller ubevidst) at 
frontmedarbejderne via supervisionen, kan opnå et kendskab til denne videnska-
pital og dermed agere i feltet. Frontmedarbejderne skal, som vi har set i denne 
analysedel, ikke ’behandle’ børnene i psykologisk / psykiatrisk forstand, men man 
kan her se, at de alligevel gennem disse redskaber får mulighed for, at ’låne’ den 
psykologiske videnskapital og få sat de ’rigtige’ ord på egen praksis. Hvilket mulig-
gør, at de bliver anset som relevante spillere i et felt, hvor netop denne specifikke 
kulturelle kapital er særligt magtfuld. 

Men der synes således bredt set i feltet at være enighed om vigtigheden af den 
kollegiale sparring og supervision. På familieplejeområdet anses det generelt som 
en mangel, at plejeforældre ikke har den samme mulighed for kollegial sparring. 
En plejefars kommentar: ”Vi holder jo netværksmøder herhjemme en gang imel-
lem, bare os to, ikke?” blev sagt med et glimt i øjet, men henviste til, at han og 
plejemoren var de eneste to ansatte/kollegaer i deres lille ’firma’. Flere af de ple-
jeforældre, der deltog i vores kursusforløb137, gav da også udtryk for, at netop det 

 
137 Som en del af udviklingsprojektet i projektet ”Det ’særlige’ som potentiel ressource” afholdt vi i foråret 
2015 et intensivt kursus- og supervisionsforløb for ca. 20 plejeforældre http://saerlig.ruc.dk/?page_id=13   

http://saerlig.ruc.dk/?page_id=13
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at være sammen med kollegaer og have mulighed for at spejle sig i hinandens ud-
fordringer og sparre med hinanden var noget, de manglede i deres hverdag, men 
som de mente bidrog til kvaliteten af det sociale arbejde. Og en plejemor fortalte 
også under sit interview om, hvordan hun tidligere havde taget initiativ til at få 
opstartet en lille gruppe af plejeforældre, der mødtes en gang om måneden. Og 
hun nævnte flere gange, at hun syntes, det ville være en fordel, hvis sådan nogle 
”gamle rotter i faget”, som hun betegnede sig selv og sin mand, kunne supervisere 
og støtte de yngre plejeforældre. I hendes beskrivelser var det ord som ”mod”, ”at 
turde være ærlige om hvor svært jobbet kunne være” og det at ”turde sige fra over 
for kommunen”, som blev kædet sammen med det at være en ”gammel rotte”. 

Der synes her at kunne spores en enighed om, at den sociale kapital i form af kol-
legiale fællesskaber og faglig sparring anses som et vigtigt led i at sikre kvaliteten 
og måske også arbejdsvilkårene for plejeforældrene. Det samme billede går igen 
på institutionsområdet. I mit materiale er det tydeligt, at både den kollegiale spar-
ring og den faglige supervision anses som helt centrale elementer i det gode an-
bringelsesarbejde. Og der tegner sig her et billede af, at der på institutionerne ta-
les om henholdsvis en uformel form for sparring, der foregår (mere eller mindre 
tilfældigt) i dagligdagen, når situationerne opstår, og en organiseret form for spar-
ring, der eksempelvis foregår på teammøder, til supervision mv. Der bliver ikke sat 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt sparring er godt – dette kan således ses som en del 
af feltets doxa.  

I forhold til den uformelle sparring, så hersker der på begge institutioner en opfat-
telse af, at de er gode til og mener, at det er vigtigt, at de som medarbejdere lø-
bende kan bruge hinanden og snakke og have forskellige faglige snakke. ”Vi er 
gode til at snakke med hinanden.”, ”Vi er gode til at gå til hinanden.” og ”Vi er 
gode til at reflektere med hinanden”, er fx udsagn, der hyppigt optræder i mit ma-
teriale. Derudover lægges der på begge institutioner vægt på den organiserede 
kollegiale sparring på teammøder, personalemøder mv.  

Der ses dog i mit materiale at være forskelle i institutionernes kulturelle kodeks 
for, hvordan det bør gøres. I den ene institutions beskrivelser af hvad de anser 
som væsentligt i forhold til deres kollegiale sparring og supervision, lægges der i 
høj grad vægt på at få inddraget teorier og indsigter fra psykologien. Det tillægges 
fx stor værdi at have en psykolog på som supervisor, eller at kunne ”få kørt en 
masse teorier igennem” på et personalemøde, som en af de ansatte siger. Hvilket 
ligeledes fremgår, når én af de ansatte fortæller om, at en af pigerne går til psyko-
log, og hun her mener, at det er vigtigt, at denne psykolog efterfølgende giver per-
sonalegruppen ”(…) nogle redskaber til, hvordan vi skal arbejde videre med hende. 
Fordi vi skal jo kunne rykke hende (…)”. Eller når samme medarbejder beskriver 
den supervision de har på institutionen: 
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Altså vi har jo noget supervision, hvor vi har en psykolog tilknyttet, 
som kommer herud. Jeg tror hun kommer en gang om måneden eller 
sådan noget. Og der kører vi jo de her refleksionsteams, hvor vi vir-
kelig får gået i dybden med nogle forskellige ting, og det synes jeg 
faktisk er rigtig spændende. Og så er der jo, for eksempel nu i øjeblik-
ket er vi lidt nysgerrige på borderline, fordi vi mener, der er et barn, 
der måske udviser nogle tegn på det. Og så får vi psykologen til næste 
gang hun kommer at tage noget omkring borderline med, så vi alle 
sammen får den samme viden. Fordi jeg kan jo godt gå hjem og sige, 
så skal jeg lige læse noget om det og finde ud af, hvad det egentlig 
handler om. Men det er rigtig vigtigt, at man i en fælles gruppe får 
det samme syn på, hvad er det borderline er, og hvad er det, vi skal 
arbejde med og se efter, når det er, ikke? Hvordan kan vi hjælpe 
hende, når det er, hun rykker, eller når hun har sine udsving måske?  

Det er således tydeligt på denne institution, at den psykologfaglige-faglighed til-
lægges stor værdi, og også langt større end den eksempelvis tillægges på den an-
den institution. Her indgår beskrivelsen af supervision af ekstern psykolog næsten 
ikke i deres beskrivelser. Her er det derimod deres pointering af, hvor vigtigt det 
er i et arbejde som deres, at der er en kultur på arbejdspladsen om, at alle ikke 
kan være lige gode til alt, og at den løbende kollegiale sparring således er central 
for deres arbejde. En af de ansatte fortæller fx:    

(…) det kan jeg sådan høre på mange andre arbejdspladser, at der er 
sådan lidt stolthed i, at det klarer de selv, og det er der slet ikke her. 
Der er man meget åben for lige at, ”ej, hvad tror du så, jeg kan gøre?”. 
Altså. Sådan lige at fange hinanden på gangen.  

Eller som en af de andre ansatte siger, så er de af den holdning, at ”(…) der jo ikke 
er nogen, der er dårlige, så længe man tør indrømme, at her er et eller andet, jeg 
ikke kan.” Det er dermed den kollegiale åben- og ærlighed og evnen til både at 
give og modtage konstruktiv kritik, der her tillægges værdi i den faglige sparring – 
både når det sker uformelt i løbet af arbejdsdagen og i deres organiserede fora, 
som fx personale- og teammøder. Her er det dog væsentligt at understrege, at 
denne form for sparring ikke nødvendigvis udelukker, at der trækkes på de samme 
logikker og indsigter som fx en psykologs supervision.  

FORTSAT DE PÆDAGOGISKE- OG PSYKOLOGISKE FAGLIGHEDER, 
DER DOMINERER 
Overordnet kan man sige, at der ikke er nogen tvivl om, at det fortsat er de pæda-
gogiske- og psykologiske fagligheder, der anses som værende relevante og effek-
tive i feltet, og der er heller ingen tvivl om, at faglighed generelt vægtes højt som 
en central kulturel kapital i feltet, man som frontmedarbejder – hvad end man er 
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plejeforældre eller ansat på en institution – bør have eller tilegne sig for at agere i 
feltet. Og der kan i feltet endda spores en forestilling om, at så længe fagligheden 
er i top, så kan frontmedarbejderne klare det meste – som fx når det gang på gang 
understreges, at flere anbragte børn i plejefamilier kræver mere uddannede og 
fagligt kompetente plejeforældre. Eller som i dette citat fra en institutionsleder: 

Jeg mener, at hvis fagligheden er til stede i den medarbejdergruppe, 
du har ansat som leder, så vil det ikke handle om normering, så hand-
ler det om tilgang, det handler om hverdagen, det handler om at 
være til stede og være nærværende, og så tror jeg ikke, at det handler 
om, hvor mange ansigter man har fysisk, eller hvor mange personer 
man har fysisk. Jeg mener sagtens, at man kan være tre medarbej-
dere til otte børn, hvis man sørger for, at der er struktur, der er ram-
mer, der er tydelighed og nogle velkvalificerede medarbejdere, som 
er i stand til at imødekomme, rumme og spejle de børn, vi har.  

Logikken bag, at uddannelse, prioriteringen / vægtningen af at uddannelse, efter-
uddannelse og supervision er vigtig på anbringelsesområdet, kan således siges at 
være, at arbejdsopgaven med de anbragte børn, både i plejefamilier og på institu-
tionerne, kræver en særlig faglighed og/eller refleksivitet over egen praksis – det 
er ikke nok med ”et godt hjerte, varme boller og kakao” som formanden for SL, 
Benny Andersen har udtalt (Ritzau 2017b). I midten af 1900-tallet talte man, som 
jeg var inde på i analysedel I, meget om behandlingskrævende børn. Denne beteg-
nelse er ikke nær så dominerende i feltet længere, men der er, som vi her har set, 
ingen tvivl om, at der stadig i feltet er en forståelse af, at arbejdet med anbragte 
børn og unge kræver en særlig faglig indsats. 

Der synes ligeledes at kunne spores nogle faglige hierarkier i form af psykologiens 
særlig status i feltet, men som en af dem, jeg interviewede, fortalte, så oplevede 
han ligeledes, at der til de forskellige agenter i feltet er knyttet forskellige faglige 
forventninger og fordomme. Han fortalte fx, at han oplevede, at myndighedssags-
behandlerne havde et andet syn på ham og hans faglighed, når han samarbejdede 
med dem i sin rolle som plejefar eller i kraft af sin stilling som ansat pædagog på 
en institution. Når han samarbejdede med dem i kraft af sin stilling på institutio-
nen, var det et ”meget professionelt forhold”, som han sagde, og han oplevede, at 
han havde en ”professionel rolle”. Men når han samarbejdede med dem i kraft af 
sin funktion som plejefar, så oplevede han, at han end ikke blev spurgt til råds. 
Denne plejefars oplevelse kan givetvis kædes sammen med det faglige hierarki jeg 
ser i feltet, og hvor der i dette konkrete eksempel måske er en større tydelighed 
om at han besidder en anerkendt faglighed når han er på institutionen, mens det 
samme ikke nødvendigvis gør sig gældende, når han optræder i rollen som pleje-
far. Hvilket tydeliggør at den institutionaliserede form for kulturel kapital udgør 
den mest magtfulde form for kulturel kapital i feltet. 
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7.10 DOMINERENDE POSITIONER OG 
CENTRALE DISTINKTIONER 
Som beskrevet i indledningen til dette kapitel, så var ambitionen, på baggrund af 
en række udvalgte nedslagspunkter, at synliggøre de forskellige anskuelser af det 
sociale arbejde med anbragte børn og unge, der er på spil i feltet. Jeg har i dette 
arbejde haft særligt fokus på distinktioner, konflikter og enigheder i feltets ansku-
elser af arbejdet. I dette afsnit vil jeg lave en kort opsamling på, hvad disse analyser 
har vist os, og perspektivere dette til andres forskning.  

Det første nedslagspunkt i analysen var, hvordan målet med anbringelserne an-
skues i feltet. Her så vi, at ”et selvstændigt voksenliv” er et dominerende mål i 
feltet. Vi så, at dette mål gør sig gældende på tværs af forskellige positioner i feltet, 
og der synes således i feltet at være en stor enighed om, at netop et selvstændigt 
voksenliv er det ultimative mål. Samtidig så vi, at der ligeledes synes at være enig-
hed om, at vejen til et selvstændigt voksenliv fordrer udvikling og uddannelse, og 
at det således er her, det sociale arbejde bør sætte ind. Ved at trække på indsig-
terne fra Analysedel I blev det ligeledes tydeligt, at der her kan spores en ændring 
i feltet fra:  1). et fokus på ’nutid’ ved feltets fremkomst, 2). over et fokus på at 
sikre en god opvækst med henblik på forhåbentlig at undgå, at de kommer til at 
belaste velfærdsstaten 3). og til i dag, hvor fremtidsfokusset indeholder en opfat-
telse af børnene som samfundets humane ressource potentiale, der skal optime-
res gennem uddannelse.  

Hvis vi ser på forskningen i feltet – både i Danmark og internationalt, så understøt-
tes dette fokus på uddannelse i høj grad som værende et helt centralt og væsent-
ligt indsatspunkt, for at forbedre anbragte børn og unges liv (se blandt andre 
Brännström, Forsman, m.fl. 2017; Brännström, Vinnerljung, m.fl. 2017; Brownell 
m.fl. 2015; Egelund og Hestbæk 2003; Hestbæk og Henze-Pedersen 2017; 
Montserrat og Casas 2018; Pecora m.fl. 2006; Scherr 2007; Sebba m.fl. 2015; Stone 
2007; Tideman m.fl. 2011; Trout m.fl. 2008). Dette fokus, både i forskningen såvel 
som i praksis, fordrer en særlig anskuelse af børn, hvor de anses som vigtige i kraft 
af deres position som fremtidige produktive samfundsborgere. Og fremtidsper-
spektivet sker således samtidig på bekostning af et her og nu perspektiv på børne-
nes liv, hvor kvaliteten heraf synes at ’drukne’ og miste betydning.  

Mine analyser peger her på, at dette er resultatet af den økonomiske og den ud-
viklingspsykologiske logiks dominans i feltet, og at denne ’alliance’ gør dette frem-
tidsfokus særlig magtfuldt. Det er, som andre forskere ligeledes har peget på, tan-
kerne i den sociale investeringsstat, som overordnet præger udviklingen i det bu-
reaukratiske felt og i de vestlige lande (Gilbert m.fl. 2011a; Hennum 2015; Lister 
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2003, 2006), som ses afspejlet i anskuelserne af målet med anbringelserne i Dan-
mark. Med denne anskuelse af målet, der deles på tværs af de magtfulde positio-
ner i feltet, så bliver dette et eksempel på symbolsk vold i feltet. De anbragte børn 
og unge forventes, hvor små skridt der end tages at bevæge sig mod et selvstæn-
digt voksenliv via uddannelse og arbejde. De kan derved enten underlægge sig 
denne forventning, og dermed ikke få anerkendelse for eventuelle andre ønsker 
til valg af livsbane eller skridtene derhen. Eller de kan gøre modstand og derved 
marginalisere sig selv og blive stemplet som fx ”uden for pædagogisk rækkevidde”. 

Fra at der således ift. til målet med anbringelserne synes at være rimelig stor enig-
hed i feltet, så viste det næste nedslagspunkt om, hvordan plejefamiliernes ar-
bejde konkret blev anskuet, at der i feltet er to positioner, der anskuer arbejdet 
på forskellig vis og kæmper om definitionsmagten i forhold til, hvad en plejefamilie 
er og bør være, og hvilken kulturel kapital der bør tillægges værdi. I den ene posi-
tion anses professionalisering af plejefamiliearbejdet som værende i modstrid 
med ’kernen’ i plejefamilierne, og denne position bygger således på distinktionen 
mellem ’de varme hjerter’ og ’professionalisering’. Den anden position i feltet me-
ner, at plejefamiliearbejdet i dag kræver en høj grad af faglighed og taler derfor 
for en professionalisering af arbejdet. Men denne position sætter ikke dette pro-
fessionaliseringskrav i et modsætningsforhold til omsorg, kærlighed og trygge 
rammer – nærmere tværtimod. På dette punkt synes der således at kunne ses en 
vis kontinuitet i feltet, da, som vi så det i Analysedel I, lignende kampe om defini-
tionsmagten og netop distinktionen mellem ’de varme hjerter’ og ’professionali-
seringen’ på forskelligvis har vist sig i feltet siden dets fremkomst. Men når denne 
indsigt i forskellige anskuelser sammenholdes med indsigterne fra analyserne af 
hvordan arbejdet er organiseret, så synes professionaliseringslogikken at være 
den mest magtfulde i feltet i øjeblikket. Og alliancen mellem frontmedarbejderne, 
deres interesseorganisationer og vidensproducenterne bliver en stærk alliance, 
der til en vis grad kan siges at blive dominerende i forhold til den økonomiske logik. 
Forstået på den måde, at til trods for, at professionaliseringen af frontmedarbej-
derne gør indsatserne dyrere (i hvert fald i et her og nu perspektiv), så vinder pro-
fessionaliseringstanken fortsat mere og mere frem. 

Et andet punkt, hvor ovenstående analyse har vist os, at der i feltet er en høj grad 
af kontinuitet, er anskuelsen om, at det hjemlige og det familiære anses som helt 
centralt for at sikre den gode opvækst. Indholdet har dog fået et noget andet ud-
tryk i forhold til, hvad der lå i denne anskuelse i datidens opdragelsesanstalter. I 
dag synes der i feltet at være en fælles forestilling om, at det, man i indsatsen bør 
stile mod, er en normalisering af disse børn og unges opvækst, og at det, der ka-
noniseres som hjemligt og familiært, anses som fundamentet for denne normali-



ANALYSEDEL III: ANSKUELSER AF ARBEJDET 

321 
 

sering. I forlængelse af indblikket i, at professionaliseringslogikken er domine-
rende, er det interessant, at tankerne om normalisering og ambitionen om så tra-
ditionelle familielignende opvækstvilkår som mulig, ikke ændres eller udfordres 
heraf. Dette skyldes, at det professionelle og det hjemlige og det familiære ikke 
længere ses som hinandens modsætninger. Psy-videnskaberne har koloniseret be-
greberne om det hjemlige og det familiære, som nu indgår som en del af de fleste 
psykologiske og pædagogiske behandlingsformer. Derved bliver den dominerende 
anskuelse i feltet, at indsatserne kræver mere end ”et godt hjerte, varme boller og 
kakao”, det kræver faglighed og professionalisering af frontmedarbejderne og de-
res arbejde. Denne udvikling kan spores tilbage til institutionskritikken i slutningen 
af 1960’er, hvor der, som vi så det i analysedel I, begyndte at vokse nye tilgange 
frem. Som et eksempel kan nævnes miljøterapien, der netop kombinerede det 
psykologiske / terapeutiske og det hjemlige, i en særlig behandlingsmåde, der fort-
sat i dag er udbredt i de danske anbringelsesinstitutioner.   

Denne anskuelse om at ambitionen er at komme så tæt på det, der kanoniseres 
som det normale, det hjemlige og det familiære, kan formentligt ligeledes siges at 
være det, der ses afspejlet i analysens næste nedsalgspunkt, hvor fokus blev rettet 
mod distinktionen mellem behandling og det relationelle. Denne analyse viste, at 
der både blandt institutionerne og plejefamilierne ses en distancering til behand-
lingsdelen, men at behandlingsretorikken på trods af denne distancering løbende 
dukker op alligevel. Min tolkning er, at anskuelsen om dette anti-behandlingsfokus 
eksisterer side om side med, at den psykologiske og psykiatriske behandlingsdel 
overordnet set anses som central i forhold til arbejdet med anbragte børn og unge 
generelt – blot en arbejdsopgave, som hverken institutioner eller plejeforældre, 
der ikke har uddannede psykologer, skal varetage, men dog en logik som front-
medarbejderne skal kunne tale ind i, for at begå sig i feltet. Dette understreger 
således psy-videnskabernes fortsatte dominans i feltet, og at denne dominans på-
virker og præger de pædagogiske anskuelser af arbejdet.  

Det næste nedslagspunkt i analysen om anskuelsen af det relationelle aspekt i ar-
bejdet. Her så vi, at der på tværs af feltet og det bureaukratiske felt ses enighed 
om, at det relationelle er en helt central del af arbejdet. Og der ses ligeledes en 
enighed om, at dette relationsarbejde fordrer, at frontmedarbejdernes tilgang til 
børnene bygger på tillid, stabilitet og autenticitet. Her så vi ligeledes, at der i for-
hold til tilgangen til børnene opereres med en skelnen mellem det professionelle 
og det personlige. Inden for socialpædagogikken opereres der med en skelen mel-
lem de tre P’er – Professionel, Personlig og Privat. Denne tredeling bliver som 
nævnt ikke ekspliciteret i mit empiriske materiale, men kan alligevel genfindes i 
nogle af beskrivelserne af, at man skal bruge sin person, men ikke blive personlig 
mv, og den socialpædagogiske tanke om, at det er vigtigt, at frontmedarbejderne 
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er professionelle og personlige i relationen med børnene og de unge, men ikke 
private, synes således at kunne genfindes i feltet. Disse opdelinger og forskellige 
forsøg på at definere hvordan og hvor meget af sig selv frontmedarbejderne bør 
bringe med ind i arbejdet, finder jeg kan ses som et udtryk for et ikke italesatte  
modsætningsforhold i feltet. Nemlig modsætningsforholdet mellem på den ene 
side en professionaliseringslogik og på den anden side en ambition om normalise-
ring og så familielignende opvækstvilkår som mulig.    

Nærmest som et specifikt underområde indenfor relationsarbejdet, har jeg fun-
det, at samværet og samarbejdet med de biologiske forældre anskues som endnu 
en hjørnesten i arbejdet med anbragte børn og unge. Som vi så det, så er det i en 
dansk kontekst objektrelationsteoriens tanker, der dominerer anbringelsesfeltet. 
Her ses således psykologiens magtfulde position i feltet, hvor tilknytningsteoriens 
tankegods og anskuelsen af at børnene skal have et realistisk billede af deres for-
ældres formåen, for at kunne udvikle sig ’sundt’, kommer til at farve anskuelserne 
i feltet. Men samtidig så tydeliggør denne analysedel ligeledes, at den domine-
rende anskuelse i feltet rummer en kamp mellem psy-videnskaber og den nyere 
sociologiske barndomsforsknings pointeringen af vigtigheden af ikke udelukkende 
at anskue børn som becomings, men ligeledes beings. Lovgivningen på området 
kan fx ses som et tydeligt udtryk for denne kamp mellem om det er henholdsvis 
forældrenes eller børnenes ret til samvær. Men som analysen viser, så bliver i vir-
keligheden både pointeringen af forældrenes og børnenes ret til samvær og ikke 
mindst fravalg af dette, underlagt behandlingslogikken – de professionelle ved 
med blandt andet deres faglige afsæt i objektrelationsteoriens tankesæt, at sam-
været er nøglen til en i psykologisk forstand sund udvikling. Så selvom de sociolo-
giske tanker og fokus på børns rettigheder vinder frem og viser sig i feltet, så er 
det fortsat psy-videnskaberne der dominerer.   

Med den dominerende position i feltet om, at relationsarbejdet er helt centralt i 
feltet, så er det måske ikke så overraskende, at analysen af, hvordan dokumenta-
tionsarbejdet anskues, viste, at der er en dominerende holdning (på tværs af de 
forskellige positioner i feltet og andre felter) om, at arbejdet bør afbureaukratise-
res, og at frontmedarbejderne i højere grad skal bruge tiden med børnene. Ikke 
desto mindre, så synes dette ikke at have påvirket organiseringen af arbejdet, hvor 
der, som jeg viste i analysedel II, fortsat stilles en række dokumentationskrav. 
Dette modsætningsforhold kan ses som et udtryk for to forskellige videnskapitaler 
der i virkeligheden trækker i hver sin retning. Standardiseringen og dokumentati-
onskravene bygger på en bureaukratisk logik mens vigtigheden af relationsarbej-
det bygger på en pædagogisk forståelse af vigtigheden af nærheden og det relati-
onelle. Det er med andre ord et udtryk for det  Bourdieu begrebsliggør i sin skelnen 
mellem statens venstre og statens højre hånd. Og udfordringen ved dette udtalte 
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modsætningsforhold bevirker som Bourdieu også pointerer, at der opstår en mis-
tillid mellem ’de to hænder’ og en følelse af ikke at blive anerkendt for sit arbejde 
(Bourdieu 1998a).  

Det næstsidste nedslagspunkt i denne analysedel viste derimod, at der på dette 
felt er en stor overensstemmelse mellem, hvordan arbejdet anskues, og hvordan 
det organiseres.  Som vi så det i analysedel II, så bærer organiseringen af arbejdet 
i feltet i høj grad præg af en øget centralisering. Og netop centralisering blev lige-
ledes set som en dominerende tanke, ift. hvordan tilsyns- og godkendelsesarbej-
det i feltet anskues. Her viste jeg, at den dominerende position i feltet anser øget 
kontrol og uvildighed/distance som helt centrale elementer til at sikre kvaliteten 
af arbejdet. Analysen viser, at tilsynets berettigelse og opgave i feltet ikke er no-
get, der bliver sat spørgsmålstegn ved – der bliver overordnet ikke sat spørgsmåls-
tegn ved, at godkendelsesproceduren og tilsynet skal være systematisk, ensartet, 
uvildigt og fagligt solidt og kompetent, endsige om der overhovedet skal føres til-
syn. Der kan med andre ord her ses et effektivt aftryk, som blev påbegyndt i star-
ten af 1900-tallet, hvor den statslige kontrol med anbringelsesstederne blev insti-
tutionaliseret i kontrol- og godkendelsesmyndigheder – den gang i Værgerådene, 
nu i et mere centraliseret socialtilsyn. Men selvom der ikke bliver sat spørgsmåls-
tegn ved om der skal føres tilsyn, så ses der en position i feltet, der sætter spørgs-
målstegn ved, hvordan dette tilsyn bedst sikres. Denne position i feltet er dog, som 
vi så det, ikke så dominerende og ses primært blandt frontmedarbejderne. 

Det sidste nedslagspunkt i analysen var uddannelse, efteruddannelse og supervi-
sion. Og her så vi endnu en gang de pædagogiske og psykologiske fagligheders 
dominans i feltet. Det er disse fagligheder, der anses som relevante i feltet og så-
ledes bliver en del af den kulturelle kapital i feltet, man som frontmedarbejder bør 
besidde for at agere i feltet. Dette understreger dermed, at den dominerende an-
skuelse i feltet er, at arbejdet med anbragte børn er et arbejde, der kræver en 
særlig faglighed og/eller refleksivitet over egen praksis. Opdragelsesanstalternes 
ambition om at forsøge at genskabe det familiære og at forstanderens vigtigste 
rolle er at være alfaderlig, er således ikke længere nok. Heller ikke selvom vittig-
heden af det relationelle, af det hjemlige mv. er udtalte. Overordnet kan man sige, 
at denne analysedel har peget på, at der i feltet for socialt arbejde med anbragte 
børn og unge kan spores en form for fagligt hierarki, hvor psykologien og psyki-
atrien har en særlig status og magt i feltet.
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Kapitel 8 

ANALYSEDEL IV: UDFØRELSEN 
AF ARBEJDET 

I de to foregående analysedele har fokus været rettet mod analyserne af hen-
holdsvis, hvordan det sociale arbejde med anbragte børn og unge er organiseret, 
og hvordan det anskues. Analyserne her har tydeliggjort, at det er et felt med flere 
forskellige positioner og derved også et felt, hvor frontmedarbejderne i deres ar-
bejde konstant navigerer i mellem forskellige, dominerende og nogle gange mod-
stridende positioner. I denne analysedel vil jeg nu rette fokus mod den sidste di-
mension af min operationalisering af Bourdieus praksislogikbegreb, og dermed 
søge at besvare afhandlingens 4. og sidste arbejdsspørgsmål, der går på hvilke 
praksislogikker der afspejles og formes gennem udførelsen af det sociale arbejde 
med anbragte børn og unge og hvilken relation der ses mellem dem. I denne ana-
lysedel rettes fokus derfor mod, hvordan frontmedarbejderne udfører deres ar-
bejde i praksis.  

Hvordan arbejdet udføres, skal bl.a. bidrage med indsigt i, hvilke børnesyn de prak-
tiserer, og hvilke krav og forventninger der ligger til børnene – hvilket er væsentligt 
i forhold til at få indblik i, hvad det er for nogle værdisæt, normsystemer, kulturelle 
vaner, holdningssystemer, der tegner feltet, og ikke mindst hvordan disse er rela-
teret til deres forskellige kulturelle kapitaler og andre felters logikker. 

I denne analysedel anvendes et lidt andet analytisk greb end i de foregående ana-
lysedele. I denne analysedel inddrages indsigter på det habituelle plan i forhold til 
plejefamilierne og deres livsførelse, institutionernes uddannelsesmæssige sam-
mensætning mv. Og i stedet for at søge efter distinktioner og konflikter, så kigges 
der efter forskelligheder i praksis. Nedslagspunkterne der er udvalgt i denne ana-
lysedel er derfor udvalgt på baggrund af indsigterne fra de foregående analysedele 
samt en læsning af empirien, hvor fokus har været rettet mod modsætninger, for-
skelle og doxa i feltet. Der er på baggrund af denne læsning fundet særligt tre cen-
trale nedslagspunkter: hverdagens struktur, tilgange til dokumentationsarbejdet 
og beskrivelserne af børnene. Ambitionen er, at forskellene i hvordan arbejdet 
praktiseres synliggøres gennem analysen af disse nedslagspunkter. Analytisk gri-
bes dette an ved, at forskellighederne, rendyrkes i fire idealtyper – to institutioner 
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og to plejefamilier – der hver især præsenteres gennem beskrivelsen af en dag på 
anbringelsesstedet i en slags dagbogsformat.  

Denne analysedel startes med de fire dagbogskonstruktioner – én for hver af de 
fire idealtyper jeg har konstrueret. Det er med andre ord konstruktioner der er 
bygget op omkring de tre nedslagspunkter, og selvom de bygger på indsigter og 
konkrete episoder og fortællinger i mit empiriske materiale, så er der ikke tale om 
én til én gengivelser af fx hverdagen på en konkret institution eller i en konkret 
plejefamilie. Det er derimod konstruktioner af idealtyper i feltet. Hensigten med 
disse fortællinger er at give nogle billeder på den konkrete praksis, og hvordan 
arbejdet udføres i feltet. Dette greb er anvendt for på denne måde at synliggøre 
nuancerne og magtrelationerne i feltet ved at rendyrke trækkene og forskellighe-
derne.  

Konstruktionerne bygger særligt på indsigterne fra de gennemførte observationer, 
der netop har givet blik for den materialiserede praksis, men der er ligeledes truk-
ket på indsigter fra de gennemførte interviews og de Bourdieu-inspirerede analy-
ser af feltet. Beskrivelsen af hverdagen på fx en institution er ikke en direkte gen-
givelse af hverdagen på en af de institutioner, jeg har observeret. Det er derfor 
også væsentligt at understrege, at disse hverdagsbeskrivelser ikke nødvendigvis 
kan genfindes i virkeligheden – virkeligheden er mere nuanceret og kompleks, end 
disse billeder giver indtryk af.  

Frontmedarbejdernes arbejde er vævet ind i en række mere eller mindre objektive 
magtrelationer, der fx kan bevirke, at der ageres forskelligt i forskellige situationer 
og i samspil med andre agenter i feltet (herunder også mig som forsker). Og der 
kan desuden ses store forskelle kollegaer imellem. Begge dele kan tillægges det 
jeg i kapitel 3 betegner som refleksiv habitus (Decoteau 2016). I frontmedarbej-
dernes arbejde i feltet betyder kompleksiteten og de forskellige magtrelationer, 
forskellige habituelle tilgange mv. for eksempel ofte, at man på én institution vil 
kunne finde mange forskellige praksislogikker i spil på samme tid, og derved også 
at frontmedarbejderne i deres arbejde fx trækker på flere forskellige teoretiske 
tankefigurer om børn og barndom. 

Netop fordi virkeligheden er nuanceret og formet af forskellige magtrelationer, er 
denne rendyrkning af nogle træk i feltet, et analytisk greb, der er foretaget med 
henblik på at synliggøre, hvad det er, der er på spil i feltet, og hvordan tilgangen 
til arbejdet med de anbragte børn praktiseres og udføres i praksis. 

Efter præsentationen af disse fire dagbogskonstruktioner vil den resterende del af 
kapitlet bestå af en analyse af de tre udvalgte nedslagspunkter. Her gennemføres 
en analyse af hvordan arbejdet udføres i relation til nedslagspunkterne, og prak-
sisformernes spændvidde i relation til det konkrete nedslagspunkt illustreres ved 
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hjælp af en række figurer hvori de konstruerede idealtyper indplaceres. I analy-
serne inddrages eksempler fra både de konstruerede idealtyper samt afhandlin-
gens øvrige empiriske materiale. Dette gøres med henblik på at tydeliggøre for-
skellene og nuancerne, og derigennem styrke blikket for hvilke dominerende prak-
sislogikker der ses i feltet. Tanken er, at hvis rendyrkningen af de mest forskellige 
praksisformer i feltet i vid udstrækning trækker på de samme logikker, så under-
streger dette disse logikkers dominans i feltet.  

8.1 DAGBOGSKONSTRUKTIONER 
Jeg har konstrueret fire idealtyper – to forskellige institutioner og to forskellige 
plejefamilier, hvor jeg for hver af dem har opbygget en beskrivelse af en enkelt 
hverdag. De nedenstående dagbogskonstruktioner er bygget op omkring eller 
sammenstykket af episoder og fortællinger fra såvel mine observationsstudier 
som mine interviews. Nogle gange er der tale om en næsten én til én genfortælling 
af, hvordan en konkret episode udspillede sig, andre gange er den beskrevne epi-
sode sammensat af forskellige episoder. For at kunne skelne mellem voksne og 
børn i disse beskrivelser har jeg valgt, at alle voksennavne skiller sig ud ved at være 
skrevet med kapitæler. I konstruktionen af de fire ’dagbøger’ har det skellet, jeg 
har arbejdet ud fra, været beskrivelsen af en hverdag, fra om morgenen hvor fa-
milien/institutionen vågner, og til de går i seng igen om aftenen.  Episoderne og 
beskrivelserne i de enkelte dagbogskonstruktioner er desuden bygget op således, 
at de med afsæt i de udvalgte nedslagspunkter tydeliggør forskellene og spænd-
vidden i praksisformerne i feltet.  

Hver dagbogskonstruktion indledes med en lille introduktionstekst. Hensigten 
med dette er at give læseren en kort introduktion til stedet og ikke mindst et større 
indblik i idealtypernes habitus (dvs. den institutionelle habitus – uddannelses sam-
mensætning, værdier mv.), og dermed give en fornemmelse af, hvad man skal 
være opmærksom på, når man læser dagbogskonstruktionen.  
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EN DAG PÅ KASTANJELYS 

Kastanjelys er en ungdomsinstitution. Der bor 15 unge på institutionen, og derud-
over er der tre dagelever, som går på institutionens interne skole. Den yngste be-
boer er 16 år, og den ældste er 22 år. Der er 15 ansatte på institutionen – uddan-
nelsesmæssigt spænder de over læreruddannede, pædagoger og en række an-
satte uden en formel pædagogisk faguddannelse bag sig. På Kastanjelys arbejdes 
der ud fra en tro på, at initiativet til forandring skal komme fra de unge selv – 
’indefra’ så at sige. Selvbestemmelse, anerkendelse og en ligeværdig tilgang til de 
unge er grundpillerne. På Kastanjelys har dokumentationsopgaverne to forskellige 
funktioner – dels er der den dokumentation, der agerer internt kommunikations-
værktøj, derudover er der de dokumentationsopgaver, som de ser som pligtar-
bejde i forhold til at tilfredsstillelse ydre krav. Holdningen på Kastanjelys er over-
ordnet, at relationsarbejdet og det direkte arbejde med de unge altid kommer 
forud for dokumentationsarbejdet. Bygningerne, der huser institutionen, er rime-
ligt store og institutionsagtige, men på Kastanjelys er der i det daglige fokus på 
alligevel at forsøge at skabe et hyggeligt og hjemligt miljø. 

Det er fredag morgen på ungdomsinstitutionen Kastanjelys. HELLE, der har haft 
nattevagten, står op og gør sig klar. Da hun er færdig, skifter hun sengetøjet og 
redder den lille seng på det lille personalekammer, så den er klar til i aften, hvor 
JEANNE, der har nattevagten i dag, skal sove på kammeret. Klokken er lidt over 7, 
og HELLE begiver sig igennem det store hus. Hun tænder lyset på sin vej gennem 
huset. Efteråret er for alvor ved at være sat ind, og morgnerne begynder at være 
mørkere. HELLE lægger sengetøjet til vask og går derefter ud i køkkenet og sætter 
kaffe over. Det er Morten, en af de unge, der står for morgenmaden for tiden, men 
HELLE kan ikke vente med kaffen, til morgenmaden er klar. Mens hun venter på 
dagens første kop kaffe, går hun ind i den store spisestue og tænder stearinlysene, 
der står på de lange borde.  Nu er kaffen klar. HELLE henter en kop og sætter sig 
derefter ind på kontoret. Hun vil lige have klaret noget af det skrivebordsarbejde, 
hun har, inden ’ungerne’ vågner. Det er ikke så meget, hun har af den slags ar-
bejde, men hun skal lige have skrevet sine noter fra mødet med Kenneth i går ind 
i hans journal og opdateret hans plan med de nye trinmål, de sammen har opsat. 
For sig selv noterer hun, at hun lige skal huske at have fat i JEANNE og høre, om 
hun vil lave en kostplan sammen med Kenneth, da han gerne vil i gang med at tabe 
sig, men synes det er lidt svært. Institutionen er vokset på det seneste på grund af 
nye krav fra tilsynet om ekstra bemanding i aftentimerne. Det betyder, at ledelsen 
nu også er begyndt at presse på for, at de ansatte løbende skriver nogle noter om, 
fx hvad der er sket i løbet af nattevagten, så de medarbejdere, der ikke deltager i 
det daglige morgenmøde, kan holde sig opdateret. HELLE skriver derfor også en 
kort beskrivelse af aftenens og nattens forløb med Britt. Britt havde været lidt trist 
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i løbet af aftenen, noget med en kæreste der vist ikke gik så godt, så hun havde 
sms’et en del i løbet af natten og var kommet ned og havde banket på døren ind 
til personalekammeret omkring kl. 2 for at blive trøstet af HELLE.   

Da dagens skrivebordsarbejde er overstået, går HELLE igen ud i køkkenet. Morten 
er kommet og er gået i gang med at sætte morgenmaden frem på et rullebord. 
HELLE siger godmorgen og siger, at hun kommer og giver en hånd med, når hun 
lige har vækket dem, der står på ’vækkelisten’. Hun havde lige tjekket på tavlen 
inde på kontoret – det er kun Astrid og Marcus, der står på vækkelisten. Hun går 
først op til Astrids værelse, banker på hendes dør og stikker hovedet ind og siger 
godmorgen. Der er ikke meget liv at spore, men hun nøjes med at tænde lyset og 
går derefter hen og gentager samme vække-ritual hos Marcus. Marcus siger god-
morgen. Inden HELLE går ned og hjælper Morten med morgenmaden, stikker hun 
lige hovedet ind på Astrids værelse igen – ”er du vågen?” spørger hun. Der kom-
mer ikke noget svar, så hun går ind på værelset, sætter sig på Astrids sengekant 
og stryger hende blidt over håret, mens hun gentagne gange siger ”godmorgen 
Astrid, det er tid at stå op”. Da Astrid langt om længe har vist livstegn, går HELLE 
ned i køkkenet. Institutionens pedel står og drikker en kop kaffe og sludrer lidt om 
løst og fast med Morten, der er i fuld gang med at lave arme riddere. Det havde 
han lige fået lyst til, proklamerer han, men han havde ikke lige tænkt over, hvor 
lang tid det tog. Så han spørger HELLE, om hun ikke vil tage bollerne ud af ovnen 
og lave noget te og noget mere kaffe. 

Morten ruller rullebordet med morgenmaden ind i den store spisesal. Det er pri-
mært de ansatte, der fylder op i spisesalen, da Morten siger værsgo kl. 8.15. Men 
i løbet af den næste halve times tid, hvor morgenmaden står fremme, kommer der 
flere og flere søvndrukne unge mennesker dryssende. Da klokken er 8.45 går 
HELLE og de andre ansatte ind på kontoret. Traditionen tro mødes de alle over en 
kop kaffe, og hvis der er nogle vigtige informationer fra gårsdagen eller om pro-
grammet for dagen, så gives de her. HELLE fortæller kort om aftenens/nattens for-
løb med Britt og slutter af med at konstatere, at hun formentlig er lidt træt i dag 
og måske lige har brug for et ekstra kram eller to i løbet af dagen. PETER (leder) 
orienterer om, at Marcus’ sagsbehandler har bedt om en statusrapport, og at han 
derfor får brug for, at teamet omkring Marcus afsætter noget tid i næste uge til at 
komme med deres input til rapporten. HELLE siger, at det skal de nok. Der begyn-
der at være lidt uformel småsnak i lokalet, og HENRIK spørger ARNE, om det måske 
ikke er ved at være tid til, at han opdaterer vækkelisten. På vækkelisten står de 
unge, der gerne vil vækkes om morgenen, men HENRIK synes efterhånden, at der 
er rigtig mange af de unge, der ikke dukker op til morgenmaden. ”Det er fint nok 
med den her laissez faire-tilgang til dem, men bør vi alligevel ikke sikre at de kom-
mer ud af sengen og ned og får noget morgenmad?”. HENRIKs spørgsmål får al 
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anden småsnak i lokalet til at forstumme. ARNE svarer, at han ikke er enig i, at de 
har en laissez faire-tilgang til de unge, men at de mener, at det er vigtigt, at initia-
tivet kommer fra de unge selv; ”Ellers rykker vi aldrig noget”, tilføjer han. Der bli-
ver nikket ivrigt rundt om det store mødebord. Og KIRSTEN tilføjer med et skævt 
smil på læben; ”Bare fordi vi ikke laver daglige magtanvendelser, som du er vant 
til fra din tidligere arbejdsplads, så er det jo ikke ensbetydende med, at vi er laissez 
faire.”  Klokken er et par minutter i ni og JEANNE gør signal til, at de bliver nødt til 
at slutte snakken der. De skal over til den daglige fælles morgensamling kl. 9.00. 
HELLE skal ikke med, hendes vagt slutter nu, så hun skal hjem. Men på vej ud ad 
døren når hun lige at spørge JEANNE, om hun på et tidspunkt vil lave en kostplan 
sammen med Kenneth. HELLE fortæller, at Kenneth på deres møde i går havde 
fortalt, at han synes det var svært at tabe sig, også selvom de havde opstillet nogle 
mål for, hvor stort et beløb han måtte bruge om ugen på slik og chips. JEANNE 
siger ”Selvfølgelig! Jeg har nattevagten i dag, så måske kan jeg allerede lige tale 
med ham i aften. Kenneth skal ikke hjem på weekend, vel?”.    

Kl. 9.00 mødes alle til morgensamling. Det er JEANNE der, som nattevagt, står for 
morgensamlingen. Hun starter med at sige, at de skal synge sang nr. 343 i højsko-
lesangbogen, da hun kom til at tænke på netop denne sang, da hun cyklede hjem 
i blæsevejret i går. Sangen hedder ”Efterårsblæst”. Morten spiller klaver til. Da de 
har sunget, giver JEANNE et par praktiske informationer om næste uges museums-
besøg i Århus, og at dagens kurser består af naturholdet der, som KIRSTEN fortæl-
ler, skal lave pandekager over bål. Og kreaholdet skal, som JEANNE selv fortæller, 
lave deres eget tegnekul og derefter tegne med det. Morgensamlingen afsluttes 
med, at JEANNE ønsker alle en god dag og siger: ”Og nu er det tid til den daglige 
morgengåtur ude i den dejlige efterårsblæst, som vi netop har sunget om.”  

Klokken cirka 9.15 begiver en mindre gruppe sig ud på den faste morgengåtur. 
Turen er på ca. 2,5 km, og det er den samme rundtur, der tages hver morgen. Det 
er en obligatorisk tur for både de unge og de ansatte. Men som det sker de fleste 
morgener, så er det begrænset, hvor mange unge der deltager – denne morgen er 
der kun tre unge, der går turen. Men det er heller ikke alle de ansatte, der går 
med. Ledelsen går fx ikke med – de er gået ind på kontoret og gået i gang med 
dagens arbejde der. JEANNE går turen sammen med ARNE og Marcus. JEANNE 
fortæller om, hvordan hun for øjeblikket bruger det meste af sin fritid på at dreje 
krukker, skåle, mælkekander mv., så hun har nok til at tage med på det forestå-
ende julemarked i den nærliggende by. Marcus får den idé at de kunne lave en 
fælles bod på julemarkedet – han kunne fx lave bolsjer, som de kunne lægge i 
JEANNES keramikskåle. JEANNE synes det lyder som en god idé. 

Kl. 10.00 starter dagens kurser. JEANNE har kreaholdet sammen med ARNE. De 
mødes med de fem unge, der er på holdet, i kreaværkstedet. JEANNE fortæller, at 
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de i dag skal lave kultegninger, og at de skal starte med at lave deres eget tegnekul. 
Det gør de ved at lægge nogle småpinde i en kagedåse med nogle små huller i og 
stille den ind i gløderne i et bål. Der er en generel utilfredshed at spore ved denne 
plan. Marcus og Ida er enige om, at det er en rigtig dårlig idé – de har ikke valgt at 
være på naturholdet, og de gider ikke komme til at stinke af bål resten af dagen. 
Det ender med, at JEANNE og ARNE selv går ud til bålet, som KIRSTEN og naturhol-
det allerede har tændt, så de kunne bage pandekager. De får samlet pinde og lagt 
i dåsen og sat den ind i bålet.   

KIRSTEN går ind for at finde den sidste elev på naturholdet. Morten roder lidt rundt 
i bålet, og Mads henter vand, så de kan slukke det, ”hvis noget skulle gå galt”, som 
han siger. KIRSTEN kommer kort efter tilbage uden den sidste elev, men i stedet 
har hun en bakke med pandekagedej, tallerkner, glas, saftevand, syltetøj mv. med. 
Mads, der er ny på institutionen, spørger straks til, hvem der har lavet dejen, og 
hvordan den er lavet. Da KIRSTEN fortæller, at det er sådan en pulver-pandekage-
dej, en ”shake and bake”, er Mads tydeligvis ikke imponeret. Han fortæller, at han 
er rigtig god til at lave pandekager, og at han har nogle særlige pandekagepander 
derhjemme. Mads bliver ved i et stykke tid og fortæller videre om sin store viden 
ud i pandekagebagning, men det virker som om, at KIRSTEN nærmest demonstra-
tivt ikke lytter efter eller reagerer på hans fortælling. Der bliver bagt et par pande-
kager, og efterhånden er der samlet en lille flok af både unge og ansatte rundt om 
bålet. Selv Marcus, der ellers havde sværget at han ikke ville stinke af røg, kommer 
ud og sidder med rundt om bålet. 

Klokken 12.00 samles alle igen i den store spisesal. I dag skal de have koteletter i 
fad, ris og kogte bønner. JEANNE giver besked om, at for dem, der har lyst og ikke 
skal hjem på weekend, så vil der være en indkøbstur til byen om eftermiddagen. 
Bilen kører klokken 15.15, så dem, der vil med, skal være klar på gårdspladsen på 
det tidspunkt. Der er en ny ung på institutionen, Lise, hun har ikke været med til 
formiddagens kursus og er heller ikke kommet ned til frokost. JEANNE tager derfor 
en tallerken med noget mad og går op med det til hende. Kort efter kommer 
JEANNE frustreret tilbage med tallerkenen med maden fra i morges, som Lise ikke 
har spist noget af. Udfordringen er, at Lise har selektiv mutisme, så de ansatte ved 
ikke, om hun ikke spiser, fordi hun ikke kan lide den mad, de serverer, eller om 
hun ikke vil spise. I det hele taget er JEANNE frustreret over, at hun ikke føler, at 
hun kan nå ind til Lise. JEANNE sætter sig derfor ind på kontoret og finder Lises 
journal frem. Normalt kigger de af princip ikke i de unges papirer, før de selv har 
lært dem at kende, da de flere gange har oplevet, at de ikke synes, at beskrivel-
serne af de unge stemmer overens med de unge, de møder. Men JEANNE bladrer 
journalen igennem i håbet om at finde informationer om hvad Lise kan lide. Hun 
forventer ikke, at der står noget om Lises livretter, men hun håber, at hun kan 
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finde oplysninger om ting, som Lise godt kan lide at lave, fritidsinteresserer, noget 
hun er god til eller lignende. ”Der må da stå noget om, hvad hun godt kan lide,” 
siger hun højt for sig selv. Men journalen indeholder udelukkende informationer 
om problemer rapporteret af fx Lises lærere, traumer oplevet i barndommen, psy-
kologudtalelser mv.   

Da klokken bliver 13.00, bliver JEANNE nødt til at lægge papirerne fra sig. Hun skal 
tilbage til kreaholdet. Hun går ud til kreaværkstedet, hvor hun møder ARNE, der 
allerede har hentet kagedåsen med deres trækul. Lidt efter lidt kommer de unge 
ind og sætter sig. ARNE sætter sig selv og begynder at tegne, og efterhånden er 
alle i gang. JEANNE tegner ikke, men går rundt og roser alle. I løbet af de næste 
par timer bliver der produceret mange kultegninger, talt om forskellige teknikker, 
grint, pjattet og talt om weekendplaner. 

Klokken 15.15 går JEANNE en runde i huset og gør opmærksom på, at nu kører 
bilen ind til byen, hvis der er nogen, der vil med. Kort efter kører JEANNE afsted 
med Kenneth, Mads, Astrid og Britt. I bilen spørger JEANNE, hvad de har lavet i 
dag. Mads fortæller om pandekagerne, og hvordan han har det helt rette grej der-
hjemme til at bage pandekager – ikke ligesom de tunge jernpander, de brugte på 
bålet. JEANNE spørger interesseret ind til Mads’ fortællinger om særlige pandeka-
gepander, opskrifter og teknikker. Efter lidt tid foreslår hun, om de ikke skal for-
søge at finde sådan en pande, når de kommer ind til byen, så kunne de jo eventuelt 
bage pandekager til aftenkaffen i aften. Den er Mads med på, og det bliver derfor 
besluttet, at JEANNE, Mads og Britt skal gå på pandekagepandejagt, når de kom-
mer ind til byen. Astrid fortalte, at hun havde haft hovedpine hele dagen, og at 
hun mente, at det måske skyldes, at hun havde brug for briller. JEANNE fik Kenneth 
til at gå ind på sin telefon og undersøge, om det var muligt at booke en tid hos en 
optiker. Da det ikke lige umiddelbart lod sig gøre, foreslog Kenneth, at han gerne 
ville gå med Astrid ind forbi optikeren, og så kunne de gå i computerforretningen 
bagefter, hvor Kenneth skulle have sig et nyt headset.  

Flokken vender retur fra byen lidt i seks og har derfor kun kort tid, før aftensmaden 
serveres kl. 18.00. Det er som sædvanlig kold aftensmad bestående af brød og 
diverse pålæg. De er ikke så mange på institutionen. De fleste ansatte er gået 
hjem, da de fik fri kl. 15.00, og nu er der kun KIRSTEN og JEANNE tilbage. De unge 
er heller ikke fuldtallige, da der er nogle, der er taget hjem på weekend. Da de har 
spist, rejser JEANNE sig op og siger, at de lige skal have overstået fredags-ritualet 
med at få fordelt weekendens arbejdsopgaver imellem sig. De skal fx have fundet 
ud af, hvem der sørger for morgenmad, frokost og aftensmad. Da opgaverne er 
fordelt, siger Nikolaj: ”Hvad med Lise?”. ”Det skal du ikke blande dig i”, svarer 
JEANNE med det samme lidt spidst og går videre til næste punkt. Efter de har ryd-
det op efter aftensmaden, vil Mads og hende bage pandekager. Hvis der er andre, 
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der har lyst til at være med, så er de velkomne. Om ikke andet, fortæller hun, så 
vil der være pandekager og slik til aftenkaffen i aften og planen er, at dem, der har 
lyst, kan se en film sammen. KIRSTEN tilbyder at tænde op i svedehytten, hvis der 
er nogen der vil derud en tur – det vil Nikolaj gerne. 

Efter maden smutter de fleste unge ind på deres værelser, men Nikolaj går med 
KIRSTEN i svedehytten, og JEANNE og Mads går i køkkenet og begynder pandeka-
gebagningen. Klokken 20.30 bliver aftenkaffen traditionen tro sat frem. Og de fle-
ste unge kommer ned fra deres værelser. Nikolaj går hen til JEANNE: ”Men altså, 
hvad med Lise? Hvem sørger for, at hun får mad i løbet af weekenden?”. JEANNE 
ser lidt overrasket på ham, men siger så, at det skal han ikke være bekymret for – 
de ved godt, at Lise er der og har også planlagt, hvem af de voksne der skal kigge 
til hende og se, om de kan få hende med ned i løbet af weekenden.  Efter denne 
besked synes Nikolaj lettet, snupper en håndfuld slik og vender, sammen med Ken-
neth, tilbage på værelset, hvor deres online computerspil står og venter. Marcus, 
Mads, Astrid, KIRSTEN og JEANNE slår sig ned i sofaen. Mads havde besluttet, at 
de skulle se ”Under sandet”.  

Da filmen slutter lidt i elleve går Marcus, Mads og Astrid op og gør sig klar til at gå 
i seng. KIRSTEN og JEANNE går ind på kontoret. KIRSTEN har fri kl. 23.00, så de har 
lige tid til en kop kaffe på kontoret. KIRSTEN fortæller, at hun simpelthen ikke kan 
lade være, men at hun, hver gang Mads siger noget, med det samme bliver irrite-
ret. Hun fortæller om, hvor irriteret hun fx var blevet tidligere på dagen, da han 
havde kritiseret den pandekagedej, hun havde lavet. KIRSTEN føler, at MADS ifølge 
sig selv er helt vildt god til alt muligt og taler en masse om det. JEANNE siger at 
hun godt kan se hvad KIRSTEN mener, men at hun ikke bliver irriteret, men blot 
nysgerrig på, hvad der gemmer sig bag alle hans historier. Hun fortæller, at hun 
mener, at han måske bare er lidt nervøs ved det hele som ny på institutionen og 
desperat forsøger at passe ind. KIRSTEN giver JEANNE ret, men må alligevel ind-
rømme, at hans OCD-lignende tanker og overdrevne krav til hygiejne og fx hans 
afsky over for hunde, trykker på nogle knapper hos hende.  KIRSTEN kan rigtig godt 
lide dyr og fortæller, at hun i søndags var kommet et smut forbi institutionen med 
sine to hunde. Hun fortæller, at da Mads så hundene havde han sagt, at hvis de 
kom inden for en meters afstand af ham, så ville han smadre dem, og at han vidste 
lige, hvordan man skulle gøre, for det havde hans far nemlig lært ham. KIRSTEN 
fortalte, at hun var blevet helt chokeret og ikke vidste, hvad hun skulle sige. 
JEANNE mener, at de nok lige skal give ham lidt tid til at falde til, og at det så nok 
er et spørgsmål om at finde den rette balance mellem at tage hensyn til hans ’sær-
heder’ og på den anden side skubbe lidt til ham og udfordre ham lidt på det, så 
han ikke risikerer at skubbe de andre unge væk. Samtalen slutter med, at de kon-
kluderer, at KIRSTEN måske skal lade nogle af de andre tage lidt over på kontakten 
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med Mads, så hun ikke bliver mere irriteret på ham, og så foreslår JEANNE, at de 
måske kunne undersøge, om han ville have lyst til at stå for fx rengøringen i køk-
kenet, så han var sikker på, at der var blevet gjort ordentligt rent. 

Klokken er blevet 23 – KIRSTEN siger tak for i dag, og JEANNE går en godnat-runde 
og låser yderdørene. Men inden hun selv går i seng, sætter hun sig og laver et 
notat om episoden med Nikolaj, der spørger ind til Lise. JEANNE var blevet over-
rasket over, hvordan hendes instinktive opfattelse af Nikolajs spørgsmål i forbin-
delse med fordelingen af weekendens arbejdsopgaver helt tydeligt bar præg af 
hendes opfattelse af Nikolaj som nøjeregnende og derfor forstod hans spørgsmål 
som en slags millimeterdemokrati, om Lise ikke også skulle have nogle opgaver. 
Men som hun senere havde konstateret, så var dette spørgsmål i virkeligheden et 
udtryk for, at Nikolaj var bekymret for Lise og ville sikre sig, at de huskede at hun 
også var der. JEANNE skrev i beskeden til sine kollegaer, at hun delte denne histo-
rie som en påmindelse om, at de alle skulle huske at blive ved med at være nys-
gerrige og åbne over for deres unge og ikke på baggrund af tidligere erfaringer, 
diagnoser eller andre ting putte deres reaktioner, handlinger, spørgsmål eller lig-
nende i forudbestemte kasser. 

EN DAG PÅ KOMPASSET 

Kompasset er et Socialpædagogisk Opholdssted. Der bor 7 børn i alderen 8 til 13 
år. Der er ingen intern skole på opholdsstedet, og alle børn går derfor i forskellige 
skoler i lokalområdet – nogle i almindelige folkeskoler og andre i diverse special-
skoler. Der er 10 ansatte på opholdsstedet, hvoraf hovedparten har en pædagog-
uddannelse, der er blot tilknyttet en enkelt køkkenhjælp, der ikke har en pædago-
gisk uddannelse. På Kompasset er arbejdet formet af en vidensbaseret (pædago-
gisk og psykologisk) tilgang til børnene. Der er en ekstrem målfokusering og blik 
for børnenes udvikling. Alle handlinger og episoder i hverdagen tænkes derfor ind 
i et udviklingsperspektiv. Dokumentationsarbejdet fungerer som et strategisk red-
skab. På Kompasset er der fokus på klare regler, fast struktur og genkendelighed. 
De fysiske rammer på institutionen er hyggelige og bærer præg af en hjemlig at-
mosfære, hvilket ligeledes er et fokusområde på Kompasset.  

Det er torsdag morgen, klokken er lidt i 7.00, og på Kompasset er PERNILLE netop 
mødt ind på arbejde. Da hun kommer ind i det lille hyggelige landkøkken, bliver 
hun mødt af en liflig duft af nybagte boller. ”Der er så absolut nogle fordele ved, 
at vi har haft besøg af det nye tilsyn,” siger hun med et smil på læben henvendt til 
MAIKEN, der har haft nattevagten. På Kompasset er de for nylig blevet pålagt at 
have en vågen nattevagt. ”Ja, noget skulle jeg jo lave for ikke at falde i søvn,” sagde 
MAIKEN, der fortæller, at hun også er kommet helt i bund med vasketøjet, så der 
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ligger bunker med rent tøj til hvert af børnene ude i det store bryggers. Kort efter 
kommer køkkenhjælpen ind. Hun går i gang med at stille morgenmaden frem.  

MAIKEN tager hjem, og PERNILLE påbegynder det daglige morgenritual med at 
vække alle børnene. Først vækkes de store børn ovre i ungehuset og derefter væk-
kes ’de små’. Som den sidste går PERNILLE hen til Sofias dør. Hun tager en ekstra 
dyb indånding, inden hun banker på døren og ruster sig til den daglige konfronta-
tion. De har for nylig forsøgt sig med at lade Sofia bestemme, hvordan de skulle 
vække hende om morgenen, i håbet om at de på den måde kunne undgå de dag-
lige konflikter. Men på personalemødet i sidste uge var det blevet besluttet, at de 
nu måtte gå væk fra dette igen. De konstaterede, at Sofia ikke kunne administrere 
dette ansvar selv, og at det var lidt ligesom at række fanden en lillefinger, som 
TROELS havde sagt. De havde i første omgang aftalt med Sofia, at de ansatte om 
morgenen skulle nøjes med at banke på hendes dør tre gange og åbne døren lidt 
på klem. Så ville hun selv stå op. Men selvom de ansatte havde syntes, at det fun-
gerede godt i starten, så syntes de hurtigt, at Sofias krav havde taget overhånd. 
Sofia var blevet sur på nogle af de ansatte, der efter hendes mening ikke bankede 
på, på den rette måde og var kommet til at tænde lyset på hendes værelse eller 
lignende. Så på sidste personalemøde var de blevet enige om, at de blev nødt til 
at droppe denne ’særaftale’. Konklusionen var, at Sofia ikke kunne håndtere at få 
dette ansvar, og at det i virkeligheden ikke var godt for hende. Hun havde brug for, 
at de voksne satte klare og tydelige rammer og bestemte, både hvornår hun skulle 
gå i seng, og hvornår hun skulle stå op, så hun ikke skulle forholde sig til det. Så nu 
er de gået tilbage til, at det er dem som voksne der bestemmer, hvordan hun skal 
vækkes, og hvordan tempoet mv. skal være om morgenen. 

Morgenmaden indtages lidt i forskellige tempi, efterhånden som de enkelte børn 
er klar, og flere gange i løbet af morgenen bliver køleskabet åbnet og børnenes 
respektive madpakker fundet frem og pakket i skoletaskerne. Der bliver sagt farvel 
og ønsket god dag, når endnu et barn smutter ud ad døren for at nå skolebussen. 
På Kompasset har de ikke en intern skole, og børnene går derfor på forskellige 
skoler i nærområdet. Klokken lidt over 8 begiver Tommy og Bella sig ud mod deres 
cykler. ”Hov” siger PERNILLE, ”Bella, du mangler da din cykelhjelm”. Bella fortæl-
ler, at hun altså ikke kan finde en cykelhjelm, der passer. BIRTHE (lederen), der lige 
er mødt ind, går ud og finder en ridehjelm hun har bag i sin bil. Men den kan Bella 
heller ikke passe. ”Jamen så må du jo cykle afsted uden.” Da Bella og Tommy er 
smuttet afsted, spørger PERNILLE BIRTHE, om hun virkelig ville have lånt hende 
ridehjelmen. ”Der er jo ret stor risiko for, at den ikke kommer med hjem. De har 
det sjovt nok med at forsvinde de der cykelhjelme… måske fordi man ikke gider 
have dem på.” siger PERNILLE grinende. BITHE og PERNILLE taler lidt om de udfor-
dringer, de har med at få Bella til at cykle i skole. BIRTHE fortæller, at hun også 
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flere gange har fundet Bellas cykel liggende i grøftekanten nede ved den store vej. 
Hun mener, at Bella nogle gange tager bussen derfra i stedet for at cykle i skole.  

Klokken 8.30 er alle børnene sendt i skole, og de andre medarbejdere på Kompas-
set begynder så småt at møde ind. Det er torsdag, og på Kompasset betyder det, 
at der er personalemøde fra klokken 9.00 til 13.00. Køkkenhjælpen har sat mor-
genbrød, te og kaffe frem til dem i mødelokalet, og da de alle er samlet, starter 
mødet. BIRTHE starter med at fortælle, at hun og KJELD (souschefen) lige pt arbej-
der på at få opdateret deres beskrivelse af institutionen på Tilbudsportalen. 
BIRTHE fortæller, at det jo er via Tilbudsportalen at myndighedssagsbehandlerne 
læser om deres institution, så det derfor er vigtigt, at de får skrevet, hvor dygtige 
de er. Og BIRTHE fortæller, at hun faktisk her kl. 12.00 har en aftale med to sags-
behandlere, der kommer og skal se stedet i forbindelse med en dreng, som de 
gerne vil have anbragt allerede i starten af næste uge. Der går et suk gennem de 
ansatte. BIRTHE siger, at hun godt ved, at det selvfølgelig bliver lidt presset, hvis 
de får ham, men understreger, at de altså ikke har råd til at sige nej, sådan som 
situationen er lige i øjeblikket. ”Vi ved jo ikke, om Brian og Sabine lige pludselig 
ikke er her længere. Om deres sagsbehandler kommer i morgen og fortæller, at 
de nu har fundet en plejefamilie til dem.” BIRTHE går videre til næste punkt på 
dagsordenen. Hun fortæller, at hun nu har lavet en personalehåndbog, hvor hun 
har samlet alle de informationer, som hun mener er vigtige at få, når man bliver 
ansat på institutionen. ”Det lyder godt”, siger CARSTEN. ”Ja, så for dig CARSTEN, 
der har været her på Kompasset så længe, der bliver det sådan en alt-det-jeg-
burde-have-gjort-bog.” griner BIRTHE. BITHE fortæller, at personalehåndbogen er 
blevet lagt ind i dagbogssystemet, så ved lejlighed kan de lige gå ind og kigge på 
det og se, om der er noget, de synes mangler.  

Personalemødet fortsætter, og som de plejer, så tager de et barn op. BIRTHE teg-
ner en tændstikmand, og ovenover skriver hun ”Sabine”. ”Hvordan går det med 
Sabine?” spørger hun ud i rummet. De begynder alle at melde ind, og der tegner 
sig hurtigt et billede af en pige der har det godt og trives. BIRTHE skriver bl.a.: inde 
i en god udvikling, glad, positive tilbagemeldinger fra skolen, blevet mere bevidst 
om egne følelser, kan mærke sig selv, bedre til at give udtryk for, hvad hun vil. Men 
der er rundt om bordet enighed om, at udfordringen er, at hun pludselig har meldt 
ud, at hun ikke længere vil have kontakt med hverken mor eller mormor.  

Klokken er blevet 12.00, og BIRTHE beklager, at hun må gå. KJELD overtager skri-
vepennen og spørgerollen. ”Hvordan kan vi sikre, at hun bibeholder kontakten?” 
spørger han. Det bliver foreslået, at STINE, der har en god relation til Sabine, skal 
tage en snak med hende og forklare hende, at hun jo ikke bare kan lade være med 
at se sin mor. Men de bliver også enige om, at STINE skal foreslå, at de på Kom-
passet gerne vil hjælpe med, at det bliver hyggeligt. De beslutter, at STINE fx kan 
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foreslå Sabine, at de inviterer mor på eftermiddagskage en dag, eller at de spørger, 
om mor ikke vil med ud og se Sabine, når hun er til ridning. Da klokken er blevet 
13, slutter de mødet af, og de fleste begiver sig ud mod deres biler og cykler for at 
tage hjemad. PERNILLE, CARSTEN og STINE bliver. Det er dem, der er på vagt indtil 
i aften ved 23-tiden, hvor den vågne nattevagt kommer og tager over.     

Tiden, indtil børnene kommer hjem fra skole, bruges på at tjekke de mange for-
skellige skolers intranet og aftale, hvem der har ansvaret for hvilke børn. PERNILLE 
går over i ungehuset, og CARSTEN og STINE bliver hos de små. CARSTEN og STINE 
fordeler de små imellem sig. Det giver lidt sig selv i forhold til, hvem de er primær-
pædagoger for. CARSTEN skal tage Leo og Sofia, og STINE skal have Sabine og 
Majse. Telefonen ringer. PERNILLE tager den. Det er Bella, der ringer og spørger, 
om det er i orden, at hun tager to veninder fra klassen med hjem, og om de må 
bage kage. PERNILLE siger, at hun selvfølgelig gerne må have veninder på besøg, 
men at de ikke må bage kage. Hun siger til Bella, at veninder jo ikke kun skal 
komme på besøg for at få kage. ”De skal jo komme, fordi de synes, det er hyggeligt 
at være sammen med dig Bella,” siger hun. Efter at have lagt røret på siger 
PERNILLE henvendt til CARSTEN og STINE, at det virkelig er tydeligt, at de skal have 
arbejdet med Bellas selvfølelse. Hun skal styrkes i troen på, at folk gerne vil hende, 
uden at hun giver noget som en form for modydelse. STINE og CARSTEN er enige. 
Inden de første børn begynder at komme hjem omkring kl. 13.30, når STINE også 
lige at få skrevet Sabines nye mål om, at hun skal bibeholde en god kontakt til mor 
og mormor, ind i hendes journal.  

Klokken 14.15 serveres der traditionen tro eftermiddagsfrugt i henholdsvis børne- 
og ungehuset. I ungehuset er det i dag kun Tommy, Brian og PERNILLE, der mødes 
til frugt, da Bella har veninderne på besøg og derfor er fritaget. Mens de tre sidder 
og snakker om, hvordan deres dag har været, småløber Bella og hendes veninder 
fnisende forbi. De løber ind på Bellas værelse. PERNILLE rejser sig og går hen og 
banker på Bellas dør. Bella råber, at hun ikke skal komme ind, men PERNILLE åbner 
alligevel døren. ”Det er noget af en mave, du har fået dig Bella” siger PERNILLE. 
Pigerne fniser, og PERNILLE vælger at hun ikke vil irettesætte Bella foran hendes 
veninder og lader dem derfor beholde den pose chips, som hun er ret sikker på 
gemmer sig under Bellas trøje. 

Efter de har spist eftermiddagsfrugt, foreslår PERNILLE, at hun og Tommy sætter 
sig over ved computeren og ser, om de ikke kan finde en sjov fritidsaktivitet, han 
kan gå til. Brian spørger, om han så må gå ud og slå græsset ude på fodboldbanen. 
PERNILLE og Brian aftaler, at han kan få 50 kr. for det, og Brian smutter ud ad døren 
med det samme. PERNILLE og Tommy sætter sig over ved computeren, og efter 
en del søgen frem og tilbage og snak om, hvad Tommy interesserer sig for, finder 
de frem til, at han kan spille trommer på musikskolen hver tirsdag. De aftaler, at 
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PERNILLE lige skal tjekke med BIRTHE, om det er i orden, så de kan tilmelde ham 
dagen efter, hvor PERNILLE også er på arbejde. Tommy vil også gerne tjene nogle 
lommepenge, så han aftaler med PERNILLE, at han kan flytte noget brænde, der 
ligger ude ved gyngestativet og stable det inde i skuret.  

Da klokken er 17.00, skal Bellas veninder gå. I ungehuset er der nemlig stille-lektie-
time hver dag (undtagen fredag, lørdag og søndag) fra klokken 17 og frem til klok-
ken 18, hvor de skal spise. Bella, Tommy og Brian sætter sig ind på hver deres 
værelse, og der bliver helt stille i ungehuset. PERNILLE går ind og hjælper Brian 
med noget matematik, som han bøvler lidt med. Bagefter går hun ind til Bella. 
Uden at hæve stemmen siger hun, at de vist lige bliver nødt til at tale om den pose 
chips. Bella kigger ned i jorden, og PERNILLE siger, at hun er sikker på, at venin-
derne gerne vil besøge hende, selvom hun ikke har kage eller chips. Bella fortæller, 
at det altså ikke var hendes idé – det var en af de andres idé. Hun fortæller, at 
veninden havde en cykel og var cyklet ned til Brugsen og havde købt en pose chips 
til dem. PERNILLE siger, at Bella en anden gang skal sige til veninden, at det skal 
hun altså ikke. 

Klokken 18.00 går PERNILLE ind i børnehuset, hvor CARSTEN har lavet mad. 
PERNILLE henter noget mad til dem ungehuset. De skal have kartoffelmos og mør-
bradgryde. Da PERNILLE kommer ind med maden, har Brian dækket bord, og kort 
efter kommer Tommy og Bella ud fra deres værelser. Hen over aftensmaden taler 
de om kendisser – de glæder sig til, at de i aften skal se det nyeste afsnit af ”Fami-
lien fra Bryggen”, og bagefter skal de se et nyt program, der hedder ”Børnelok-
kerne”. Det glæder de sig til. Tommy fortæller, at han har set traileren til program-
met, og at det lyder ret klamt, at der sidder nogle voksne mænd bag computer-
skærmen og udgiver sig for drenge og piger på deres alder. 

Da de har spist, ryddes der af bordet. Men inden aften-TV-hyggen kan begynde, 
så skal de have klaret deres ugentlig, rengøring. Det er torsdag, og det betyder, at 
de tre unge hver har et område af deres fællesarealer, som de skal gøre rent. Bella 
har badeværelset, Brian har fællesarealerne på første salen, og Tommy har køkke-
net og stuen. De er effektive og bliver forholdsvis hurtigt færdige. Men inden de 
kan slænge sig i de bløde møbler foran TV’et, skal de lige have smurt madpakker 
til dagen efter. De når alle tre at blive færdige til klokken 20, så de er klar, når 
Linse, Geggo og de andre fra Bryggen toner frem på skærmen.  

Klokken 22 slukkes TV’et, og Bella, Tommy og Brian bliver sendt ud for at børste 
tænder og gøre sig klar til at sove. PERNILLE går rundt og siger godnat til dem på 
deres værelser, slukker lyset og sikrer sig, at mobiltelefoner og andet, der ville 
kunne forstyrre nattesøvnen, ikke befinder sig på værelserne. Da der er ro i unge-
huset, går hun over i det andet køkken, hvor CARSTEN og STINE allerede sidder 
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ved hver deres computer. De fortæller, at det havde været en lidt svær putning 
her til aften. Sabine havde reageret rimeligt kraftigt på STINEs forslag om, at de 
kunne invitere hendes mor og mormor på besøg. Hun havde grædt og råbt, at de 
i hvert fald ikke skulle komme ud og se hende ride, og at hvis de inviterede dem 
alligevel, så var de alle sammen bare nogle lorte voksne. Da Leo og Sofia var blevet 
puttet, kom CARSTEN ind og tog over med Sabine, og det lykkedes ham at få hende 
til at falde til ro. Så selvom de ikke var kommet tættere på målet om at Sabine 
skulle bibeholde kontakten med mor, så var der nu i hvert fald kommet ro på hu-
set, og de kunne få skrevet dagbogsnotaterne. Mens de sidder ved hver deres 
computer og skriver, taler de sammen om dagbogen. CARSTEN siger, at det nogle 
gange er lidt frustrerende at skulle lave alle disse notater kun for tilsynets skyld. 
STINE siger, at det, hun synes er mest frustrerende, er, at BIRTHE er begyndt at 
kommentere hendes dagbogsnotater. ”Her i sidste uge fik jeg dagen efter en be-
sked fra BRITHE om, at hun gerne ville have mig til at ændre nogle sætninger – Det 
har vi aldrig skullet før”. PERNILLE kan godt se, at det er irriterende, men påpeger, 
at det jo er godt, at BIRTHE er opmærksom på det, da det, de skriver, jo ellers kan 
blive misforstået af tilsynet. Det giver de andre hende ret i. Da klokken er 22.30, 
er både CARSTEN og STINE færdige med deres arbejde. De lukker computerne ned 
og tager hjem. PERNILLE bliver til kl. 23.00, hvor den vågne nattevagt kommer.   

EN DAG HOS FAMILIEN JENSEN 

Familien Jensen er en plejefamilie, der består af plejeforældrene TORBEN og 
ANNE, der begge er 47 år. De har to sønner midt i 20’erne, der begge er flyttet 
hjemmefra.  De har været plejeforældre i små 15 år, men de seneste 5 år som 
fuldtidsplejefamilie. I øjeblikket har de fire plejebørn i alderen 6 til 17 år. Begge 
plejeforældre har en pædagogisk uddannelse – plejefar er uddannet lærer, og ple-
jemor er uddannet pædagog, og de har begge tidligere arbejdet på en specialskole. 
Arbejdet med deres plejebørn er således formet af en vidensbaseret (pædagogisk 
og psykologisk) tilgang. I deres daglige arbejde har de i høj grad fokus på relatio-
ner, klare rammer og en høj grad af forudsigelighed. De står ikke selv for behand-
lingen af deres plejebørn, men de har et klart fokus på behandlingsbehov og vig-
tigheden heraf. Dokumentationsarbejdet bliver anvendt som et vigtigt strategisk 
redskab. For TORBEN og ANNE er arbejdet som plejeforældre mere end et arbejde, 
det er en livsstil og en livslang forpligtigelse.  

Det er torsdag morgen. Klokken er lidt over seks, og der begynder så småt at være 
liv i hovedhuset på det nedlagte landbrug. Det er her, familien Jensen bor. Familien 
består af far TORBEN, mor ANNE, to biologiske børn, der begge er flyttet hjemme-
fra, og fire plejebørn i alderen 6 til 17 år – Andreas på 6 år, Vicky på 7 år, Casper 
på 9 år og Simone på 17 år. Plejemor ANNE og plejefar TORBEN er de første, der 
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er stået op. De har et fast morgenritual og en fast arbejdsdeling for, hvem der gør 
hvad. ANNE går ud i køkkenet og gør morgenmaden klar. Hun laver havregrød, 
sætter kaffe over, sætter et udvalg af havregryn, cornflakes, müesli og ymer frem 
på bordet. Imens går TORBEN op på førstesalen, hvor alle børneværelserne er. 
Børnene vækkes, som de altid bliver, og i helt samme rækkefølge hver dag. Først 
vækkes den ældste, så den næstældste og så videre ned til den yngste på 6 år. Det 
er et omfattende vækkeritual, der tager sin tid. Men TORBEN og ANNE synes, at 
det fungerer. Børnene ved præcis, hvad der sker hvornår, og hvad de skal. Samti-
dig er det vigtigt for dem, at der er god tid om morgenen. Som ANNE siger, så er 
det vigtigt at få en god start på dagen.  

Omkring klokken 7.00 er hele familien samlet om morgenmaden. Dagens program 
vendes, hvem skal hvad, hvornår og med hvem? ANNE sidder med de tre yngstes 
skoleskema foran sig. Hun siger henvendt til Andreas: ”Du skal have idræt i dag.”. 
Vicky supplerer med det samme: ”Husk nu at pakke dine gymnastiksko!”. ANNE 
kigger på Vicky og siger, at det er rigtigt, men det skal hun ikke blande sig i, det 
skal de som voksne nok hjælpe Andreas med at huske.    

Da klokken er 7.30 afgår ’bussen’, som TORBEN siger. Men det er ikke en rigtig bus 
de tager. TORBEN kører de tre yngste plejebørn i skole hver morgen. Kun den æld-
ste, Simone, der går på gymnasiet, tager selv bussen i skole. De tre børn går ikke 
alle på samme skole, de to mindste, Vicky 7 år og Andreas 6 år, går på den lokale 
folkeskole, men Casper på 9 år går på en specialskole.  

Da klokken er 8.30, er TORBEN tilbage fra sin afleveringsrunde. ANNE har lavet en 
frisk kop kaffe til dem og smurt en ostemad. De sætter sig ved køkkenbordet og 
snakker om dagens program, og hvad de skal nå, inden børnene skal hentes igen. 
TORBEN tager en blok frem og skriver en liste over dagens opgaver. På listen bliver 
skrevet: 

• Simones status 
• Ansøgning om legeterapi til Andreas 
• Handle ind til resten af ugen 
• Tøjvask   

De beslutter, at ANNE skal lave første udkast til Simones status, og at de så efter-
følgende skal kigge den igennem sammen. Simones statusrapport denne gang er 
ret vigtig, da det på det næste møde med myndighedssagsbehandleren skal be-
sluttes, om Simone kan få bevilget efterværn. ANNE og TORBEN er enige om, at 
det er helt afgørende for Simones fremtid, at hun får lov til at blive hos dem og 
færdiggøre sin gymnasieuddannelse, ellers risikerer de, som TORBEN siger, at 
”tabe det hele på gulvet”. TORBEN skal lave udkast til beskrivelsen af Andreas, så 
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de kan få bevilget legeterapi til ham. Men TORBEN og ANNE er enige om, at det 
mere er en formssag, da myndighedssagsbehandlerens reaktion på deres fore-
spørgsel havde været meget positiv. Hun skulle bare lige have dem til at lave et 
begrundet skriv om, hvorfor de fandt det gavnligt for Andreas at komme i et lege-
terapiforløb, så hun formelt kunne godkende det og de kunne komme i gang. De 
sætter sig ved hver deres bærbare computer og begynder at skrive. TORBEN er 
hurtigt færdig og går ind og tjekker de forskellige ForældreIntra, om der er nogle 
nye meddelelser. Han kommer også forbi Facebook. ”Lizette har slettet mig på 
Facebook igen, ” siger han højt. Han var gået ind for at sende Lizette, deres tidli-
gere plejedatter, en besked på Facebook. Han havde den foregående dag hørt fra 
en bekendt, at Lizettes storesøster efterhånden var kommet ret langt ud i sit stof-
misbrug, så han ville lige sende Lizette en hilsen. TORBEN og ANNE er bekymrede 
for Lizette, der som 10-årig var blevet hjemgivet. En beslutning, som de dengang 
ikke var enige i. Og deres bekymring for Lizette er de seneste år blevet forstærket 
af de jævnlige fortællinger, de får om Lizettes to ældre søskende. De har derfor 
besluttet, at selvom det nu var seks år siden, at hun har boet hos dem, så vil de nu 
jævnligt skrive til hende, så hun, om ikke andet, ved, at deres dør altid står åben, 
og at hun altid er velkommen hos dem. 

TORBENs telefon ringer, det er Caspers familieplejekonsulent, der ringer. Han vil 
bare fortælle, at han lige har set, at Socialstyrelsen anbefaler et forældretrænings-
kursus, som ADHD-foreningen afholder. Det hedder Kærlighed i Kaos (KiK)138. Han 
siger, at han kom til at tænke på dem, da han så det, og på deres snak på sidste 
møde om deres udfordringer med at skabe nogle tydelige rammer for Casper, men 
uden at begynde at lave behandling derhjemme over køkkenbordet med brug af 
piktogrammer, boardmaker eller lignende. TORBEN takker og siger, at det vil de 
da lige kigge på, og de aftaler, at hvis de finder det relevant, så vil familieplejekon-
sulenten godt sende deres ansøgning videre til Caspers myndighedssagsbehand-
ler. 

Før de får set sig om, er klokken næsten 12. ANNE sidder stadig og skriver på Si-
mones status. TORBEN går ud og sætter noget vasketøj over og stiller frokost frem 
til dem. Under frokosten taler de Simones status igennem. ANNE siger lidt fortviv-
let, at hun synes, den er virkelig svær at skrive. For på den ene side, så skal hun jo 
vise, at Simone er en pige med rigtig mange ressourcer, der er inde i en god udvik-
ling, men på den anden side, så skal hun jo få det gjort helt tydeligt, at hun stadig 
har brug for den støtte og de faste rammer, som de kan tilbyde hende. Da de har 
spist færdig, rydder TORBEN af bordet. ANNE sætter sig tilbage ved computeren. 

 
138 ”Kærlighed i Kaos (KiK) er et forældretræningsprogram målrettet forældre til børn med ADHD eller 
ADHD-lignende vanskeligheder.” (Socialstyrelsen 2017e). 
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Hun vil se, om ikke hun kan nå at få statusrapporten færdig, inden ungerne kom-
mer hjem. TORBEN finder indkøbssedlen frem. Han kører nu, så han kan nå at 
handle ind, inden har skal hente Casper klokken 13.30 og Vicky og Andreas kl. 
14.00.  

Klokken 14.15 kommer TORBEN tilbage med de tre mindste. ”Velkommen hjem”, 
råber ANNE ude fra køkkenet, da de træder ind i entreen. ANNE har stillet safte-
vand og boller frem. Det er en fast rutine, at de alle samles, når de kommer hjem 
fra skole. De sidder og taler om, hvordan dagen er gået. Andreas siger lige pludse-
lig: ”Ved du hvad Ole sagde i dag mor?”. ”Hov Andreas, det var vist lige en svipser”, 
siger TORBEN. Andreas ser spørgende over på TORBEN. ”ANNE er jo ikke din mor. 
Din mor hedder LONE.” Siger han med et smil på læben. Andreas kigger ned i bor-
det. ”Jeg vil hellere have, at I er mine forældre.” mumler han. ANNE og TORBEN 
smiler til ham og siger, at man jo ikke sådan selv kan vælge sine forældre, men at 
de er hans plejeforældre, og at de altid vil være der for ham. De taler videre om 
det med, at de er plejeforældre, og hvad det betyder. Casper siger, at hans mor 
har sagt, at han snart skal hjem og bo igen. ANNE siger, at det er en beslutning, 
som hverken Caspers mor eller hende og TORBEN træffer. Det er Caspers sagsbe-
handler, der bestemmer det. Men, tilføjer hun, at hvis hans sagsbehandler beslut-
ter, at han skal hjem til mor og bo igen, så betyder det jo ikke, at de forsvinder. ”I 
vil altid være velkomne her” siger ANNE og kigger rundt på de tre. TORBEN nikker 
og siger, at de allerede glæder sig til at følge dem, når de bliver voksne. De taler 
om, at de glæder sig til at se, hvilken uddannelse de vælger, og om de får en sød 
kæreste og måske børn. I det samme kommer Simone ind ad døren. ”Det er lige-
som med Simone”, siger ANNE. ”Vi ved ikke, hvor længe kommunen siger, at Si-
mone kan få lov til at blive boende her. Men det ændrer jo ikke på, at Simone altid 
er velkommen og kan komme på besøg lige så tit hun vil – ligesom Bjarke og Lukas 
gør”. Bjarke og Lukas er ANNE og TORBENs biologiske børn.     

Da klokken er 15.30, kører ANNE og Casper afsted. Casper går til karate hver tors-
dag fra 16 til 17. Spisebordet bliver nu omdannet til lektielæsning. Vicky og An-
dreas har ikke så mange lektier, men TORBEN og ANNE prioriteter alligevel, at de 
10-20 minutter om dagen skal sidde med en opgave, enten i form af at de skal 
skrive bogstaver, øve sig i tallene, læse små rim op eller lignende. Simone har en 
del lektier i gymnasiet, og det er efterhånden en daglig kamp i den lille familie. 
Men som ANNE og TORBEN siger, så kan Simone virkelig bruge sin stædighed og 
det, at hun kan blive virkelig gal som en ressource, når hun skal lave sine lektier. 
ANNE og TORBEN ved, at Simone nogle gange kan gå helt i sort over sine lektier 
og synes, at det er helt umuligt. Det er netop det, der sker den dag. Simone sidder 
med nogle matematikopgaver, og det går rigtig godt til at starte, men lige pludselig 
virker det som om, at klappen går ned. TORBEN prøver at sætte sig ved siden af 
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hende og hjælpe, men Simone skubber det fra sig og siger, at hun ikke kan finde 
ud af det lort. TORBEN giver ikke op, han bliver ved: ”Prøv nu at kigge på det igen 
Simone. Du kan jo godt, hvis du lige koncentrerer sig.” Simone har tårer i øjnene 
og bliver ved med at sige, at hun ikke kan finde ud af det, at det er helt umuligt. 
Sådan sidder de et stykke tid, indtil Simone til sidst arrigt tørrer øjnene og kigger 
på regnestykket. TORBEN hjælper hende, og kort efter har hun løst det. ”Sådan! 
Godt gået!” siger TORBEN og giver hende en high five. ”Jeg vidste, at du kunne”. 

TORBEN begynder på aftensmaden, Vicky og Andreas ser DR Ultra, og ved 17.30-
tiden kommer ANNE og Andreas hjem igen. Klokken 18.00 bliver aftensmaden ser-
veret, og alle er endnu en gang samlet om bordet. Der bliver talt om løst og fast 
hen over spisebordet. De taler blandt andet om planerne for den kommende 
weekend. I morgen er det fredag, og det betyder, at Vicky og Andreas, der er sø-
skende, skal hjem og besøge deres far, og Casper skal på samvær hos sin mor. 
ANNE gennemgår planen. Casper skal i aften selv pakke sin taske til weekenden – 
ANNE siger at hun selvfølgelig nok skal hjælpe, men at det er vigtigt, at han selv 
vælger, hvad han skal have med af tøj hjem til sin mor. I morgen kommer ANNE 
og henter Casper efter skole, og så kører hun ham hjem til mor. Casper skal sove 
hos sin mor to nætter, og så kommer TORBEN og henter ham igen søndag formid-
dag kl. 10.00. Casper nikker. Vicky og Andreas bliver efter skole i morgen hentet af 
TORBEN, der kører dem ud til deres far. De skal kun sove hos deres far en nat og 
bliver hentet igen lørdag kl. 17.00, så de kommer hjem og spiser aftensmad lørdag. 
TORBEN tilføjer, at de har aftalt med Vicky og Andreas’ far, at de gerne må låne 
hans telefon og ringe hjem til ANNE og TORBEN, hvis de kommer til at savne dem, 
mens de er hos far. Vicky og Andreas nikker. Simone skal ikke på samvær i denne 
weekend, men hun skal overnatte hos en veninde fra fredag til lørdag og skal spille 
håndboldkamp om søndagen. Da weekendens planer er på plads, og alle er fær-
dige med at spise får de lov til at rejse sig. Andreas piler afsted med det samme, 
men Vicky råber efter ham: ”Du skal huske at sætte din tallerken hen på køkken-
bordet!”. TORBEN kigger på Vicky og siger, at selvom hun har helt ret, så er det 
ham eller ANNE, der skal minde Andreas om det. Hun skal bare huske at sætte sin 
egen tallerken hen på køkkenbordet, så skal de nok klare det med Andreas.  

Da der er blevet ryddet af bordet, og opvaskemaskinen er blevet fyldt, går 
TORBEN, Andreas, Vicky og Casper ind i stuen. TORBEN læser højt for dem hver 
aften. For tiden er de i gang med Ronja Røverdatter. Andreas synes, den er lidt 
uhyggelig, så han sidder på skødet af TORBEN. De læser to kapitler, før de skal gøre 
sig klar til at gå i seng. TORBEN går ud på badeværelset med Vicky og Andreas og 
sørger for, at de får børstet tænder og kommer i nattøjet. Imens går ANNE med 
Casper ind på hans værelse og hjælper ham med at pakke weekend-tasken. Da de 
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tre små er blevet puttet, kommer ANNE og TORBEN ned i stuen, hvor Simone sid-
der og ser TV.  

ANNE fortæller Simone, at hun i dag har siddet og lavet statusrapporten, og at de 
håber på, at den kan være med til at sikre, at de på deres næste møde med LONE, 
Simones myndighedssagsbehandler, kan få bevilget efterværn til hende. ”Åh, det 
håber jeg.” siger Simone. De taler lidt frem og tilbage om de forskellige mulighe-
der, og ANNE og TORBEN siger, at hvis LONE, mod deres forventning, ikke skulle 
bevilge efterværn, så vil de selvfølgelig hjælpe Simone alt det, hun har brug for, og 
selvom hun ikke længere bor der, så vil hun jo altid være velkommen til at komme 
forbi og spise med eller få vasket tøj. Det sidste griner de lidt af. Simone har nemlig 
det sidste års tid selv skullet vaske sit eget tøj, men nogle gange har det resulteret 
i, at hvide bluser er blevet lyserøde, og en enkelt gang er en sweater krympet så 
meget, at den nu bedrer passer Simones gamle dukke end hende selv. Da de har 
siddet og snakket i et stykke tid, kigger ANNE på sit ur. Klokken er blevet 22.30. ”Vi 
må hellere se at komme i seng” siger hun ”så vi er friske, når vækkeuret ringer i 
morgen.” 

EN DAG HOS FAMILIEN CHRISTENSEN 

Familien Christensen er en plejefamilie bestående af plejemor LIS på 53 år (der har 
plejeopgaven) og plejefar KIM på 60 år. Plejemor er uddannet pædagog, men har 
de sidste 25 år haft familieplejehvervet som sit job. Plejefar er selvstændig med 
egen tømrervirksomhed på matriklen. De er således ikke en fuldtidsplejefamilie. 
De har selv tre biologiske børn – to sønner og en datter. De er for længst flyttet 
hjemmefra og har selv stiftet familie. Men de bor alle stadig i lokalområdet, og 
familien Christensens hjem lægger derfor ofte hus til alt fra impulsive besøg til 
store familiesammenkomster. Gennem de 25 år, de har været plejefamilie, har de 
haft omkring 15 børn/unge i kortere eller længere perioder. Det er ikke alle, de 
fortsat har en relation til, men nogle af dem har de stadig kontakt med. Lige i øje-
blikket har de to plejebørn boende, en dreng på 9 år og en pige på 14 år. Plejefor-
ældrenes tilgang til arbejdet bygger på et kristent grundlag – det er de kristne vær-
dier og livssyn, der former normerne for arbejdet og tilgangen til børnene. Der 
lægges vægt på en stor rummelighed og åbenhed over for plejebørnenes biologi-
ske forældre. Som plejebarn i familien Christensen er der klare regler og forvent-
ninger om ordentlighed, renlighed og hjælp til huslige pligter. Plejemor er ikke så 
glad for de øgede dokumentationskrav, der efterhånden er blevet en del af hendes 
arbejde, og hun ser det derfor blot som noget, der skal overstås. 
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Det er tirsdag morgen, klokken er 5.30 KIM Christensen, der er plejefar og driver 
sin egen tømrervirksomhed, står og vågner under bruseren. KIMs kone LIS er i køk-
kenet og er ved at gøre morgenmaden klar til sin mand og deres to plejebørn, 
Andrea på 14 år og Magnus på 9 år. KIM og LIS har også tre voksne børn, som for 
længst er flyttet hjemmefra, og derudover har de en række tidligere plejebørn, 
som på forskellig vis også stadig er en del af familien. Da klokken er lidt i seks har 
KIM spist sin morgenmad og hælder lige endnu en kop kaffe op i sit krus, inden 
han går over på kontoret i den anden ende af bygningen. KIMs virksomhed driver 
han hjemmefra, og hans tømrerfirma holder til i husets vest fløj. Kontoret har sin 
egen indgang ude fra gårdspladsen, men det er ikke adskilt fra privaten. KIM be-
høver derfor end ikke gå udenfor for at komme på arbejde. Hans kontor ligger i 
samme ende af huset som børneværelserne, så da han passerer Andreas og Mag-
nus’ værelse synger han af sine lungers fulde kraft: ”I østen stiger solen op, den 
spreder guld på sky, går over hav og bjergetop, går over land og by.” Det har 
han gjort hver morgen de seneste små 20 år. Sangen, han synger, varierer, men 
sunget bliver der. Andrea og Magnus ved derfor også, at det betyder, at der 
ikke går længe, før LIS kommer og siger godmorgen. 

Da klokken er lidt over seks, kommer LIS ned for at vække dem. Hun åbner først 
døren ind til Andrea, tænder lyset på hendes værelse og siger godmorgen. Andrea 
trækker dynen op over hovedet. Hun har ikke lyst til at forlade sin varme seng, 
selvom hun også godt ved, at der ikke er nogen vej uden om. Hun kender rutinen 
og ved derfor også, at LIS kort efter kommer hen og trækker hendes dyne til side. 
”Kan du så komme op din dovenkrop.” siger LIS med et smil på læben. Andrea 
sætter sig op i sengen og gnider øjnene. LIS går ind og vækker Magnus. Det foregår 
på nogenlunde samme måde. Og da begge børn er vækket, går LIS tilbage ud i 
køkkenet.  

Da klokken er cirka 6.30, kommer Magnus ud og sætter sig ved morgenbordet og 
begynder at hælde havregryn op. LIS sætter sig med en kop kaffe over for ham. 
Hun spørg ham, om han har husket det hele. Magnus nikker. Han ved godt, hvad 
det er, hun mener. LIS siger: ”Har du vasket dig under armene og i ansigtet?” Mag-
nus nikker. ”Har du redt sengen?” Magnus nikker igen. ”Har du husket at åbne 
vinduet inde på dit værelse?” Magnus nikker igen. ”Du er en engel,” siger LIS med 
et smil på læben. Kort efter kommer Andrea også ud i køkkenet. Hun bliver stillet 
flere af de samme spørgsmål som Magnus, om hun har redt sin seng, luftet ud, om 
hun har sørget for, at der ikke ligger shampooflasker eller andet og flyder på ba-
deværelset, og om hun har tørret gulvet af, så den næste, der går derud, ikke får 
våde strømper. Andrea siger: ”Ja, mor – det spørger du om hver dag”. Det gør LIS 
hver dag. Og som hun selv siger, så gør hun det både, fordi hun mener, at det er 
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vigtige ting at have med sig hjemmefra, og så gør hun det også fordi, at det bade-
værelse, som Andrea og Magnus bruger, også er det badeværelse, som anvendes 
af KIMs medarbejdere og forretningsforbindelser, når de er på hans kontor. 

Da klokken er 7.00, og de har spist deres morgenmad, bliver skoletaskerne pakket. 
LIS har smurt madpakker til begge børnene. Da taskerne er pakket, skal både An-
drea og Magnus ud på cyklerne. De går i samme folkeskole og følges derfor for det 
meste i skole. Men de skal ikke følges hjem fra skole i dag. Andrea skal over på 
klubben efter skole, men LIS siger til hende, at hun skal huske at være hjemme 
senest klokken 17.00, da det er hendes maddag i dag. Da LIS giver Magnus skole-
tasken på, siger hun til ham, at han skal komme lige hjem efter skole i dag, da han 
får besøg af sin mor her i eftermiddag. ”Åh, nej” siger Magnus, ”Må jeg ikke tage 
over til Rasmus i stedet?”. Magnus gider ikke have besøg af sin mor, men LIS siger, 
at han skal være hjemme, når hun kommer, der er ikke noget at rafle om. Da An-
drea og Magnus er cyklet afsted i skole, sætter LIS sig ud i køkkenet og laver en 
indkøbsseddel. Andrea har valgt, at hun vil lave lasagne i aften, så det skal LIS have 
købt ind til. Derudover skal hun også huske at have købt de sædvanlige Bastogne 
kiks, som Magnus’ mor altid får til sin kaffe, når hun kommer på besøg. Hun har 
faktisk allerede skrevet til LIS for at sikre sig, at hun har husket at købe præcis de 
småkager. Da LIS er færdig med indkøbssedlen, er klokken kun 7.30. Den lokale 
Netto åbner først klokken 8.00, så LIS beslutter sig for lige at støvsuge stuen, inden 
hun tager ud og handler.             

Klokken lidt i otte kører LIS ud og handler ind, og da hun kommer hjem, fortsætter 
hun rengøringen. Det er børnenes eget ansvar at holde orden på deres værelser 
og det badeværelse, som de deler, men det er LIS, der står for rengøringen. Det er 
et stort hus, de bor i, så selvom LIS ikke skal rydde op først, så tager det sin tid at 
komme rundt i alle krogene. Da hun har fået gjort rent i huset, kigger hun ind forbi 
KIMs kontor. Det er LIS, der sørger for frokosten, så hun skal lige se, om der er 
andre på kontoret end hendes mand i dag. CARSTEN, en af KIMs svende, er netop 
kommet ind forbi kontoret mellem to opgaver, så han vil gerne have frokost med 
i dag. LIS går ind og smører madder til KIM, CARSTEN og hende selv.  

Da klokken er 13.00, har LIS ryddet væk efter frokosten. Huset er gjort fuldstændig 
rent, og hun kan ikke udskyde det længere. Hun skal have lavet den status på An-
drea, som Andreas myndighedssagsbehandler skal have senest i morgen tidlig. LIS 
hader at lave de halvårlige statusrapporter og får altid gjort det i sidste øjeblik. For 
LIS er det et nødvendigt onde og noget, der bare skal overstås. Hun går ind på KIMs 
kontor. Hun skal låne hans computer til at lave statusrapporten. LIS bander nor-
malt ikke, men da hun sætter sig foran computeren, kan hun alligevel ikke helt 
lade være: ”Det er forbandet med alle de krav, der efterhånden er om, at vi skal 
beskrive de her børn” siger hun til KIM. KIM nikker. Han ved godt, at LIS ikke er fan 
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af netop den del af hendes arbejde. KIM og LIS har en oplevelse af, at der igennem 
de snart 26 år, de har været plejeforældre, er kommet flere og flere krav til skrift-
lighed i deres arbejde. ”Jeg har jo ikke valgt at være plejeforældre, fordi jeg synes, 
det var sjovt at sidde og skrive alenlange rapporter om de her børn.” siger LIS.  

Efter halvanden times tid sender LIS rapporten afsted til myndighedssagsbehand-
leren og lukker med et lettelsens suk computeren ned. Statusrapporten er blevet 
kort, men sådan må det være, hun kan ikke bruge mere tid på den. Så må myndig-
hedssagsbehandleren spørge, hvis der er noget, der mangler.  

LIS går ud i køkkenet og sætter kaffe over og gør klar til eftermiddagens besøg fra 
Magnus’ mor. Da hun kommer igennem entreen. kan hun se, at Andreas skoleta-
ske står henne i hjørnet. Efter at have sat kaffe over går LIS derfor ned på Andreas 
værelse, men der er hun ikke. LIS kigger rundt i huset efter hende og finder hende 
til sidst ude i haven, hvor hun ligger topløs og soler sig. LIS går straks ud til hende 
og beder hende om at tage noget mere tøj på. Det vil Andrea ikke. Hun siger, at 
der er så varmt, og at det da må være en menneskeret at få lov til at ligge og sole 
sig i sin egen have. Men LIS giver sig ikke. Det er hendes hjem og hendes regler. 
Og hos dem er det sådan, at KIM skal kunne have forretningsforbindelser og andre 
besøgende, uden at de risikerer at få kaffen galt i halsen over, at hun ligger topløs 
ude i haven. Andrea vrisser, trækker T-shirten over hovedet og løber ind på sit 
værelse og smækker døren hårdt i efter sig. LIS når end ikke at spørge til, hvorfor 
hun allerede er hjemme og ikke er taget i klub, som hun plejer.  

Da klokken er 15.15 kommer Magnus ind ad døren. Han smider sin skoletaske på 
gulvet i entreen og råber hej. LIS kommer ud til ham i entreen. ”Velkommen hjem.” 
siger hun ”Men din taske. Den skal ikke stå der. Det ved du også godt. Er du ikke 
sød at stille den ind på dit værelse, så din mor ikke falder over den, når hun kom-
mer lige om lidt.” ”Åh, nej!” siger Magnus, ”Jeg gider altså ikke have besøg i dag.” 
Magnus spørger, om han ikke bare må gå ind på sit værelse og spille computer, 
men LIS insisterer på, at han skal være der.    

Klokken 15.30 kommer Magnus’ mor. De sætter sig ind i stuen, hvor LIS har linet 
op med kaffe og småkager på det lille sofabord. Magnus sidder kun ved bordet 
ganske kort, han når at proppe to småkager i munden, inden han rejser sig med 
undskyldningen om, at han skal på toilettet. Han snupper et Anders And blad med 
derud, så han kan blive siddende der, indtil hans mor er gået. Det har han gjort de 
sidste mange gange, hans mor har været på besøg. Han ved derfor også, at han 
ikke slipper for at komme ud og sige farvel. Og ganske rigtigt, da hans mor skal til 
at gå, kommer LIS og banker på toiletdøren og siger, at han skal komme ud og sige 
ordentligt farvel.  
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Kort efter kommer Andrea ud fra sit værelse. Hun er fuldt påklædt og virker ikke 
sur længere. Klokken er 17.00, og hun skal begynde på aftensmaden. LIS hjælper 
hende med at finde alle ingredienserne og opskriften frem, og så sætter hun sig 
hen i sin lænestol med en bog. Stuen er i åben forbindelse til køkkenet, så Andrea 
kan altid spørge LIS til råds, hvis der er noget, hun ikke kan finde ud af. Men LIS 
forventer, at Andrea selv kan klare det. LIS plejer at sige, at når man kan læse, så 
kan man også selv lave mad. Både Andrea og Magnus har derfor en fast maddag 
om ugen, og det har de haft siden de flyttede ind. 

Da klokken er 18.00, sætter de sig til bords. Både KIM og LIS roser Andreas mad. 
Da de er færdige med at spise og har ryddet af bordet, spørger LIS både Andrea og 
Magnus, om de har nogle lektier for til i morgen. Det har Andrea ikke, så hun får 
lov til at sætte sig ind i stuen og se TV. Magnus fortæller, at han skal have læst et 
kapitel i sin læsebog. ”Ok, så gør vi det med det samme” siger LIS. De sætter sig 
ved køkkenbordet, og Magnus går i gang med at læse, han når dog ikke at blive 
helt færdig, da det lige pludselig ringer på døren. LIS går ud og åbner. Det er Wil-
liam, der for år tilbage var i pleje hos KIM og LIS. William har sin nye kæreste med, 
som han gerne vil præsentere for KIM og LIS. William fortæller, at de lige havde 
været ude og køre en lille aftentur, så han fik lige lyst til at stikke hovedet ind forbi 
og se, om de ikke gav en kop kaffe. ”Selvfølgelig” siger LIS, ”Kom indenfor”. LIS 
sætter straks kaffe over, og Andrea bliver bedt om at slukke for fjernsynet. Andrea 
brokker sig lidt, hun var lige begyndt at se en film. KIM siger til hende, at hun gerne 
må blive i stuen, men at TV’et altså skal slukkes. Så hvis hende og Magnus ikke 
gider sidde og høre på, at de voksne snakker, så må de gå ind på deres værelser. 
Både Magnus og Andrea går ind på deres værelser. Da klokken er er 19.30, går LIS 
ind og siger til Magnus, at han skal gå ud og tage et bad og gøre sig klar til at gå i 
seng. Magnus er ikke så vild med at gå i bad, men de har lavet en aftale om, at han 
skal i bad tirsdag og torsdag aften. LIS kan godt forstå, at Magnus ikke gider stå 
tidligt op om morgenen for at gå i bad, så hun er gået med til, at han går i bad om 
aftenen og så nøjes med lige at vaske sig og børste tænder om morgenen.  

Klokken er 21, og både Andrea og Magnus skal ligge under deres dyner. LIS kom-
mer ind til dem og siger godnat og slukker lyset. Deres mobiltelefoner bliver lagt 
på en hylde i køkkenet til næste dag. LIS ordner et par praktiske ting, inden også 
hun og KIM går i seng. Klokken 22 har roen sænket sig over huset, og alt lyset er 
slukket.   
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FRA DAGBOGSKONSTRUKTIONER TIL ET FOKUS PÅ FORSKELLE 
OG LIGHEDER 
Som allerede beskrevet, så er ovenstående dagbogskonstruktioner netop kon-
struktioner. Det er konstruktioner af idealtyper, hvor forskellighederne og de for-
skellige tilgange til arbejdet i feltet, som de ses i mit materiale, er blevet rendyrket. 
Ønsket har været at synliggøre, hvad det er, der er på spil i feltet, og ikke mindst 
forskelligheden i, hvordan arbejdet med de anbragte børn udføres i praksis. Det 
er, som nævnt, væsentligt at have for øje, at virkeligheden er mere nuanceret og 
kompleks, end den fremstår i disse idealtyper. Det er fx i praksis ikke uset, at der 
inden for samme institution findes flere forskellige praksisformer, eller sågar at 
den samme frontmedarbejder kan ty til eller praktisere sit arbejde forskelligt alt 
efter eksempelvis konteksten. Hverdagsbeskrivelserne berører kun disse forskel-
ligheder i meget begrænset omfang. Men nogle enkelte ’forhandlingssituationer’ 
er medtaget for netop at understrege fx en institutions dominerende praksislogik. 
Et eksempel herpå, er de magtrelationer der tydeliggøres da en nyere medarbej-
der på Kastanjelys får sagt, at de har en laissez faire-tilgang, men straks bliver iret-
tesat af de øvrige ansatte. Men netop som blik for forskelligheden og spændvid-
den i hvordan arbejdet udføres, så er disse idealtyper et relevant analytisk greb.  

I det følgende vil jeg dykke mere ned i disse forskelligheder og udfolde, hvordan 
forskellene former udførelsen af arbejdet på forskellig vis. Fokus rettes mod tre 
udvalgte nedslagspunkter – hvordan der arbejdes med regler og struktur, hvordan 
dokumentationsarbejdet udføres, og hvordan arbejdet med at beskrive børnene 
praktiseres – nedslagspunkter, der empirisk er fundet centrale i forhold til at be-
lyse, hvordan arbejdet i feltet udføres. 

8.2 HVERDAGENS STRUKTUR 
Som vi så det i Analysedel I, så var opdragelsesanstalterne ved feltets fremkomst 
som hovedregel stærkt strukturerede - der blev anvendt tidsskemaer til at tydelig-
gøre dagens gang, opgaver og aktiviteter. Der blev arbejdet med at opretholde en 
vis disciplin samt kontrol af relationer til familie, tidligere netværk mv. Det er ikke 
helt samme billede, vi ser i feltet i dag, men der kan alligevel siges at være store 
lighedstræk, fx ift. pointeringen af vigtigheden af netop struktur, stabilitet, forud-
sigelighed og faste regler, der også er markant i det empiriske materiale fra feltet 
i dag. Og det på tværs af anbringelsestyper og idealtyper. Men selvom der således 
overordnet kan ses store ligheder på dette punkt, så ses der i feltet forskellige 
praksisformer og måder at udføre netop dette arbejde og strukturere hverdagen.  
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På baggrund af mine analyser af hvordan arbejdet udføres i relation til hverdagens 
struktur, har jeg opstillet følgende figur: 

 

   

 

 

FIGUR 28: FORSKELLIGE TILGANGE TIL ARBEJDET MED REGLER OG STRUKTUR 

Figuren er opstillet som en illustration af praksisformernes spændvidde i relation 
til, hvordan der i praksis arbejdes med regler og struktur i det daglige på anbrin-
gelsesfeltet. Som nævnt, så er det gennemgående, at der i feltet arbejdes med 
regler og struktur i det daglige, men dette arbejde udføres forskelligt, alt efter hvil-
ken tilgang til arbejdet med regler og struktur der bygges på – hvilket jeg har illu-
streret ved figuren. Den lodrette akse drejer sig om udvikling/forandring – mere 
konkret, hvordan barnets udvikling sker. Denne akse bevæger sig øverst fra prak-
sisformer, der bygger på en forståelse af, at forandring kommer indefra (dvs. at 
forandringer skal ske i barnet – fx tankefiguren om det kompetente barn), til den 
anden ende af aksen, hvor praksisformerne bygger på en antagelse om, at det er 
de professionelle, der former barnet / den unge (dvs. at udvikling er noget de 
voksne gør ved barnet – tankefiguren om det formbare barn). Den vandrette akse 
bevæger sig fra, at hverdagen og aktiviteterne primært er voksenstyrede og til, at 
de i den anden ende af aksen primært er baseret på inddragelse af børnene og de 
unge. På denne akse ses således spændvidden fra den tidlige udviklingspsykologi 
til den nyere barndomssociologi, sådan som vi så det i analysedel I. 
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Som det ses i figuren, så har jeg placeret idealtyperne - de to plejefamilier og de 
to institutioner - i figuren. Institutionen Kompasset og familien Christensen er pla-
ceret i nederste venstre hjørne med en tilgang, hvor hverdagen primært er vok-
senstyret, og hvor arbejdet bygger på en forståelse af, at det er de voksne / de 
professionelle, der former barnet. I øverste venstre hjørne er familien Jensen pla-
ceret – her er hverdagen således også primært voksenstyret, men der er en for-
ståelse af, at forandring kommer inde fra barnet selv og derved ikke er ’noget, de 
voksne gør ved barnet’, uden at barnet selv er med i det. I øverste højre hjørne er 
institutionen Kastanjelys placeret – her er hverdagen i høj grad lagt an på inddra-
gelse og aktiv deltagelse, og dette ud fra en antagelse om, at forandring kommer 
indefra. I nederste højre hjørne er der således ingen af idealtyperne, der er place-
ret, men jeg vil alligevel i det nedenstående komme med en uddybelse af, hvordan 
hverdagen kunne se ud, hvis der primært blev arbejdet med inddragelse, men at 
tilgangen byggede på en antagelse om, at de voksne kan forme børnene.  

De to plejefamilier og to institutioner er, som allerede nævnt, konstruerede ideal-
typer og derfor ’bygget’ til at kunne sættes ind i en figur som denne. Men sådan 
ser virkeligheden ikke ud, den er mere kompleks, og det vil derfor ikke være muligt 
for mig entydigt at placere de plejefamilier og institutioner, som denne afhandling 
bygger på, i en sådan figur – i hvert fald ikke som et billede på et statisk eller per-
manent ’tilhørsforhold’, højst som et periodevist eller foretrukket ’tilhørsforhold’. 

I dette afsnit vil de forskellige praksisformer inden for denne figur blive udfoldet 
og eksemplificeret gennem både de konstruerede idealtyper samt afhandlingens 
øvrige empiriske materiale. 

VOKSENSTYRING – VOKSNE DER FORMER BØRNENE 
I nederste venstre hjørne af figuren er, som sagt, 
både familien Christensen og Kompasset place-
ret, da de begge har en hverdag, der i høj grad 
er voksenstyret og hvor deres tilgang til, hvor-
dan de arbejder med struktur, regler mv., byg-
ger på en forståelse af, at de som voksne kan 
forme børnene. Selvom disse to idealtyper er 
placeret i samme hjørne af figuren, så er der al-
ligevel forskelle. Grundlæggende kan denne for-
skel siges at være funderet i to forskellige (om end beslægtede) anskuelser af børn 
– nemlig henholdsvis den filosofisk informerede tankefigur om ’det formbare 
barn’ og en psykologisk videreudvikling heraf i tankefiguren om ’det ubevidste 
barn’.   
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I tankefiguren om det formbare barn anses barnet som en klump ler, der skal for-
mes i de voksnes hænder, og det er opdragerens ansvar at forme og således ind-
pode noget godt i barnet under opvæksten (Warming 2011a:34). I familien Chri-
stensen ses dette eksempelvis i, hvordan der i det daglige er stort fokus på børne-
nes daglige pligter i form af oprydning, personlig hygiejne mv., hvor plejemor hver 
morgen spørger ind til, om de nu har husket at lufte ud, at rede sengen og vaske 
sig under armene mv. At de hjælper til med madlavningen, og at de passer deres 
skole.  I denne plejefamilies arbejde med hverdagens struktur og regler kan der 
dog ligeledes ses inspirationer fra fx tankefiguren om det naturligt udviklede barn, 
hvor barnet (gennem de voksnes påvirkning) udvikler sig trinvist gennem barn-
dommen og gradvist bliver mere og mere kompetent / ’moden’ (Warming 
2011a:35).  I familien Christensen arbejder de med denne trinvise udvikling ved at 
børnene rent fysisk bor forskellige steder alt efter deres udviklingstrin – første trin 
er et værelse i hovedhuset, herefter en lejlighed i den ene længe og til sidst et der 
et hus lidt derfra.  

Det er også et led i, at man er voksen, så når man står op, så reder 
man sengen og lufter ud, og man sørger for, at der er i orden. Når 
man kan det, og det badeværelse dernede. (…) Og når man kan det, 
og man er moden nok, så kommer man derover [lejligheden], så øver 
man sig derovre, og når man så er moden nok, så kommer man derop 
[huset].  

Og i denne gradvise modnings- og udviklingsproces er det deres (plejeforældre-
nes) opgave at være tydelige og autoritative i deres opdragelse, så børnene gen-
nemgår denne formningsproces på bedste vis. En plejemor siger fx følgende: 

De skal jo kunne begå sig i samfundet, og de eneste, de har, er altså 
os [plejeforældrene] til at guide dem, så det er jo hele tiden den der, 
og det er jo ikke for at være ond, men man bliver jo nødt til også at 
sige (…) De skal kende reglerne. (…) det kan jo ikke hjælpe noget, at 
de ikke har lært det, når de kommer herfra, så når tingene sker, må 
du sige, at det må man ikke. (…) det er jo at gøre dem ansvarlige i 
samfundet, som de skal ud i.  

På Kompasset kan den freudianske tankefigur om det ubevidste barn genfindes i 
deres arbejde med struktur og regler i hverdagen. Det er som tidligere nævnt 
denne tankefigur, som objektrelationsteorien ligeledes kan ses som en variation 
af.  I Freuds tankefigur om det ubevidste barn udgør drifterne omdrejningspunktet 
for barnets trinvise udvikling, mens omdrejningspunktet i objektrelationsteorien 
er tilknytning. For begge varianter gælder det, at denne trinvise udvikling sker gen-
nem en internalisering af forældrefigurerne som repræsentanter for den sam-
fundsmæssige moral (Warming 2011a:37–38).  
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På Kompasset arbejdes der med, at hverdagen skal være kendetegnet af en fast 
og forudsigelig struktur, at alle aktiviteter er støttet af voksne, og at der fx i week-
enderne også holdes en forudsigelig struktur, hvor børnene har forskellige pligter, 
de skal passe. Der er således faste rammer for det meste, lige fra hvad der gøres 
hvornår, til hvilke voksne der er sammen med hvilke børn. Alt er lagt i struktur og 
rammer, så både børn og voksne ved, hvad de skal. Som vi så det i beskrivelsen fra 
Kompasset, så er hverdagen inddelt i forskellige faste aktiviteter som fx eftermid-
dagsfrugt, lektielæsning, rengøring, aftenhygge mv. Fælles for aktiviteterne på 
Kompasset er, at hovedparten af disse aktiviteter er styret og initieret af voksne 
og således har et pædagogisk sigte. Et eksempel på dette er en institution, der 
skriver på Tilbudsportalen, at de arbejder ”(…) med selvstændighedstræning, hvor 
de unge lærer at have ansvar for madlavning, indkøb, tøjvask, etc.”. Et andet ek-
sempel på dette er eksemplet fra Kompasset med pigen Sabine, som tages op og 
drøftes på personalemødet. Her er det de voksne, der identificerer problemet (at 
hun ikke vil se sin mor), det er de voksne, der finder en løsning og derefter ’blot’ 
skal have Sabine til at forstå, at hun selvfølgelig skal se sin mor. Eksemplet med, at 
de på Kompasset havde forsøgt at arbejde med et andet vækkeritual af et af deres 
børn på baggrund af pigens egne ønsker og ideer hertil, viser, at de ligeledes er 
inspireret af andre tankefigurer i deres arbejde, men at de alligevel vender tilbage 
til, at det er bedst, at det er de voksne, der tager styringen og derved sikrer barnets 
sunde udvikling. 

Som det ses, så er arbejdet og hverdagen således begge steder, på trods af for-
skellige tankefigurer, i høj grad præget af voksenstyrring og regler, struktur, for-
udsigelighed og pligter.  

VOKSENSTYRING – FORANDRING KOMMER INDEFRA 
I denne del af figuren, hvor aktiviteterne i hver-
dagen primært er voksenstyret, men hvor det – 
i modsætning til ovenfor – bygger på en anta-
gelse om, at forandring kommer indefra, kan 
man i virkeligheden tale om en tilgang, der er in-
formeret af flere forskellige tankefigurer. Dels 
den udviklingspsykologiske tankefigur om det 
naturligt udviklende barn, hvor barnet anses 
som inkompetent og derfor gennem barndom-
men skal udvikles mod at blive et kompetent og intentionelt individ  (Warming 
2011a:35). Og tanker fra diverse pædagogiske retninger som fx erfaringspædago-
gikken (der blandt andre ses hos Dewey (2008)), hvor tanken er, at man lærer ved 
at gøre sig sine egne erfaringer.  
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Det er i denne del af figuren, jeg har placeret familien Jensen. Her ses voksensty-
ringen fx tydeligt i dagens faste struktur med bl.a. vækkeritualet, eftermiddags-
samlingen mv. De arbejder med en helt fast struktur for deres hverdag og lægger 
vægt på tydelighed og klare rammer. Dette betyder, at de i praksis bruger en del 
tid på at repetere dagens program, ugens program mv., så plejebørnene hele tiden 
er med på, hvad der skal ske. Dette gøres ud fra en forståelse af, at disse børn har 
brug for forudsigelighed i deres hverdag. Et andet eksempel fra familien Jensen 
på, at de befinder sig i dette hjørne af figuren, er eksemplet med lektielæsning 
med Simone – hvor initiativet til det og vedholdenheden i forhold til aktiviteten er 
klart voksenstyret, men hvor sigtet fra plejeforældrenes side er, at de når til det 
punkt, hvor Simone selv får oplevelsen af, at hun når i mål.  

Et andet eksempel på denne praksisform kommer fra en af institutionerne, hvor 
en af medarbejderne fortæller om sit arbejde med et konkret barn, som hun be-
skriver som et barn, der har svært at styre sin vrede.  For at få pigen til at lære at 
styre sin vrede er pædagogen gået i gang med det, hun selv betegner som bolsje-
pædagogik – dvs. at hun giver pigen en glad smiley hver gang, hun synes, det lykkes 
pigen at styre sin vrede. Hun beskriver arbejdet med denne bolsjepædagogik så-
ledes: 

Men i og med [hun gerne vil have de glade smileys] går hun ind og 
selvregulerer sig. Det kan godt være, man tænker bolsjepædagogik 
med det her, men hun går ind og mærker sig selv, og hun stopper sig 
selv. Hun er med til at regulere sin egen vrede. Og det er den, vi skal 
ind og arbejde med. Fordi det er den, hun skal have fat i for også på 
længere sigt, når hun bliver ældre, så skal hun regulere sig selv. Og 
det er det, hun har rigtig, rigtig svært ved. Og det er derfor, hun rea-
gerer så meget. Fordi det er formentlig der, den ikke er blevet bygget 
op. Så det handler jo om at finde ud af, ”okay hvordan kan jeg arbejde 
med det? Lige her kan jeg finde et decideret udgangspunkt og sige 
her er der et tydeligt eksempel på, at hun ikke kan finde ud af at re-
gulere sig. Så hvordan går vi ind og arbejder med det?”. Nå men så er 
der lige en gulerod heroppe, ikke. Og den vil hun rigtig gerne have, 
ikke. Og så når den er nået, så laver vi et nyt udgangspunkt, så er det 
nye ting, vi skal arbejde med, ikke. 

Pædagogens beskrivelse af denne praksis tydeliggør netop denne voksenstyrring, 
men i en kombination med påpegningen af, at forandringen kommer indefra, og 
at hun derfor skal have pigen til at arbejde med sig selv og dermed selv lære at 
styre sin vrede. Samtidig viser dette citat også en praksis, hvor man aldrig når fuldt 
i mål – det er altid muligt at opstille nye mål og derved sikre en fortsat udvikling, 
hvilket stemmer godt overens med den dominerende anskuelse af målet i feltet, 
som jeg viste i analysedel III. 
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INDDRAGELSE – FORANDRING KOMMER INDEFRA  
I dette hjørne af figuren er der en empower-
ment-orienteret tilgang til arbejdet i feltet – bør-
nene og de unge inddrages eksempelvis om 
hvilke aktiviteter der skal være i løbet af dagen, 
og de gives en høj grad af autonomi ift. selv at 
bestemme. Dette gøres med baggrund i (som 
nævnt ovenfor) de pædagogiske strømninger, 
der har påpeget, at forandring kommer indefra.  

I denne del af figuren har jeg placeret Kastanjelys. På Kastanjelys har de (ligesom 
de øvrige idealtyper) en fast struktur for, hvordan hverdagen ser ud med morgen-
mad, morgensamling, morgengåtur, undervisning, frokost, undervisning, aftens-
mad og aftenkaffe. Og de unge har i større eller mindre grad nogle faste pligter, 
som de skal tage sig af. Men selvom disse daglige aktiviteter i udgangspunktet be-
skrives som obligatoriske, fx deltagelse i den daglige gåtur, de planlagte aktiviteter 
i dagens undervisning mv., så er de det ikke i praksis. Som vi så det i beskrivelsen 
af en hverdag på Kastanjelys, så bliver de unge ikke tvunget til at deltage i de dag-
lige aktiviteter – når de som en del af undervisningen skal lave deres eget tegnekul, 
men ikke vil lugte af røg, så bliver de ikke tvunget til at sidde med ved bålet. Men 
det ekskluderer dem således heller ikke fra at melde sig på banen igen, så snart de 
har lyst – som i dette eksempel da de skal tegne med kullet. At det er en bevidst 
pædagogisk praksis på stedet, ses blandt andet i episoden, hvor en af de ansatte 
spørger til, om vækkelisten ikke burde opdateres. Hvor hans betegnelse af tilgan-
gen som en laissez faire-tilgang, straks bliver afvist, da der er en klar holdning på 
stedet om, at de ikke bare lader stå til, men at deres tilgang er bevidst funderet i 
pædagogisk teori og tanker. Reaktionen fra kollegaerne kan, udover at ses som et 
forsvar for deres pædagogiske praksis, ligeledes ses som et udtryk for en af de 
kampe, som jeg præsenterede i analysedel III – at arbejdet i feltet kræver mere 
end et ’varmt hjerte’ eller ’boller og varm kakao’. Det er en dominerende logik i 
feltet, at det kræver en faglighed, og en laissez faire-tilgang er derfor ikke comme 
il faut. 

Et andet eksempel på, hvordan arbejdet udføres i dette hjørne af figuren, ses fx i 
en medarbejder fra en af institutionernes beskrivelse af, hvordan hun sammen 
med en af deres unge har undersøgt muligheden for, hvad hun kunne tænke sig at 
deltage i af stedets kursusaktiviteter. Hun spørger den unge, om hun kunne tænke 
sig at komme på et køkken-kursus:  

Jamen det kunne hun måske godt tænke sig. Men hun havde bare lige 
det, at hun var bange for knive. Hun var bange for store knive. Jamen 
så er det da klart, at hun ikke kan lide at være ude i køkkenet. Jamen 
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så skal vi jo bare have små knive og ned i det andet køkken. ”Okay”, 
så ville hun godt være i køkkenet. Så det er nogle gange nogle ting, 
som man slet ikke tænker. Man er nødt til at spørge ind og spørge ind 
og spørge ind.  

Det medarbejderen her gør er, at hun tager udgangspunkt i noget, hun har en for-
nemmelse af, at den unge godt kunne tænke sig, og søger derfor via en vedhol-
dende nysgerrighed at finde frem til, hvordan de kunne tilpasse rammerne, så den 
unge pige har mulighed for at deltage. Et andet eksempel i at der i aktiviteterne 
tages afsæt i de unge og deres ønsker og interesser, er det eksempel, som ligele-
des er blevet inddraget i beskrivelsen af Kastanjelys, hvor en af medarbejderne 
fanger, at Mads godt kan lide at lave pandekager og derfor muliggør, at de gør det 
til en fælles aftenaktivitet.  

Mantraet på denne institution er: ”Vi ved, at din egen indsats er helt afgørende 
for, at du får et godt resultat af opholdet her. Vi kan ikke gøre indsatsen for dig, 
men vi kan berede en god og en farbar vej til den sejr, som personligt er din.”139 
Det er her den store forskel ift. de andre idealtypers arbejde med regler og struk-
tur ligger. Og netop denne forskel tydeliggøres meget godt i følgende beskrivelse 
fra en af medarbejderne, hvor han fortæller, at han godt kan forstå, at hans nye 
kollega har lidt svært ved denne tilgang – den nye kollega kom nemlig fra en insti-
tution, hvor hverdagen var styret af de voksne, og hvor der blev lagt vægt på, at 
de voksne var autoritative og opretholdt en høj disciplin hos ’deres’ børn. Han be-
skriver det således: 

Og det var helt, helt tydeligt, at [kollegas navn] kom fra en helt anden 
kultur, da han kom. Det var så nemt at mærke det der med, at ”de 
skal bare sådan og sådan og sådan”. Og det er jo ikke fordi det egent-
lig er sådan han er, fordi han er nok noget af det blødeste, der ellers 
er her, når det er, men han har bare været i en kultur, hvor han sagde 
”de er dovne”. Nej, altså jeg kan også godt inde i mig selv nogle gange 
finde på at sige sådan. ”Prøv at husk, de er ikke dovne. De gør det 
bedste, de kan. Find nu ud af, hvorfor er det lige, det er, som det er”. 
Og der er det bare igen, at så længe vi vil være nysgerrige, men så 
snart vi bare har bestemt, det er sådan, det er, og har en regel, at når 
det er sådan det er, så gør vi sådan og sådan, så tror jeg ikke på, vi 
kommer ret langt.  

Den omtalte kollega betegnede i den første tid institutionens pædagogik som en 
laissez faire-pædagogik – hvilket fik resten af personalegruppen op af stolene, så-
dan ville de ikke betegnes. Det var således noget, de drøftede en del, da jeg var på 
institutionen og lave mine observationer. Og man kan i virkeligheden sige, at det, 

 
139 Dette udsnit er hentet i en af institutionernes egne skriftlige beskrivelser af dem selv og deres arbejde. 
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medarbejderen her beskriver, er det, han opfatter som den nye kollegas habitus. 
Kollegaens modus operandi beskrives som et produkt af de sociale betingelser og 
erfaringer, han har gjort sig gennem sit tidligere arbejde. Men som i dette nye job 
bevidstgøres og derfor muligvis ændres (Bourdieu 2008:75). Samtidig med, at 
dette viser noget om den nye medarbejders habitus og modus operandi, så tyde-
liggør det ligeledes de øvrige ansattes habitus og den symbolske kapital på stedet, 
eller med andre ord praksislogikken på stedet, der i overensstemmelse med den 
dominerende logik i feltet, tager afsæt i en fagligt funderet tilgang til arbejdet. 

Videre i interviewet understreger medarbejderen, at de jo ikke bare lader stå til. 
Hvis der fx er en af deres unge, der ikke vil ud af sengen, så sørger de for hele tiden 
at give muligheder for at vælge noget andet.  ”(…) men hvis de ikke selv vælger, at 
de sætter det ene ben foran det andet, så skubber vi dem ikke.”  

INDDRAGELSE – VOKSNE DER FORMER BØRNENE 
Som nævnt, så har jeg ikke placeret nogle af de 
fire idealtyper i nederste højre hjørne af figuren 
– her hvor aktiviteterne i høj grad er bygget op 
omkring inddragelse af børnene og de unge, 
men hvor dette samtidig er funderet i en grund-
læggende opfattelse, at det er de voksnes / de 
professionelles opgave at forme børnene. Det er 
dog ikke sådan, at denne praksisform slet ikke 
viser sig i mit materiale, den er bare ikke så do-
minerende. Men et eksempel på netop denne praksisform kan ses, når de på en 
af institutionerne arbejder med deres børns fremtidsønsker. Hvor de møder bør-
nene i deres drømme og instrumentaliserer dem og skridtene derhen, så barnet 
alligevel ender med at komme i den retning, som de voksne har defineret. En med-
arbejder beskriver det således: 

(…) det kan være, man sidder med en ung gut, så siger han ”jeg vil 
være astronaut”, og så kan du jo ikke sige ”ej, men der er godt nok” 
og ih og åh. Så siger man ”det er helt vildt spændende, det kunne jeg 
rigtig godt tænke mig at høre mere om. Skal vi ikke sætte os ned sam-
men og finde ud af, hvad skal der til for at være astronaut?”. Man kan 
jo starte sådan, hvis man pensler den helt ud, så er det da i hvert fald, 
at man kan møde til tiden. Så starter vi bare der, og så går man læn-
gere ned, og så laver man en måltrappe på, jamen er det så en gang 
om ugen eller en gang om måneden, man skal være der til tiden? Og 
så kan man jo bygge op. Men man må bare aldrig nogensinde slukke 
drømmen om, at det er astronaut, man arbejder imod. At man så må-
ske inderst inde ved, at det når vi aldrig, men vi når måske halvt opad. 
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Og det allerbedste der kan ske, det er jo så, hvis vedkommende siger 
– eller det allerbedste er, hvis han har lyst til at køre videre, men det 
kan også være han siger ”prøv at høre her, det her har jeg faktisk ind-
set, det er ikke det, jeg vil, jeg vil prøve noget andet nu”. Fint, fordi så 
er det ikke mig, der har sagt det til ham, det lykkedes bare aldrig. 

At møde dem i deres drømme bliver således et værktøj, som de voksne kan an-
vende til at forme børnene i den retning, som de finder god, ved fx i dette tilfælde 
at opstille trinmål om at kunne stå op om morgenen. På denne vis bliver trinmålet 
om at lære at stå op om morgenen et mål, som på papiret udspringer af barnets 
eget ønske om at ville blive astronaut. Men i praksis bliver det til et redskab de 
voksne anvender i processen mod at nå deres mål for dette barns udvikling og 
læring, som ikke er at blive astronaut, men at ’normalisere’. Hennum (2011b) er 
inde på en lignende problematik, når hun skriver om risikoen ved det øgede fokus 
på inddragelse af børn og unge, og fokus på at tillægge børns egne fortællinger 
større betydning. Hennum peger på, at denne udfordring opstår i samspillet mel-
lem det øgede rettighedsfokus (som jeg var inde på i analysedel I) og psy-forståel-
sernes dominans i feltet. Hun skriver, at med dette rettighedsfokus, så bliver bør-
nene ”(…) sentrale som leverandører av de begrunnelser som intervensjoner (…)” 
(Hennum 2011b:70), hvilket resulterer i en ny form for disciplinering og viderefø-
relse af universalistiske forestillinger om såvel børn som forældre, når dette fokus 
varetages af fagprofessionelle, der ”(…) legger til grunn klasse-, kultur- og kjønns-
spesifikke ”psy-forståelser” som er på kollisjonskurs med bestemte gruppers livs-
betingelser, idealer og praksiser (…)” (Hennum 2011b:70). I stil hermed bliver det 
at møde og ’følge’ disse børns drømme et disciplineringsredskab, der anvendes i 
frontmedarbejdernes ’normalisering’ af børnene.  

Det jeg ser, er dog ikke, at denne disciplinering tager afsæt i en rettighedsdiskurs, 
men i stedet, at der sker en transformation af en anerkendelsesdiskurs. En trans-
formation der bevirker, at når anerkendelse bevæger sig fra frontmedarbejdernes 
anskuelse til udførelsen / praktiseringen af deres arbejde, så underkastes denne 
en mere dominerende logik baseret på psy-videnskaberne, og dette samspil med-
fører, i stil med Hennums pointering, at anerkendelse bliver et disciplinerings- og 
normaliseringsredskab.    

RO, RENLIGHED OG REGELMÆSSIGHED 
De tre r’er – ro, renlighed og regelmæssighed – er det, der står tydeligst frem, når 
der skal samles op på mine gennemførte analyser af, hvordan der i praksis arbej-
des med regler og struktur i anbringelsesfeltet i dag. Det er med andre ord et æld-
gammelt ideal og praksisform, der alligevel synes fortsat at have en stor dominans 
i feltet i dag. Som Warming skriver i sin afhandling ”Børn i medvind og modvind”: 
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Barndom er fra koloniseringsperspektivet blevet invaderet af regler 
og formelle procedurer med henblik på social kontrol. Det er der 
imidlertid ikke så meget nyt i. Sådan var det også i den gamle famili-
ære opvækst efter de tre R'er (ro, renlighed og regelmæssighed), in-
formeret af diskursen om det vilde barn. Det nye er, at reglerne og 
de formelle procedurer afpasses klassificerede udviklingstrin, og be-
grundes med nødvendigheden af professionel indsigt i barnets behov 
og den rette stimulation for en hensigtsmæssig udvikling (diskurserne 
om det naturligt udviklende barn og det formbare barn). Den sociale 
kontrol er med andre ord blevet videnskabeligt legitimeret. (173 
Warming 2001) 

I den praksisform hvor aktiviteterne i høj grad tilrettelægges med inddragelse af 
børnene, og hvor arbejdet bygger på en antagelse om, at forandring kommer inde 
fra, ser vi en praksisform, der i realiteten bryder med afsættet i ”ro, renlighed og 
regelmæssighed”. Men hos den institution, der i mit materiale i høj grad placerer 
sig i dette felt i figuren, ser jeg alligevel eksempler på, at de i deres skriftlige ma-
terialer og beskrivelser af hverdagen på institutionen alligevel pointerer, at deres 
unge alle er psykisk sårbare, og det derfor er fælles for dem alle, ”(…) at der er 
brug for forudsigelighed og struktur, så hverdagen er lagt i rimelig faste rammer.” 
Så understreger dette således blot, at denne antagelses dominans i feltet fortsat 
er klar og langt hen ad vejen ligeledes præger, hvordan arbejdet udføres i praksis. 

8.3 FORSKELLIGE TILGANGE TIL 
DOKUMENTATIONSARBEJDET 

Som jeg viste i analysedel II og analysedel III, så er der, på trods af at der blandt 
andet fra politisk side ytres ønske om afbureaukratisering af den offentlige sektor, 
stadig en række dokumentationskrav, som frontmedarbejderne i feltet for socialt 
arbejde med anbragte børn og unge skal leve op til. Som en familieplejekonsulent 
fortalte, så havde det været helt utænkeligt i 90’erne, hvor han startede i feltet, 
hvis man dengang skulle have sat de samme dokumentationskrav til plejeforæl-
drene, som man gør i dag.  

Jeg kan godt love dig, der i 90’erne, da jeg startede inden for det her 
område, kom jeg i mange familier, hvor hvis jeg havde sagt til dem, at 
de skulle skrive status. ”Nej, nej, det kan du simpelthen ikke sætte os 
til”. Fordi dengang valgte man plejefamilier ud fra hjerterum. 

Her ses således endnu en gang den logik, som jeg også præsenterede i analysedel 
III, om at der fra nogle positioner i feltet ses et modsætningsforhold mellem de 
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varme hjerter og professionaliseringen. Men dette citat viser ligeledes, at doku-
mentationskravet i dag er blevet en helt uundgåelig del af familieplejernes ar-
bejde. Og det er ikke kun plejeforældrene, der oplever de øgede dokumentations-
krav i deres daglige arbejde. En af de institutionsledere, jeg interviewede, sagde 
bl.a.:   

(…) Jeg synes, det tager ufatteligt meget af min tid at dokumentere 
og følge op på planer. Og det er jo ikke kun tilsynet, det er jo alt. 
Brandberedskabsplaner og beredskabsplaner for alt. Egenkontrol i 
køkkenet og arbejdstilsynet og APV’er og altså. Man er ved at skrive 
sig ihjel simpelthen.  

Som feltet ser ud i dag, så betyder det, at man som frontmedarbejder ikke kan 
undgå at skulle beskrive sit arbejde, egen praksis og de børn og unge, man arbej-
der med. Der er således, i varierende grad men dog alligevel, et dominerende krav 
om en stor skriftlighed i arbejdet. Og som citatet fra familieplejekonsulenten lige-
ledes berører, så er det ikke en kulturel kapital, som alle frontmedarbejdere nød-
vendigvis besidder. Der kan, som vi også så det i de ovenstående dagbogskonstruk-
tioner, være stor forskel på, hvor naturligt eller fremmed dette arbejde falder for 
frontmedarbejderne.  

Dokumentationskravet bygger på en bureaukratisk logik, hvor målet med doku-
mentationen er, at sikre kvalitet i anbringelserne. Og som Parton påpeger, så ses 
der således her en indre logik om, at ved at frontmedarbejderne dokumenterer 
deres arbejde, så bliver det muligt at kontrollere det og måle på det, og via målin-
gen sikres kvalitet (Parton 2008). Men det betyder samtidig, at det bygger på en 
anden videnskapital end der normalvis trækkes på i anbringelsesfeltet. Det at ar-
bejde med dokumentation bliver således en kapital frontmedarbejderne skal til-
egne sig for at agere i feltet, men det er samtidig en kapital ikke alle har de samme 
forudsætninger for at tilegne sig. 

Et eksempel fra det empiriske materiale er en institutionsleder, der netop beskri-
ver, hvordan hun oplever, at hendes medarbejdere har sværere eller lettere ved 
dokumentationsarbejdet, alt efter hvilken uddannelsesmæssig baggrund de har. 
Hun oplever, at ”Lærerne er meget mere strukturerede og vant til at lave planer 
og beskrivelser og evalueringer og ja. Hvor pædagogerne er meget mere i relatio-
nen.” Og at de derfor, som hun fortæller, finder dokumentationsopgaverne mere 
fremmede og vanskelige. Det denne leder således påpeger er, at frontmedarbej-
dernes uddannelsesmæssige baggrund og kulturelle kapital stiller dem forskelligt 
i forhold til deres deltagelse i feltet. Dette kan som nævnt ligeledes ses afspejlet i 
ovenstående dagbogskonstruktioner. Og de fire dagbogskonstruktioner viser sam-
tidig, at der er forskellige tilgange til, hvordan der i praksis arbejdes med disse 
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dokumentationskrav. Men fælles for dem alle bliver det, at dokumentationskra-
vene fylder og former deres praksis. Det er dog ligeledes konfliktuelt (som vi også 
så det i både analysedel II og III), og i analysen af, hvordan frontmedarbejderne 
udfører deres dokumentationsarbejde, kan de forskellige positioner, hvad angår 
netop dette, ses afspejlet. 

Som det ses af ovenstående dagbogskonstruktioner fra de fire idealtyper, så på-
virker disse dokumentationskrav frontmedarbejdernes arbejde og er med til at 
præge og forme praksis. I dette nedslagspunkt rettes fokus derfor mod, hvordan 
der arbejdes med denne dokumentation i praksis. For gennem analysen af, hvor-
dan frontmedarbejderne udfører deres dokumentationsarbejde at tydeliggøre de 
forskellige positioner, der er på spil i feltet i relation til netop dokumentationsar-
bejdet og den bureaukratiske logik i feltet. 

Med afsæt i det empiriske materiale og ovenstående fire idealtyper er opstillet 
følgende illustration af frontmedarbejdernes forskellige tilgange til arbejdet med 
netop dokumentationsopgaverne i det sociale arbejde med anbragte børn og 
unge. 

 

 

 

FIGUR 29: FORSKELLIGE TILGANGE TIL DOKUMENTATIONSARBEJDET 

Figuren skal illustrere spændvidden i de forskellige tilgange til dette arbejde. Og 
som det ses, så har jeg placeret de to konstruerede plejefamilier og de to institu-
tioner i hver sit hjørne af figuren. Kompasset er placeret i den øverste venstre del 
af figuren, med en tilgang til dokumentationsarbejdet, der primært bygger på en 
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strategisk-defensiv-tilgang. I øverste højre hjørne er familien Jensen med en stra-
tegisk-offensiv-tilgang placeret. I nederste venstre hjørne er familien Christensen 
med en defensiv-krav-tilgang placeret. Og i nederste højre hjørne er Kastanjelys 
placeret med en offensiv-krav-tilgang.  

Med udgangspunkt i figuren beskrives først den strategiske tilgang og de forskel-
lige former, denne tilgang viser sig i, når den er kombineret med henholdsvis en 
defensiv og en offensiv tilgang. Dernæst rettes fokus mod de tilgange til dokumen-
tationsarbejdet, der bygger på en forståelse af, at det er noget, man gør, ”fordi 
man skal” og altså bygger på et ydre krav. Denne tilgang foldes ligeledes ud og 
nuanceres ved at vise, hvordan den defensive-krav-tilgang former praksis ander-
ledes end den offensive-krav-tilgang. 

STRATEGISK-OFFENSIV-TILGANG 
Øverst på den lodrette akse finder vi en ’strate-
gisk’ tilgang til arbejdet om dokumentation.  En 
strategisk tilgang til dokumentationsarbejdet 
betyder, at frontmedarbejderne aktivt går ind 
og anvender dokumentationen af deres arbejde 
som et strategisk redskab i relationen til myn-
dighederne eller ’bestillerne’, som de med 
BUM-modellen kaldes. I det strategiske ligger li-
geledes en pointering af, at disse spillere går 
med på spillereglerne og den bureaukratiske logik, der præger feltet – de sætter 
med andre ord ikke spørgsmålstegn ved denne praksisform, men arbejder strate-
gisk med den. Dokumentationen kan dog fungere som et strategisk redskab på 
forskellige måder, lige fra fx at sikre børnene og frontmedarbejderne den rette 
hjælp og støtte til at opnå anerkendelse i feltet, ’få kunder i butikken’, sikre sig 
mod kritik mv. Det er disse forskelle og ligheder, vi nu skal berøre. 

Den strategisk-offensive-tilgang har jeg i figuren eksemplificeret med familien Jen-
sen. Grunden til, at denne idealtype er blevet indplaceret her, er, at plejeforæl-
drene ikke sætter spørgsmålstegn ved dokumentationskravene – de anerkender, 
at det er en nødvendig kapital, de som plejeforældre skal besidde for at kunne 
udføre deres arbejde. Og det er en kapital, de besidder i en sådan grad, at de kan 
anvende dokumentationskravene offensivt – dvs. til fx at lave en beskrivelse af 
deres plejesøn, så de kan sikre, at han får bevilget legeterapi, eller at de får for-
muleret den sidste statusrapport på deres plejedatter, så hun kan få bevilget ef-
terværn – sådan som vi så det i dagbogskonstruktionen ovenfor. Denne plejefami-
lies kapitalbeholdning giver dem med andre ord virkelig gode kort på hånden til at 
’spille spillet’ i feltet.  
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Et andet eksempel på den strategisk-offensive-tilgang fra afhandlingens empiriske 
materiale er institutionslederen, der har pointeret over for sine ansatte, at: ”(…) vi 
skal tænke, at de [myndighederne] aner ikke, hvor fedt et sted vi er, så vi skal for-
tælle dem, hvad er vi for et sted, hvad er det, vi kan, og hvorfor er det, vi er så gode 
til det, vi gør?” Dokumentationen bliver her anvendt som del i en strategisk selv-
repræsentation, hvor lederen udfører kontrol og ledelse i detaljen ved at læse alle 
dagbogsnotater igennem for på denne måde at sikre, at den ’rette’ fortælling om 
deres arbejde kommer ud.  

Jeg læser dagbogsnotater, og det har jeg altid gjort. Nu læser jeg dem 
på en anden måde de sidste seks-otte måneder, end jeg har gjort tid-
ligere. Hvis det er et ord eller en drejning, så kontakter jeg medarbej-
deren og spørger, ”hvad er det, du mener, når du skriver sådan og 
sådan”, fordi jeg prøver at se på det objektivt. 

Den offensive tilgang til dokumentationsarbejdet ses her i, at dokumentationsar-
bejdet ikke i så høj grad anvendes som et forsvar mod fx kritik, men i stedet ser 
det som en kampplads. En kampplads, hvor institutionen spiller med på markeds-
præmisser i forhold til, at det for dem handler om at ’sælge pladser’, og det derved 
er vigtigt, både hvad socialtilsynet anfører om dem i deres tilsynsrapporter (som 
lægges på Tilbudsportalen), og hvordan de selv beskriver egen praksis på såvel 
deres hjemmeside som på Tilbudsportalen. Kendetegnende for denne tilgang er, 
at der er en bevidsthed om og et kendskab til den bureaukratiske logik og desuden 
en kapitalbeholdning, der muliggør at arbejde strategisk offensivt med disse krav.  

STRATEGISK-DEFENSIV-TILGANG 
I øverste venstre hjørne af figuren, ved den stra-
tegisk-defensive-tilgang, har jeg indplaceret in-
stitutionen Kompasset. Men som det fremgår af 
figuren, så er denne institution placeret læn-
gere inde mod midten. Denne placering skyldes, 
at selvom Kompassets tilgang til dokumentati-
onsarbejdet primært er defensiv, så ses der li-
geledes mere offensive dele af deres arbejde, 
som fx når lederen fortæller, at hende og sous-
chefen er ved at opdatere deres beskrivelse af institutionen på Tilbudsportalen, 
da det er vigtigt for dem at tydeliggøre over for myndighederne, hvor gode de er 
til deres arbejde. Netop Kompassets placering her lidt længere inde mod midten 
understreger i virkeligheden meget godt min pointe fra tidligere om, at virkelighe-
den er mere nuanceret end en sådan fremstilling forsøger at gøre den. Når end 
ikke denne afhandlings konstruerede idealtypers praksis udelukkende kan siges at 
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være ren defensiv eller offensiv, så er det på samme vis heller ikke svært at fore-
stille sig, hvordan konkrete plejefamilier og institutioner ofte vil være svære enty-
digt at placere i en sådan figur.  

Som vi så det ovenfor i beskrivelsen af den strategisk-offensive-tilgang, så blev do-
kumentationen blandt andet anvendt som et strategisk redskab i forhold til at 
sikre hjælp og støtte. Men her i den strategisk-defensive-tilgang bygger arbejdet 
grundlæggende på at forsvare sig og fx sikre sig mod kritik. Sådan som det eksem-
pelvis ses, når medarbejderne nøje overvejer, hvordan de skal skrive deres dag-
bogsnotater:  

(…) tilsynet stiller så mange krav, så vi skal hele tiden tænke, hvad for 
nogle ord vi bruger, hvordan vi siger det. At det ikke må lyde for hårdt. 
Og det synes jeg godt kan være lidt svært en gang imellem. (…) Ja, 
sådan lidt big brother agtigt, ikke?  (…) Så man skal veje det hele tiden, 
hvordan man skriver det. Det er lidt irriterende (…) Så bliver man bare 
lidt hæmmet på en eller anden måde, ikke?  

Denne måde at udføre dokumentationsarbejdet kan ses som en strategisk-defen-
siv tilgang – en slags aktivt forsvar mod kritik, hvor frontmedarbejderne går i en 
slags forsvarsposition og ser dokumentationsarbejdet som en mulighed for at gar-
dere sig mod kritik. Et andet eksempel på den strategisk-defensive tilgang kan fx 
ses i denne medarbejders beskrivelse af, hvordan hun af sin leder er blevet bedt 
om at ændre ordlyden i et dagbogsnotat, hun har lavet. 

Der var også på et tidspunkt, jeg tror faktisk, det var det eksempel. 
[Barn] hun står med hovedet ind mod væggen. Hun er lige kommet 
hjem fra skole, og der er ikke nogen børn i huset. Så stiller hun sig 
med hovedet mod væggen. Og jeg kommer hen til hende og siger ”nå 
[barn] mus, hvad så, skal vi ikke finde på noget at lave? Se noget fjern-
syn eller spille spil eller et eller andet?”. ”Nej!” siger hun så. ”Nå okay, 
du gider ikke rigtig at snakke med mig lige nu?”. ”Nej I er alle sammen 
nogle lortevoksne, og jeg hader jer alle sammen!”. Så siger jeg ”Okay. 
Men ved du hvad [barn], jeg kan godt høre på dig, at du er ikke klar 
til at snakke, så nu går jeg ud i køkkenet, så kan du komme, når du er 
klar”. Og så går jeg. Og så skriver jeg i dagbogsjournalen, at [barn] gav 
verbalt udtryk for, at hun ikke var helt tilfreds og kom med nogle ne-
gative ord, og jeg valgte derfor at gå ud i køkkenet. Og i det med at 
gå fra hende, det kan lyde hårdt. At man går fra hende, når hun er i 
sådan en vrede. Hvor [leder] sagde ”kan du ikke skrive, at [barn] væl-
ger at gå på værelset?” eller lige ændre det sådan lidt.  
Sådan så det ikke var? 
Alt for hårdt, ikke. Mere hvis tilsynet ser det. (…) Men jeg prøver ikke 
at give opmærksomhed til negative reaktioner. Så når [barn] er der, 
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så kan vi ikke være sammen, og så kan vi ikke lege. Vi kan ikke snakke 
sammen. 

I det konkrete eksempel, som medarbejderen her fortæller om, er det væsentligt 
at bemærke, at der ikke er tale om, at hun har ændret sin tilgang til barnet på 
grund af, at hun er blevet bedt om at ændre beskrivelsen heraf, og hun understre-
ger ligeledes, at det fra hendes side, er bevidst, at hun ikke vil give de negative 
reaktioner opmærksomhed. Det er således ’blot’ et forsøg på at gardere sig mod 
en potentiel fremtidig kritik.  

Men den strategisk-defensive tilgang kan ligeledes gå på at sikre, at en anbringelse 
ikke afsluttes, og barnet derved hjemgives, at plejeforældrene bliver sat ned i ve-
derlag eller lignende.  En institutionsleder påpeger fx, at dokumentationen er helt 
central i forhold til at sikre, at børnene fortsat kan være anbragt og ikke hjemgives 
eller forsøges anbragt i fx en plejefamilie. Lederen fortæller bl.a. om forskellige 
konkrete børn, hvor dokumentationen på forskellig vis har vist sig afgørende i for-
hold til de beslutninger, der er blevet truffet om deres anbringelse. Og som en af 
medarbejderne fra samme institution siger: 

Det er også derfor, man desværre meget ofte lægger vægt på det ne-
gative. I stedet for at sige. Det er meget sjældent, man går ind og skri-
ver ”det har bare været fantastisk i dag, og hun har bare leget ude i 
solen og hygget sig og smilt og grinet”. Nej, men hvis hun så derimod 
har haft en mega konflikt om aftenen. Og det er jo dét, der er svært, 
fordi det er jo i konflikten, at man går ind og siger, ja lige præcis, ikke. 

Det medarbejderen her beskriver er, at det positive sjældent vies plads i dokumen-
terne, hvilket skyldes, at en sådan praksis formentlig ville få konsekvenser for det 
videre anbringelsesforløb.  

Men generelt finder jeg i mit materiale, at frontmedarbejdernes arbejde med 
netop dokumentationskravene afspejler en klar tvetydighed.  Det, der står tydeligt 
frem i mit materiale, er, at bl.a. statusrapporterne i praksis får flere forskellige og 
måske til tider modsatrettede formål. På den ene side bliver det vigtigt for pleje-
forældrene og institutionerne at vise, at deres arbejde er gjort godt, at der kan 
spores en udvikling af barnet gennem deres arbejde, og at arbejdet er rettet mod 
de opstillede udviklingsmål i handleplanen – på denne måde kan de sikre, at myn-
dighedssagsbehandleren og tilsynet fortsat finder dem kompetente til at varetage 
anbringelsesopgaven. Men statusrapporterne har ligeledes et andet formål, det er 
også her frontmedarbejderne kan dokumentere problemer og udfordringer ved-
rørende barnet – statusrapporten bliver således også en væsentlig brik i deres po-
intering af, at de varetager en vanskelig opgave, og at der fortsat er behov for 
deres arbejde, således at myndighedssagsbehandleren stadig er bevidst om om-
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fanget af den indsats, der kræves, og derfor ikke for eksempel overvejer at hjem-
give barnet eller, som der ses eksempler på på familieplejeområdet, sænke pleje-
forældrenes vederlag med den begrundelse, at barnet ikke længere er så 'kræven-
de'. 

Jeg oplevede bl.a. under mit feltstudie i en kommune, hvor jeg fulgte en række 
familieplejekonsulenter i deres arbejde, et eksempel på, hvordan denne strategi-
ske tilgang viser sig og former praksis i forbindelse med deres dokumentationsar-
bejde. I løbet af den uge jeg var der, deltog jeg i flere besøg140 i forskellige plejefa-
milier. Efter det første besøg, jeg var med på, havde jeg lejlighed til at gennemlæse 
statusrapporten, som plejemoren havde udformet, og som havde været omdrej-
ningspunktet for familieplejekonsulentens og plejemorens snak under besøget. Da 
jeg læste statusrapporten, havde jeg derfor et forudindtaget indtryk af, hvordan 
konsulenten og plejemor så på dette barn, og hvordan de talte om de særlige ud-
fordringer, men også hvordan de satte ord på barnets ressourcer – og nogle gange 
som to sider af samme sag. I modsætning til snakken mellem konsulenten og ple-
jemor, så var den skriftlige statusrapport primært en gennemgang af barnets pro-
blemer og de udfordringer, plejefamilien stod overfor i denne henseende. Kontra-
sten mellem den mundtlige fortælling og samtalerne mellem plejemoren og fami-
lieplejekonsulenten og det skrevne var således slående. 

Da jeg senere på ugen var med på besøg i en anden plejefamilie, mødte jeg en 
frustreret plejemor, der grådkvalt fortalte, at hun netop havde været til lønfor-
handling med kommunen. Plejemoren fortalte, at kommunen havde meddelt, at 
de ville sætte hendes vederlag ned, fordi deres plejebarn ikke var så "krævende", 
som hendes nuværende vederlag angav141. Når statusrapporten ses i dette lys, så 
er det klart, at det kan blive vigtigt, hvordan plejeforældrene beskriver barnet i 
disse rapporter. I dette lys kan statusrapporten blive et strategisk redskab og der-
med plejeforældrenes mulighed for at sikre, at myndighedssagsbehandleren er 
opmærksom på de problemer og udfordringer, de står med i forhold til barnet, i 
forhold til de biologiske forældre og i forhold til andre agenter, der er en del af 
barnets liv. Lidt firkantet sagt, så bliver denne statusrapport, i det konkrete eksem-
pel, plejemors mulighed for at sikre, at kommunen ikke ’lukker for det varme 
vand’. Det er hendes chance for at sikre, at hendes plejebarn får den rette hjælp, 

 
140 Flere af de familieplejekonsulenter, jeg fulgte, kaldte disse besøg for ’tilsynsbesøg’. Det er dog reelt ikke 
et tilsyn, men et levn fra tidligere, der hænger ved hos flere af dem, da de tidligere havde en egentlig 
tilsynsfunktion i plejefamilierne. Som én af familieplejekonsulenterne siger: ”Jeg skriver besøg eller super-
vision i min kalender. Der er nogle kollegaer, der stadigvæk skriver tilsyn. Det er jo… det driller vi lidt hinan-
den med. ”Ej, man kan da ikke bare skrive besøg! Det er da noget så useriøst!”. Ja, ja. Okay. Det er det 
måske. Men jeg vil ikke skrive tilsyn længere.” 
141 Kommunernes Landsforening (KL) har udarbejdet en liste, som kommunerne kan læne sig op ad, når de 
har brug for at bestemme hvor mange vederlag plejeforældre skal have. 
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og at de som plejeforældre får den løn, de mener, de bør have. Det bliver derfor 
helt centralt for plejeforældrene, at alle udfordringer og problemer er detaljeret 
beskrevet i rapporten. Jeg ser derved, at denne tvetydighed kan resultere i en stra-
tegisk tilgang til arbejdet med dokumentationen. Med den symbolske volds optik, 
så kan denne praksis derved tolkes som en underkastelse af de dominerendes vur-
deringskategorier. Og hvis vi bliver i denne optik, så ser jeg i feltet også eksempler 
på den modsatte strategi – altså dominerede, der yder modstand mod dokumen-
tationskravene på forskellig vis. 

KRAV-OFFENSIV-TILGANG 
Den anden pol på den lodrette akse er en tilgang 
til dokumentationsarbejdet, der anser doku-
mentationsarbejdet som et krav og en pligt, no-
get der skal gøres, men som således ikke ses 
som en central del af arbejdet med anbragte 
børn og unge. At dokumentationsarbejdet ud-
gør et stridspunkt i feltet, ses blandt andet i 
’krav’-tilgangene, da disse – hvad end de er 
kombineret med en defensiv eller en offensiv tilgang – yder modstand mod doku-
mentationsarbejdet. Dette kan der være flere årsager til, hvilket ligeledes påvirker, 
hvordan arbejdet udføres – dette vil jeg nu udfolde i relation til først den krav-
offensive-tilgang og derefter den krav-defensive-tilgang. 

Bag den krav-offensive-tilgang ligger en faglig begrundelse om, at det problemfo-
kus, som ofte ses som en indirekte følge af dokumentationsarbejdet, modarbejder 
målet med det pædagogiske arbejde og derfor bør minimeres. Dokumentations-
arbejdet kan her blandt andet blive anset som en kile, der ’borer’ sig ind mellem 
frontmedarbejderne og børnene/de unge og derved besværliggør ambitionen om 
så ligeværdig en relation som muligt, eller at det ’blot’ tager tiden fra det væsent-
lige (sådan som vi også så det i analysedel III), nemlig tiden med børnene. I figuren 
er det her, jeg har placeret institutionen Kastanjelys. 

Et eksempel på denne tilgang til dokumentationsarbejdet er, hvor medarbejderen 
på Kastanjelys forsøger at lave dokumentationsarbejdet om morgenen inden de 
unge vågner eller om aftenen efter at de er gået i seng. Det er ikke skrivebordsop-
gaverne, men derimod samværet med de unge, der har deres første prioritet, og 
det håndteres således på denne måde. På Kastanjelys betyder denne tilgang til 
dokumentationsopgaverne ligeledes, at ledelsen i videst muligt omfang forsøger 
at friholde medarbejderne fra dokumentationsopgaver. I praksis betyder dette 
dog, at lederen og souschefen til gengæld har rigtig meget skrivebordsarbejde og 
har hovedansvaret for alle statusrapporter mv. på de unge.  
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Inden for denne krav-offensive-tilgang kan frontmedarbejderne således forsøge at 
omgås dette dokumentationskrav ved i hvert fald ikke at lade det gå ud over deres 
primære opgave – og det er blandt andet heri, at det offensive element ses. Denne 
krav-offensive tilgang bunder ligeledes i, at der reflekteres over indholdet af og 
anvendelsen af journaler, sagsakter mv. Der er her en forståelse af, at beskrivelser 
farver blikket på og mødet med børnene og de unge. Derfor er der eksempler i mit 
materiale på, at det er en bevidst beslutning, at man forsøger at undgå at læse 
sagsakter og journaler igennem, når man modtager et nyt barn. Man ønsker i ste-
det at lære barnet at kende først. Et eksempel på dette, som jeg ligeledes har an-
vendt i dagbogskonstruktionen fra Kastanjelys, er eksemplet med medarbejderen, 
der bladrer journalen igennem i håbet om at finde noget, den nye pige kan lide. 
Men i dette arbejde bliver hun blot bekræftet i sin antagelse om, at journalerne 
udelukkende indeholder informationer om diverse problemer.  

Men det er ikke kun i forhold til andres dokumentation, at de er opmærksomme 
på hvilke udfordringer, der kan være ved det. Som en institutionsleder fortæller, 
så har de fx oplevet, at de har fremhævet alt det positive i en statusrapport, og at 
responsen fra kommunen så omgående var: ”det lyder som om, det går strålende 
det hele. Så kan vi jo godt hive dem hjem eller fjerne støtten”, som hun fortalte. 
Udfordringen for denne institution ligger således i dilemmaet mellem, at de bliver 
nødt til at rapportere problemerne for at sikre den fortsatte støtte fra kommunen, 
og på den anden side at de ikke ønsker, at de unge skal mødes med en sådan en-
sidig pointering af deres problemer.  

(…) der hvor jeg synes den er træls, det er, at vi sender jo ikke noget 
ud af huset, som de ikke har læst igennem. Som vi ikke har gået igen-
nem sammen med eleverne. Og der er det jo rarere at kunne sidde 
og fremvise en positiv rapport, end at man sidder og lister alle deres 
udfordringer op, ikke. Men vi gør meget ud af at skrive, at ”hun kan 
det og det, men det kan hun i de her rammer. Hun kan det, når der 
er en støtte, og når de ting er til stede. Så kan hun det her”. Så man 
stadig taler positivt, men skriver forudsætningerne også. 

Som det ses i citatet, forsøger de således at være offensive og tage kampen op i 
forhold til, hvordan de kan arbejde med disse dokumentationskrav i praksis, hvor 
de forsøger at fremhæve det positive, men samtidig understrege hvilke rammer 
denne fortsatte positive udvikling kræver.  

Men der synes at tegne sig et billede i mit materiale af, at selvom der er en krav-
offensiv-tilgang til dokumentationsarbejdet, og der er et ønske om at minimere 
deres dokumentationsarbejde, så det ikke tager tid fra samværet med børnene og 
de unge, så er dokumentationskravene svære at undgå. Hvilket, på baggrund af 
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indsigterne fra analysedel II, ikke overrasker. Men dokumentationskravene kom-
mer dog ikke altid som et ydre krav. På den ene af institutionerne i mit materiale 
er dokumentationskravene ligeledes steget på baggrund af det øgede medarbej-
derantal, institutionen har oplevet. Det er her det interne krav om daglig doku-
mentation, i form af dagbogsnotater, der er øget.  

Det har vi ikke været vant til. Der har vi bare sådan lige givet det vi-
dere på morgenmødet, så var det ude ved alle. (…) lige netop den 
vinkel er ikke et udefrakommende krav. Det er simpelthen bare et 
rent praktisk spørgsmål om, hvordan vi nemmest muligt får formidlet 
den samme viden rundt.  

Før var dette ellers noget, ledelsen bevidst sørgede for at friholde medarbejderne 
fra (altså de ydre krav om dokumentation), men nu er dette blevet et indre krav i 
kraft af at institutionen, i forbindelse med re-godkendelsen fra det nye socialtilsyn, 
oplevede et ydre krav om øget normering, der udfordrede deres tidligere praksis 
med daglige mundtlige overleveringer i stedet for skriftlige dagbogsnotater. 

KRAV-DEFENSIV-TILGANG 
I den modsatte ende af den vandrette akse, 
men stadig med en krav-tilgang, findes den 
krav-defensive-tilgang. Her ses dokumentati-
onsarbejdet som et nødvendigt onde, da det 
væsentligste i arbejdet er at give omsorg, kær-
lighed og tilbyde barnet en plads i en ’rigtig fa-
milie’. Inden for denne tilgang reflekteres der 
ikke nødvendigvis over, hvad dokumentationen 
gør eller ikke gør, eller for den sags skyld hvad 
den kan ’bruges’ til. Her finder jeg frontmedarbejdere, der føler sig fremmede over 
for dette skriftlige arbejde og måske endda finder det uoverkommeligt. 

I dagbogskonstruktionerne ses fx plejemoren i familien Christensen, der har været 
i feltet i 25 år og derfor har oplevet disse gradvise øgede dokumentationskrav og 
oplever dokumentationsarbejdet som et nødvendigt bureaukratisk onde, som hun 
bliver nødt til at levere for at varetage det arbejde, som hun brænder for – nemlig 
omsorgsarbejdet med børnene og de unge. Dokumentationen bliver således ’det 
absolut nødvendige’ – hvilket vil sige, at der kun kortfattet svares på de spørgsmål 
der stilles. 

Modsat den krav-offensive-tilgang så ses der her ikke en aktiv modstand mod disse 
krav. Selvom man ikke kan se værdien i dokumentationsarbejdet, så laves det – 
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om end modvilligt, og modstanden bliver derfor defensiv. Men tilgangen til doku-
mentationsarbejdet bevirker her, at de skemaer, der anvendes fx i forbindelse 
med statusrapporter, har stor betydning for den information, der nedfældes, da 
der som nævnt kun svares på præcis det, der spørges til. Med denne tilgang til 
arbejdet kan det således virke efter hensigten, når der fx arbejdes med at inklu-
dere spørgsmål om børnenes ressourcer i kommunens skemaer til anvendelse ved 
statusrapporterne. 

ET DOMINERENDE PROBLEMORIENTERET FOKUS 
Dette nedslagspunkt og variationen i hvordan der arbejdes med dokumentations-
arbejdet i praksis kan knyttes til Pileggi og Pattons konstatering af, at “Practitio-
ners of a field become liable to two masters: the practices and norms of the disci-
pline and the practices and norms of the market.” (Pileggi og Patton 2003:318). 
Hvilket efterlader frontmedarbejderne med spørgsmålet om hvilken ’master’ de 
skal følge. Men overordnet kan det siges, at både den strategisk-defensive- og den 
strategisk-offensive-tilgang fører til et problemorienteret fokus. De to tilgange for-
mer på forskellig vis, hvordan arbejdet udføres, men overordnet ser jeg, at det på 
tværs af den strategisk-offensive og den strategisk-defensive tilgang gør sig gæl-
dende, at dokumentationen vedrørende de anbragte børn og unge kommer til i 
overvejende grad at have et problemorienteret fokus. Hvilket derved kan ses som 
en afledt effekt af den bureaukratiske logiks dominans i feltet.  

En ting er dog hvad der skrives på ’papirerne’, en anden er selvsagt, hvordan og 
om det påvirker en-til-en arbejdet med børnene. Generelt er der inden for de stra-
tegiske tilgange en opfattelse af, at dette problemorienterede fokus ikke påvirker 
deres en-til-en relationsarbejde med børnene. Der er da ligeledes eksempler i mit 
materiale, der indikerer, at medarbejderne ikke overfører dette ’problem-fokus’ 
til interaktionen med børnene eller på anden vis lader sig styre af de opstillede 
mål i børnenes handleplaner. Et eksempel på dette er en medarbejder, der fortæl-
ler, at hun langt fra altid er enig i de mål, som myndighedssagsbehandlerne har 
opstillet i børnenes handleplaner.   

Jeg tænker jo bare, hvor kan jeg hjælpe [barn] bedst muligt. Hvor er 
det jeg skal hjælpe [barn], hvor er det jeg ser muligheder for at kunne 
rykke hende, og så er det dét, jeg tager udgangspunkt i. Og så må jeg 
passe det ind. (…) Så må jeg passe det ind I statusrapporten, når det 
er, ikke. 

Men selvom frontmedarbejderne således nogle gange kan navigere rundt i dette 
dokumentationsarbejde, så resulterer den strategiske tilgang til dokumentations-
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arbejdet i praksis, at en overvægt af alle de oplysninger, der registreres, videregi-
ves og lagres i systemet om børnene og de unge, er beskrivelser, hvor det i udpræ-
get grad er et problemorienteret fokus, der er dominerende. 

I den anden ende af den lodrette akse – hvor krav-tilgangene er – ses det problem-
orienterede fokus ligeledes. I den krav-defensive-tilgang ses den i det omfang, det 
er det, der primært efterspørges oplysninger om i såvel skemaerne som af myn-
dighedssagsbehandlerne, der spørger efter viden om, ”hvordan det går… med bør-
nenes problemer” – forstået som dem, vi har opstillet udviklingsmål på baggrund 
af. I den krav-offensive-tilgang kæmpes der bevidst imod dette problemoriente-
rede fokus. Men for at undgå utilsigtede konsekvenser heraf, så føler de sig ’pres-
set’ til alligevel i vid udstrækning at have dette fokus i deres beskrivelser af bør-
nene/de unge. 

Det ses således, at frontmedarbejdernes arbejde med dokumentationskravene i 
høj grad medfører et problemorienteret fokus i denne praksis. Og her kan de IT-
redskaber, der efterhånden ses i vid udstrækning i feltet, ligeledes agere katalysa-
tor for netop et problemorienteret fokus i arbejdet med dokumentationen, og det 
på tværs af både strategiske og krav-tilgange, såvel som offensive og defensive 
tilgange. Noget af det, jeg konkret har kunnet se i mit materiale, er, at der i visse 
tilfælde er en risiko for, at arbejdet med dokumentationen ved hjælp af diverse IT-
værktøjer og dokumentationsredskaber kan føre til en øget kategorisering og et 
problemorienteret fokus i arbejdet med anbragte børn og unge. 

Som beskrevet i analysedel II, så opstilles der i forbindelse med anbringelsen af et 
barn eller en ung en række udviklingsmål. Udviklingsmålene er kommunernes be-
skrivelse af, hvad der skal arbejdes på i forhold til det enkelte barn under anbrin-
gelsen. Udviklingsmålene indikerer således, hvad kommunen mener, der skal ar-
bejdes på, ændres, aflæres eller tillæres, før barnet kan udvikle sig på lige fod med 
andre børn – målet med arbejdet bliver således indlejret i en særlig normalitets-
norm. Og som præsenteret tidligere, så opstilles disse mål på baggrund af bekym-
ringer og problemer ’identificeret’ i forbindelse med §50-undersøgelsen. Dermed 
rummer disse udviklingsmål som udgangspunkt et implicit fokus på problemer. Og 
samtidig er det (ikke uvæsentligt) at disse ’problemer’ er identificeret og katego-
riseret af det bureaukratiske felt og således et udtryk for deres kategorisering-
smagt, som jeg også var inde på i analysedel II. 

Frontmedarbejdernes arbejde med netop disse problemer eller udviklingsmål skal 
løbende dokumenteres. Og i mit materiale ses det, at netop de IT-værktøjer, der 
anvendes til at gennemføre denne dokumentation, kan resultere i et problemori-
enteret fokus. Et eksempel på dette erfarede jeg blandt andet under mine obser-
vationer på en af institutionerne. Den første dag, jeg var på institutionen, faktisk 
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som det allerførste vi gjorde den dag, fik jeg forevist deres nye elektroniske dag-
bogs- og journalsystem. Dette var nemlig sådan, pædagogen jeg fulgte, startede 
sin arbejdsdag - med at læse dagbogsnotater fra minimum den foregående dag 
igennem. Mens hun viste mig, hvordan systemet var struktureret, og hvilke oplys-
ninger de skulle notere i systemet, så fortalte hun mig, at hun faktisk synes, det er 
et ret smart system. Systemet havde nemlig forskellige filtre, der gjorde det muligt 
for dem nemt at hente oplysninger om det enkelte barns udviklingsmål. Dette sy-
stem, og funktionerne i det, kunne, fortalte hun, være nyttigt, når de senere skulle 
udforme statusrapporter om de enkelte børn. Systemet er struktureret på en 
måde, der gør det muligt for dem at linke til et eller flere af de opstillede ud-
viklingsmål, når de skriver deres notater i dagbogen. Når medarbejderne senere 
skal lave statusrapporten og beskrive udviklingen inden for hvert enkelt udviklings-
mål, så kræver det med dette system derfor kun et par klik, før alle oplysningerne 
om det pågældende udviklingsmål er samlet. Som hun fortalte mig, så gør denne 
funktion i systemet det lidt mere acceptabelt, at hun og hendes kollegaer er nødt 
til at bruge så meget tid på at skrive dagbog hver aften, når børnene er faldet i 
søvn.  

Set fra medarbejderens perspektiv, så kan dette system på den lange bane ses som 
tidsbesparende. Men der kan også være en risiko for, at denne funktion tilskynder 
medarbejderne til i deres dagbodsnotater primært at inkludere oplysninger, der 
passer med de opstillede udviklingsmål. Eller det kan tilskynde medarbejderne til 
at få specifikke aktiviteter, episoder eller lignende til at passe ind i de opstillede 
mål. Hvis dette er tilfældet, så kan dette digitale dokumentationsredskab, og de 
funktioner det indeholder, i praksis risikere at bidrage til et snævert fokus på bar-
nets udviklingsmål og derved de problemer, disse mål bygger på. Risikoen ved 
dette kan potentielt være, at medarbejderne overser andre ting, ressourcer mv., 
som kunne være relevante i forhold til barnets trivsel og udvikling. For eksempel 
risikerer frontmedarbejderne, at de ikke har fokus på at udforske barnets ressour-
cer.  

Dette kan desuden ses som et tydeligt eksempel på sammenvævningen mellem 
organiseringen af arbejdet (her de digitale journaliseringsredskaber) og hvordan 
arbejdet udføres i praksis. Parton (2008) beskriver også denne proces, hvor de 
’nye’ informations- og kommunikationsteknologier (ICT’s) medfører et skifte i fel-
tet fra en narrativ tænkning med fokus på subjekter og sociale relationer, til at der 
tænkes i databaser, journalsystemer og informationsdeling – ”(…) it is not sur-
prising if social work is less concerned with the ‘social’ than with the ‘informatio-
nal’.” (Parton 2008:263–64). Og Garrett har fx helt tilbage i 1999 problematiseret 
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dokumentationsarbejdet som det ses i de britiske ”Action and Assessment Re-
cords”142 for at tilskynde “(…) fixed categorization and compartmentalization (…)” 
(Garrett 1999b:297). Som han pointerer, så kan dette være godt når man skal ind-
samle statistiske oplysninger, men at det er usandsynligt, at det tilfredsstillende 
vil kunne rumme kompleksiteten af børnenes og de unges sociale og psykologiske 
velbefindende. Ydermere pointerer han, at når dokumentationsarbejdet gennem-
føres, som man så det i Storbritannien i slutningen af 1990’erne, som manualba-
serede checklister, så kan dette dokumentationsarbejde potentielt set forstærke 
barnets eller den unges følelse af at være anderledes og stigmatiseret (Garrett 
1999b).  

Et eksempel på netop dette fra en af institutionerne er fra et møde, hvor medar-
bejderne skulle udforske og have blik for børnenes ressourcer. På dette møde talte 
medarbejderne om en hændelse, de havde haft med en af drengene, der havde 
været meget voldsom og havde sparket en medarbejder. Det blev fortalt, at dren-
gen bagefter havde undskyldt, hvilket var meget positivt. Men dette blev efterfulgt 
af en bemærkning om, at han jo ikke, som de fleste af de andre børn, havde en 
tilknytningsforstyrrelse, så han kunne jo faktisk føle empati. Mellem linjerne blev 
det sagt, at denne drengs evne til at vise empati over for de voksne ikke var en del 
af hans udfordringer og derfor ’blot’ kunne ses som en forventet adfærd. Eksem-
plet viser, at når fx empati ikke bliver set som et udviklingspunkt, noget der skal 
arbejdes på, så bliver situationer, hvor barnet som her viser empati, ikke set som 
noget særligt. Det er forventeligt og derfor ikke et tegn på en positiv udvikling, 
som de således heller ikke særligt skal huske at anerkende, støtte og i sidste ende 
dokumentere.  

Der er selvfølgelig ikke nødvendigvis tale om, at IT-værktøjerne – i dette tilfælde, 
deres digitale dagbogssystem – er det, der bevirker dette lidt snævre fokus på at 
udvikle på de opstillede mål, og det heraf afledte problemfokus. Men IT-
værktøjerne lægger i hvert fald i deres design op til et sådant fokus og kan således 
siges at understøtte og fremme denne praksis. 

I feltet i dag er det primært på institutionsområdet, at denne type af IT-værktøjer 
anvendes. Men også på plejefamilieområdet begynder det at vinde frem. Det for-
talte et plejeforældrepar mig under et interview.  

PM: Så har vi været med til… Vi er blevet budt ind til sådan et møde, 
fordi de ville have et nyt computersystem til… Både til afdelingen ovre 
på kommunen, men også til os plejefamilier. (…) Det er et system, 
man også bruger på opholdssteder. (…) Ja, det er egentlig én, der har 

 
142 Den danske pendant til disse i dag er ’handleplanerne’. Handleplanerne er mere åbne end disse AAR’s, 
men er ligeledes omstridte og udsat for en række af de samme kritikpunkter som Garrett rejser ift. AAR’s 
(Se blandt andre Harkes 2021). 
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haft et opholdssted, der har lavet det, ja. (…) Som er sådan et system, 
hvor vi så faktisk kan skrive direkte til sagsbehandler inde i det der 
lukkede system, og hvor børnene så ligesom ligger med hver deres 
egen mappe, og hvor de så…  
PF:  Man kan lave handle-, målepunkter og…  
PM: Hvis vi så går ind og skriver daglige iagttagelser på et eller andet, 
så putter den sig faktisk selv ind under de der seks punkter, der er i 
handleplanen eller i status, som så bliver til handleplanen, ja. (…) Og 
det kan så hjælpe os, når vi så skal til at skrive status, ikke? Fordi så 
kan vi gå ind under punktet under emnet skole (…) Så står de der ting, 
vi i løbet af det sidste halve år har noteret os, ikke? For sådan en ki-
nabog, den får vi ikke skrevet i. (…) Men når vi nu har fat i iPad’en for 
at tjekke alt det der intra til skole alligevel, ikke? Så kunne vi jo godt 
lige få de andre to linjer ind.  

Disse plejeforældre ser således de samme fordele ved systemet, som medarbej-
derne på institutionen. Denne tilgang til IT-værktøjerne kan siges at være en krav-
defensiv tilgang, men i mit materiale ses ligeledes eksempler på andre anvendel-
sesmuligheder af disse IT-værktøjer. Værktøjerne kan nemlig anvendes til at lave 
effektmålinger og tydeliggøre børnenes udvikling. Et eksempel på dette kan vi se i 
følgende citat, hvor jeg har spurgt ind til, om det er rigtigt, at de i dagbogssystemet 
kan koble dagbogsnotaterne med konkrete børns udviklingsmål, når de fx skal lave 
statusrapport.  

Det kan man, og så er det samtidig en effektmåling på det, fordi du 
kan lave en graf. For eksempel kunne vi have et barn, som nægter at 
gå i bad, simpelthen ikke vil i bad, og så kan man lave et fokuspunkt i 
en periode, og den periode bestemmer du selv. Det kan du sætte ind 
i systemet, og det kan hedde ja eller nej, og så når den periode er 
gået, så kan man se, okay, han gik ikke i bad, gik ikke i bad, så be-
gyndte han at gå i bad, nu går han i bad hver dag, og så er der altid 
tilknyttet nogle dagbogsnotater hver eneste dag på barnet, hvor man 
har fokus på at gå i bad, og så står det i det nye dagbogsnotat, og via 
det system kan man inden for en måned sige, hvad er det, der egent-
lig er sket? Er der sket noget radikalt, der gør, at han lige pludselig er 
begyndt at gå i bad, eller er det den normale udvikling, eller er det, 
fordi vi har haft fokus på det, eller hvad er der sket, ikke? Så du faktisk 
kan læse dig frem til, hvad den udvikling hos barnet skyldes. (…) Det 
skal bruges internt, og det er det, der er interessant også, fordi det er 
igen et arbejdspunkt, jeg har som leder, fordi medarbejderne er ikke 
altid lige gode til at gå ind og bruge det optimalt. De er ikke altid lige 
gode til at gå ind og score. Hvert eneste udviklingsmål, man sætter 
op, er der en dato, hvor man revurderer det mål, man har sat op, og 
så kan det være, at man tænker, okay, nu er hun faktisk begyndt på 
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det og det, så måske skal vi omformulere det her mål, eller måske skal 
næste mål være, at vi ikke skal spørge hende, om hun vil i bad, men 
at det kommer af sig selv, at det er lige pludselig blevet en indre re-
gulering af hende selv, og at vi ikke skal komme med ydre regulerings-
punkter til hende, så på den måde synes jeg, at det er et rigtigt… at 
det er et suverænt redskab.  

I citatet bliver det pointeret, at denne funktion skal bruges internt på institutionen, 
til at medarbejderne kan lave effektmålinger af deres arbejde og således justere 
og ændre tilgangen til børnene alt afhængig af, hvordan udviklingskurverne ser 
ud. Der er dog ingen tvivl om, at denne funktion ved dette IT-værktøj ligeledes kan 
anvendes som led i en strategisk-offensiv tilgang med henblik på at anvende må-
lingerne og udviklingskurverne til eksempelvis at promovere institutionen. Men 
det kan ligeledes anvendes som led i en strategisk defensiv tilgang, som led i at 
imødegå eventuel kritik fra myndighedernes side. I mit materiale er disse IT-
værktøjer ikke lige så markante inden for krav-tilgangene. I mit materiale ses der 
fx ikke eksempler på, at IT-værktøjerne anvendes som led i en krav-offensiv-til-
gang. Man kan faktisk sige, at det på netop dette punkt ser ud til, at det mest si-
gende faktisk er fraværet af anvendelsen af netop IT-værktøjer til at organisere 
dokumentationen.  

Men overordnet set, kan det således siges, at det problemorienterede fokus be-
virker, at en overvægt af alle de oplysninger, der registreres, videregives og lagres 
i systemet om børnene og de unge, er beskrivelser, hvor det i udpræget grad er et 
problemorienteret fokus der dominerer. Men derudover så kan det problemori-
enterede fokus ligeledes risikere at påvirke det sociale arbejde i den direkte inter-
aktion med børnene. Dette påpeger Mik-Meyer blandt andet på baggrund af sine 
analyser i feltet: 

Manualer og dokumentationsmetodens elementer – de kategorier 
man ”rater” efter – har stor indflydelse på, hvilke aktiviteter der bliver 
relevante i det pædagogiske arbejde, hvordan man vurderer klienters 
personlige kompetencer, og indholdet af de notater, der skrives. Pæ-
dagogisk arbejde påvirkes med andre ord af de værktøjer, som insti-
tutionerne stiller til rådighed. Helt konkret bliver aktiviteter, der er 
vanskelig at nedfælde i notaternes korte form, samt aktiviteter, der 
ikke kan kvantificeres, mindre vigtige aktiviteter. (Mik-Meyer 
2018:167) 

Dokumentationskravene kan dermed siges på forskellig vis at påvirke hvordan ar-
bejdet med anbragte børn og unge udføres. For det første ses det tidskrævende 
element, hvor tid brugt på dokumentation tages fra tid med børnene, som jeg i 
analysedel III viste at en række myndighedssagsbehandlere brugte som et forsvar 
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for netop deres manglende dokumentation. For det andet, så fordrer dokumenta-
tionskravene et problemorienteret fokus, der i et her og nu perspektiv kan påvirke 
interaktionen og indsatsen, og på den lange bane påvirke hvad det fx er for en 
historie disse børn og unge som voksne vil kunne læse om deres liv, hvis de søger 
aktindsigt i deres egen sag, og hvordan dette vil kunne påvirke synet på dem selv 
og deres barndom.143 Dokumentationskravene, som er en del af den bureaukrati-
ske logik, er derved med til at gennemsætte en særlig problemorienteret praksis-
logik i stil med den tidlige udviklingspsykologis blik for fejludviklinger og afvigelser.  

8.4 BESKRIVELSER AF BØRNENE 
Beskrivelser og kategoriseringer af børnene foregår også mundtligt i dagligdagen, 
ved diverse møder (interne som eksterne) mv. Historisk viste jeg i analysedel I 
hvordan betegnelserne og kategoriseringerne ændrede sig i takt med udviklingen 
i feltet, hvilket også ses i blandt andet Bolette Frydendahl Larsens ph.d.-afhand-
ling, hvor hun undersøger opdragelsespraksisserne på Vejstrup Pigehjem i perio-
den 1908-1940. Her peger hun bl.a. på hvordan institutionens logikker påvirker 
beskrivelserne og diagnosticeringerne af børnene (Larsen 2020). Og i nærværende 
afhandling, der udspringer af det erfarede paradoks: at det at blive bedt om at 
arbejde med et forskelsorienteret og anerkendende børnesyn, kunne virke på en 
gang indlysende og velkendt, og samtidig utopisk og provokerende, bliver det i høj 
grad interessant også at se på hvordan der i dag i praksis kan spores forskellige 
beskrivelser af børnene. Det er derfor dette nedslagspunkt er udvalgt som denne 
analysedels sidste.  

Ligesom de to foregående nedslagspunkter, så har jeg også her, med afsæt i det 
empiriske materiale og ovenstående idealtyper, opstillet en illustration af, hvor-
dan frontmedarbejdernes praksisformer er, når det kommer til deres beskrivelser 
af børnene. 

 

 

 

 

 
143 Som jeg var inde på i afhandlingens kapitel 4, så har min oplevelse i forbindelse med nogle koncentre-
rede dages gennemgang af to børns sagsakter, skærpet mit blik for netop det problemorienterede fokus, 
som disse dokumenter i overvejende grad rummer. Hvor jeg selv oplevede og blev bekræftet i min anta-
gelse om ords betydning, da jeg oplevede hvordan gennemgangen af disse uendelige notater og dokumen-
ter med beskrivelser af problemer, bekymringer mv. påvirkede min egen sindsstemning umiddelbart efter 
læsningen. 
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FIGUR 30: FORSKELLIGE BESKRIVELSER AF BØRNENE 

Figuren er således opstillet som en illustration af praksisformernes spændvidde i 
relation til, hvordan børnene og de unge beskrives i det sociale arbejde i anbrin-
gelsesfeltet. Som det ses, så er de to konstruerede plejefamilier og de to instituti-
oner ligeledes blevet indplaceret i denne figur. Kompasset er placeret i den øver-
ste venstre del af figuren sammen med familien Jensen – her bærer beskrivelserne 
af børnene præg af en psykologisk og problematiserende tilgang. I den øverste 
højre del af figuren er der ikke placeret nogle af de fire idealtyper. Dette er et 
udtryk for, at jeg i feltet ikke ser det som en dominerende praksis, ift. hvordan 
børnene beskrives. Der vil dog alligevel, i det nedenstående, blive knyttet et par 
ord til de beskrivelser, der kan betegnes som problematiserende og funderet i 
stærke værdier/normer. I nederste højre hjørne af figuren er familien Christensen 
placeret, da beskrivelserne her bærer præg af et stærkt værdi- og normsæt samt 
et ressourceorienteret fokus. I nederste venstre hjørne er Kastanjelys placeret – 
her er beskrivelserne i høj grad ressourceorienterede, men i højere grad funderet 
i en pædagogisk faglighed end i normer og værdier. I de nedenstående afsnit vil 
disse forskellige praksisformer blive udfoldet og eksemplificeret gennem såvel de 
konstruerede idealtyper som afhandlingens øvrige empiriske materiale. 
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PSYKOLOGISK-PROBLEMATISERENDE-BESKRIVELSER  
I det øverste venstre hjørne af figuren er både 
Kompasset og familien Jensen placeret. Det er 
de, da deres praksisform i forhold til, hvordan 
børnene beskrives – både i deres skriftlige arbej-
der og i deres daglige interaktioner – er proble-
matiserende og trækker på en psykologisk be-
grebsverden og faglighed. I denne del af figuren 
ses den tidlige udviklingspsykologis fortsatte do-
minans i feltet. Og der trækkes her på tankefiguren om det naturligt udviklede 
barn og det ubevidste barn (Warming 2011a).  

På Kompasset så vi et eksempel på dette under personalemødet, hvor de har et af 
børnene oppe. De starter med at beskrive den gode udvikling, pigen er inde i, og 
dette kommer rent visuelt til at fylde det meste på tavlen, hvor lederen noterer 
ned. Der kommer her en række psykologisk informerede beskrivelser, som fx at 
hun kan mærke sig selv mv. Men til trods for at den positive udvikling og beskri-
velserne heraf fylder mest, så er det i praksis de voksnes ene bekymringspunkt, 
der får mest tid og opmærksomhed. Nemlig at pigen ikke ønsker at have kontakt 
med sin mor, hvilket er en problemforståelse, der, som jeg var inde på tidligere, 
bygger på objektrelationsteoriens dominans i feltet. Deres praksis får således her 
et psykologiserende og problemorienteret fokus. Objektrelationsteoriens påvirk-
ning af praksis ses også i episoden, hvor plejefaren i familien Jensen går ind og 
retter deres plejesøn, da han kommer til at kalde plejemor for mor.  

Et andet eksempel på denne praksisform, som vi så det i dagbogskonstruktio-
nerne, er i familien Jensen, hvor den ene plejedatter gentagne gange bliver irette-
sat for at minde sin lillebror om gymnastikskoene og at tage tallerkenen ud af bor-
det. Denne irettesættelse bunder i, at plejedatterens kommentarer ses som et ud-
tryk for en fejludvikling – hun har haft en opvækst, hvor hun har været nødt til at 
tage vare på sin lillebror, og har derfor udviklet sig til en ’lille voksen’. Hun skal nu 
aflære dette og tilbage og udvikle sig i henhold til barndommens udviklingsstadier. 
Dette psykologisk-problematiserende blik på plejedatteren præger således den 
daglige interaktion med hende. Et andet eksempel fra Kompasset er eksemplet 
med pigen, der ringer hjem for at høre, om hun og veninderne gerne må bage en 
kage, når de kommer hjem på institutionen om eftermiddagen.  Dette afvises med 
begrundelsen om, at hun skal lære at folk gerne vil hende, selvom hun ikke gør 
noget særligt eller fx disker op med lækkerier i form af kage eller lignede. Pæda-
gogernes beskrivelse af denne pige er, at hun har problemer med sit selvværd. Og 
denne beskrivelse bevirker, at dette er et punkt, de kontinuerligt arbejder med og 
dermed sætter rammerne for pigens handlemuligheder ud fra.  
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Beskrivelser af børnene med dette psykologiske-problematiserende perspektiv 
ses i vid udstrækning i mit materiale, og er i overvejende grad de beskrivelser af 
børnene, der dominerer i mit materiale. Det er fx beskrivelser som:  

Rigtig mange af vores børn er identitetsløse. De søger identiteter via 
youtube og nogle andre ting, og det gør de, fordi der har ikke været 
tid i deres barndom til at opbygge en normal identitet. Mange af vo-
res børn har hele tiden pleaset eller tilpasset sig forældrenes behov, 
og så går man på standby selv. Det gør man. 

 og  

Et eller andet sted så er der ikke noget at sige til, at de her børn klarer 
sig dårligere. Det er der altså ikke. Fordi de har en masse lort med sig. 
De har nogle forældre med knald i låget på en eller anden måde, alle 
sammen. Og de har selv mange gange problemer, ikke. Plus alt det de 
bærer med sig af omsorgssvigt og dit og dat. De har et helt andet syn 
på omverdenen, end vi andre har. Eller vores andres børn har. 

Beskrivelser, der former frontmedarbejdernes blik for, hvad der skal arbejdes med 
hos disse børn, og dermed former deres praksis. Det er her i høj grad den tidlige 
udviklingspsykologi, der trækkes på, både i beskrivelserne, men også når fx front-
medarbejderne afsøger muligheder for at hjælpe børnene videre i deres udvikling 
og ”lappe nogle af lommerne”, som en medarbejder på en institution sagde. Hun 
fortalte om et konkret barn og sagde: ”Jeg kan jo godt se hendes mønster i det, og 
så kan jeg godt lide at gå ind og læse noget teori omkring det for at tilknytte det. 
Hvor hun er henne udviklingsmæssigt i forhold til den måde, hun agerer på ikke.” 
Udviklingspsykologien bliver således her brugt til at identificere pigens udviklings-
stadie og dermed fokusere på, hvilket stadie hun skal ”(…) ned og hente hende for 
at få hende op igen (…)”. Beskrivelsen af pigen og af frontmedarbejdernes praksis 
bliver her: ”Vi skal helt ned og have fat i hende i tre-fire måneders alderen. For at 
gå ind og lappe nogle af lommerne, ikke.”.  

Disse psykologisk-problematiserende beskrivelser af børnene afspejler diagnoser-
nes og de psykologiske beskrivelsers dominans i feltet. Dette ses ligeledes i et ek-
sempel fra et besøg, jeg var med på sammen med en familieplejekonsulent hos en 
plejemor. Under besøget fortalte plejemor, at de nu var gået i gang med at snakke 
skoleparathed og mulige skoletilbud til deres plejedatter. Hun fortalte, at en psy-
kolog havde skoletestet plejedatteren, og konklusionen var, at hun lå under nor-
malen, bortset fra når det gjaldt puslespil og regning. Plejedatteren skulle derfor i 
en særlig klasse for børn med indlæringsvanskeligheder, men hun skulle ikke have 
udsat skolestart. Plejemoren fortalte, at hun i denne forbindelse skulle udarbejde 
en beskrivelse af plejedatteren, som psykologen så kunne tage med videre i pro-
cessen med at finde et egnet skoletilbud til hende. Plejemor fortalte, at hun var 
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rigtig glad for, at der var blevet truffet beslutning om, at plejedatteren skulle i en 
særlig skole, men hun fortalte samtidig, at hun er bekymret for, om de placerede 
plejedatteren i en skole med ”ADHD-børn”, som hun sagde og fulgte op med sæt-
ningen: ”For hun kopierer jo.” Denne korte fortælling fra plejemoren om plejedat-
terens forestående skolestart fortæller flere ting – for det første så viser den en 
praksislogik, der kræver, at en psykolog gennemfører en test for at kunne under-
bygge plejedatters behov for et særligt skoletilbud. Et behov, som det var helt ty-
deligt, at både plejemor og familieplejekonsulenten forinden havde været enige 
om. Men her kan således ligge en kamp i feltet om, hvem det er, der har autorisa-
tionen til at vurdere disse behov. Derudover viser den afsluttende bemærkning 
om ”ADHD-børn”, at alt hvad børn med diagnosen ADHD gør, beskrives som noget, 
der per definition er dårligt at kopiere.  

Dette er blot et enkelt eksempel på, hvordan der i mit materiale kan ses en klar 
reference til en diagnose og behandlingslogik, hvilket i sig selv er interessant, men 
også interessant fordi anvendelsen af denne praksislogik i virkeligheden strider 
imod både plejeforældrenes og institutionernes anskuelser af sig selv og deres ar-
bejde – som jeg viste i analysedel III, hvor plejeforældrene lavede en klar distink-
tion mellem det at være en (pleje)familie og en behandlings- eller uddannelsesin-
stitution. Og hvor institutionerne distancerede sig fra behandlingsarbejdet ved at 
lave en distinktion mellem deres relationsarbejde og behandlingsarbejdet. 

VÆRDISTYREDE-PROBLEMATISERENDE-BESKRIVELSER  
Som allerede nævnt, så er der ikke nogen af de 
fire idealtyper der er placeret i øverste højre 
hjørne af figuren – der hvor beskrivelserne er 
problematiserende, men hvor dette i modsæt-
ning til ovenfor bygger på værdier og normer og 
ikke fx psykologisk teori. I denne del af figuren 
ville man finde praksisformer, der trak på tanke-
figuren om det onde barn, der ”(…) reflekterer 
den mytologiske doktrin om syndefaldet og om den vilde og uciviliserede natur 
overfor den civiliserede kultur.” (Warming 2011a:32). Der er således her grundlæg-
gende et syn på børn som vilde og uciviliserede – ondskaben er iboende i barnet 
og kræver således en hård disciplinering rettet mod barnets adfærd og krop, for 
at det bliver en civiliseret borger/voksen. Som beskrevet i analysedel I, så påpeger 
Warming, at selvom denne tankefigur virker rimelig fremmed for de fleste i dag, 
så er det alligevel en tankefigur, der eksempelvis genfindes i forestillingen om, at 
børn udvikler sig til små tyranner, hvis ikke forældrene fra starten tager magten 
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ved at sætte grænser og stille krav. Denne tankefigur og de heraf afledte praksis-
former er dog ikke så tydelig i mit materiale, og der er således heller ikke nogen af 
de fire idealtyper, der passer i dette hjørne af figuren. 

VÆRDISTYREDE-RESSOURCEORIENTREDE-BESKRIVELSER  
For at blive i de traditionelle tankefigurer, så kan 
man sige, at det nederste højre hjørne af figu-
ren, hvor der arbejdes med værdistyrede-res-
sourceorienterede-beskrivelser af børnene, 
trækker på tankefiguren om det uskyldige barn. 
Det vil sige, at barnet grundlæggende ses som 
værende intentionelt god og uskyldig (Warming 
2011a:33). Det er i dette hjørne af figuren, jeg 
har placeret familien Christensen. De ressourceorienterede beskrivelser ses fx i 
plejemors forventning til og anerkendelse af, at de kan lave mad og hjælpe med 
andre praktiske gøremål. Og netop heri ses således også det værdi- og normsæt, 
som disse beskrivelser ligeledes afspejler. Et værdi- og normsæt, der bevirker, at 
det i familien Christensen forventes af børnene, at de tilsidesætter egne behov og 
opfører sig høfligt og anstændigt over for andre – hvilket blandt andet ses i eksem-
plet med plejedatteren, der får besked på, at hun ikke må ligge og sole sig topløs i 
haven. Og eksemplet med plejesønnen, der som minimum forventes at tage pænt 
imod sin mor, når hun kommer, og sige pænt farvel, når hun går igen – en praksis, 
der i dette tilfælde ikke bygger på en psykologisk forståelse fra objektrelationste-
orien og vigtigheden af at have en relation til forældrene – her er det en forvent-
ning, der bygger på en opfattelse af, hvad der er god pli og opførsel. I mit materiale 
ses der eksempler på, hvordan dette normsæt om, hvad der er god opførsel, fører 
til en praksisform og en beskrivelse af børnene som nogle, der bliver nødt til at 
lære ’at tåle’. Dette ses fx i følgende empiribid, fra et interview med en plejemor: 

Men du bliver nødt til at integrere dem [de biologiske forældre], og 
du bliver nødt til at have biologiske forældre med, og selvom børnene 
ikke vil det, så må man sige, at jamen, det er bare sådan, det er. Det 
bliver du nødt til. Da [pige] skulle konfirmeres – hun har jo ikke set sin 
mor i mange, mange år, og så sagde hun, ”jeg vil have, at præsten 
skal smide hende ud af kirken”. Så siger jeg, ”jamen, det kan man ikke, 
alle mennesker har ret til at komme i folkekirken, og du kan ikke be-
stemme, hvem der skal komme i kirken, og det kan præsten heller 
ikke”. Så sagde hun, ”jeg vil ikke sidde ved siden af min mor”, så sagde 
jeg, ”ved du hvad, det er sådan i livet, at vi må tåle meget, og du kan 
godt tåle at sidde en time ved siden af din mor, for det vigtigste af alt 
er en konfirmation og hendes barn skal konfirmeres. [Plejefar] og jeg 
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sidder også på bænken, men hvis din mor insisterer, så skal der ikke 
være nogen scene i kirken, fordi så lægger folk nemlig mærke til dig, 
min søde ven, og til hele din biologiske familie, men det er der ikke, 
hvis bare du tåler. Du må bare tåle det. Så hvis hun insisterer på det, 
så tåler du det. ”Du kan sagtens tåle det, for jeg sidder lige ved siden 
af”. Det må man… livet er nogle gange, og vi må tåle noget, vi ikke har 
lyst til at tåle, men det er bare sådan, det er. Så det er også den der 
balance i at sige til dem, ”du må også tåle noget, for jeg tåler også 
noget, mor tåler også noget, det er heller ikke nemt for mor”.  
(…) jeg havde sagt til hende, ”hvis din mor kommer, og hun giver dig 
hånden, du er godt opdraget her, så giver du hende hånden, og hvis 
hun siger tillykke, så siger du tak, og hvis hun giver dig noget, så siger 
du tak. Her i huset opfører vi os ordentligt, og det gør du også. Det er 
lige meget, hvordan andre opfører sig over for os. Uanset, hvor meget 
der bliver kastet på os, så er vi stadigvæk ordentlige”.  

Dette værdisæt fører således her til en konkret praksis, hvor det kræves af bør-
nene, at de lever op til plejeforældrenes standarder for god opførsel. Videre i in-
terviewet siger plejemor: ”(…) vi er sgu en ordentlig familie, og det er vigtigt at 
lære dem, at uanset hvad andre gør ved dig, så er du stadigvæk ordentlig (…)”. Her 
kan ses en pendant til det kristne budskab om, at man skal vende den anden kind 
til. Der er, ligeledes i familien Christensen, som vi så det i afsnittet om hverdagens 
struktur, også nogle klare normative forventninger til rengøring, oprydning og per-
sonlig hygiejne. Og beskrivelserne af børnene bliver således en beskrivelse af, hvor 
modne de er – forstået som, hvor gode de er til at leve op til dette værdisæt. I 
familien Christensen ses deres habitus med afsæt i de kristne værdier tydeligt af-
spejlet i deres praksis. Men det bliver således også en praksis, hvor der gås på 
kompromis med den rettighed som børnene fik indskrevet via Barnets reform om 
medbestemmelse i relation til samvær med deres forældre. 

Et eksempel på, hvordan ressourceperspektivet viser sig i beskrivelserne af bør-
nene, ses i interviewet med en plejemor. Igennem interviewet siger hun gentagne 
gange; ”der er altid noget, man er god til”. Hun pointerer, at det er vigtigt ikke at 
slukke drømmen ved blot at konstatere, ”det kan du ikke” – man skal have et fokus 
på deres ressourcer. Men at det på anden side også er vigtigt at være realistisk – 
man må ikke bilde dem en løgn ind, så de fx tror, at de kan blive professor uden at 
have taget en gymnasial uddannelse først, som hun siger.  

Man kan således sige, at plejemor her taler om en balancegang, hvor det på den 
ene side er vigtigt at være realistisk i forhold til, hvad netop dette barn kan opnå, 
men på den anden side også sikre, at der bibeholdes en tro på udviklingen. Som 
et eksempel på netop denne balancegang fortæller hun en længere historie om et 
af deres andre plejebørns kringlede vej gennem uddannelsessystemet, om denne 
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plejedatters mange (og ifølge plejemor) ofte urealistiske drømme om fremtidig 
uddannelse og karriere. Denne plejemors fortælling om hendes plejedatter tager 
afsæt i følgende intro; ”Hun er infantil autist, mentalt retarderet, har ADHD og 
borderline.”. Hun bruger således aktivt plejedatterens diagnoser. De bliver nemlig 
her brugt til at understrege, at hun alligevel rummer en række ressourcer:   

Hun er i gang med at blive fotograf. Hun er skidegod til at tage bille-
der. (…) det kan da godt være, at hun ikke bliver Danmarks bedste 
fotograf. Det vil hun da rigtig gerne være. Hun vil rigtig gerne være 
kunstfotograf og sådan noget, og det kan da også godt være, at hun 
bliver det, hvor vi siger til hende: ”Ja, det kan godt være, at du skal 
være lidt længere tid om det, og at man skal gå af nogle andre veje 
for at… Men du skal nok… Lad os nu se, om ikke det er det, du bliver. 
Vi støtter dig i hvert fald i det, du gerne vil. Så kan det godt være, at 
du ændrer… Hvis det bliver for svært, så kan det godt være, at du 
ændrer stil eller ændrer vej, men så ændrer du bare vej”. 

Denne plejemors beskrivelse viser, at ambitionen om at fokusere på børnenes res-
source, anerkende dem og støtte dem i egne drømme og ambitioner fra denne 
position i feltet går hånd i hånd med et stærkt fokus på udvikling. Og mere præcist 
et udviklingsperspektiv, der er rettet mod uddannelse og fremtidige erhvervsmu-
ligheder. I plejemorens fortælling kan det lyde som om, at denne tilgang er noget 
særligt, men resultatet bliver i virkeligheden at hun ’blot’ taler sig ind i feltets doxa 
om, at fokus bør rettes mod uddannelse, udvikling og fremtidige erhvervsmulig-
heder, sådan som vi så det i analysedel III om målet med anbringelsen. Man kan 
med andre ord sige, at selvom denne plejefamilie ikke besidder de kapitaler som 
giver mest anerkendelse i feltet, så har de med afsæt i deres kristne værdisæt og 
tilgang til børn og barndom, gode forudsætninger for at spille en rolle og opnå 
anerkendelse i feltet, da de lever op til det magtfulde neoliberale udviklingspara-
digme.  

PSYKOLOGISK-RESSOURCEORIENTEREDE-BESKRIVELSER  
I det fjerde og sidste hjørne af figuren – det ne-
derste venstre hjørne – her er Kastanjelys place-
ret. De har lige som familien Christensen et ud-
præget fokus på ressourcer i deres beskrivelser 
af de unge på institutionen, hvilket selvsagt 
hænger sammen med deres modstand mod det 
problemorienterede fokus, som vi så tidligere. 
Når de ikke er placeret i samme hjørne som fa-
milien Christensen, så skyldes det, at deres ressourceorienterede fokus i beskri-
velserne i højere grad viser et pædagogisk fagligt ståsted end en værdiorientering. 
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Jeg har dog alligevel placeret dem længere inde mod midten af figuren for netop 
at understrege, dels at der her ikke i så høj grad er tale om en psykologisk funderet 
faglighed, og dels at deres insisteren på de ressourceorienterede beskrivelser lige-
ledes nogle gange kan ses som bundet op på et stærkt værdisæt, der ikke nødven-
digvis altid begrundes i en faglighed. Et eksempel på, hvad denne praksisform og 
Kastanjelys tilgang til deres beskrivelser af og syn på de unge gør for deres praksis, 
er eksemplet med JEANNE, der inden hun gik i seng, lavede et notat til sine kolle-
gaer om hendes fejltolkning af Nikolajs spørgsmål om Lise (se afsnittet ”En dag på 
Kastanjelys” ovenfor). Dette er således et eksempel på, hvordan Kastanjelys be-
vidst arbejder med, hvordan de beskriver deres unge, og at dette bygger på en 
antagelse om, at disse beskrivelser og opfattelser har en indflydelse på, fx hvilke 
handlemuligheder de ser i arbejdet med de unge. 

Et eksempel på denne praksisform ses ligeledes hos en af institutionerne i mit ma-
teriale, hvor de, som de beskriver, arbejder bevidst med at normalisere tilgangen 
til de unge på institutionen. Det betyder i praksis, at de i høj grad forsøger at foku-
sere på deres ressourcer og behandle dem som de unge mennesker, de er, og ikke 
sygeliggøre dem ved fx at tro, at de som voksne skal strukturere og klare alting for 
dem. Men som en af de ansatte på institutionen påpeger i et interview, så mener 
han, at denne praksisform lige nu udfordres af, at de fra tilsynets side har fået et 
krav om at være flere på arbejde om aftenen. Han fortæller således: 

Vi har altid gjort en stor dyd ud af, at de skal lære at klare sig selv, at 
hvis ikke… Altså, lige fra at vaske tøj til at holde ud at være alene. Det 
er noget, de skal øve sig i at klare, og nu er det… Lige nu er udfordrin-
gen, synes jeg, at det er blevet for nemt at sige, hvis de gerne vil noget 
om aftenen, så er der nogen, der står på spring for at lave det med 
dem, og der er… Det er lige før, at det bliver arrangeret for dem uden, 
at de skal løfte en finger, og så bliver det rigtig, rigtig vanskeligt for 
dem, tror jeg, at komme ud og bo selv bagefter, fordi der står jo ikke 
to pædagoger parat til at hjælpe med alt muligt og gøre alt muligt.  

Ressourceperspektivet i beskrivelserne af og tilgangen til de unge følges således 
her af et fokus på fremtiden – de skal helst via deres ophold gøres selvhjulpne, så 
de efter endt ophold kan komme ud og klare sig selv. At der i denne praksisform 
ligger dette fremtidsfokus, ses ligeledes i interviewet med en anden frontmedar-
bejder, der som en understregning af, at de arbejder ressourceorienteret, siger: 
”Så man ser jo, man leder jo fandeme efter mulighederne for, hvad kan du blive, 
når du bliver stor, ikke. Det er jo der, man er, hele tiden, ikke.” Dette citat peger 
ligeledes på, at dette fokus også er det, der fylder i den daglige interaktion med 
børnene.   
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NORMALISERING 
Analyserne af, hvordan der arbejdes med beskrivelser af børnene i feltet, under-
streger psykologiens dominans i feltet og heraf, at der i praksis ofte bliver et pro-
blematiserende fokus i beskrivelserne af børnene – sådan som vi også så, at doku-
mentationskravene i høj grad førte til. Men det, der ligeledes bliver tydeligt af 
disse beskrivelser, er, at selvom de anvendes til at påpege børnenes anderledes-
hed og fejludviklinger, så bliver disse beskrivelser i praksis ligeledes anvendt til at 
begrunde en praksis, hvor man stiler efter en normalisering (i udviklingspsykolo-
gisk forstand). 

Som modvægt til det øgede fokus på problemer og udfordringer hos børnene har 
vi (som jeg var inde på i analysedel I) set, at de ressourceorienterede og anerken-
dende tilgange i stigende grad har vundet frem i feltet for socialt arbejde med an-
bragte børn og unge, hvor særligt forskningen og teoriapparatet om Strengths 
Perspective (Rapp 1998; se blandt andre Rapp og Goscha 2006, 2011; Saleebey 
1996, 2006) har båret dette fokus frem (Lagoni m.fl. 2014:61–74). I denne del af 
analysen har vi desuden set, hvordan ressourceperspektivet ligeledes spiller ind 
på, hvordan arbejdet konkret udføres – både i kombinationen med en henholdsvis 
værdistyret og en psykologisk tilgang. Og fælles for dem bliver, som jeg nu vil rette 
fokus mod, at dette ressourceperspektiv i praksis bliver knyttet an til et stærkt 
udviklingsperspektiv i synet på børnene og dermed også understøtter den (som vi 
så det i analysedel III) dominerende position i feltet, der anser uddannelse og selv-
forsørgelse som målet. 

Med dette ressourceperspektiv er der således tale om et ressourceperspektiv der, 
som hovedparten af litteraturen i feltet (Lagoni m.fl. 2014), fokuserer på at iden-
tificere og arbejde med nogle af de ressourcer, der allerede er anerkendt i sam-
fundet bredt set og ligeledes i feltet. I det forsknings- og udviklingsprojekt, som 
denne afhandling er en del af, har der, som allerede nævnt, været arbejdet med 
et lidt særligt ressourceperspektiv, hvor der er blevet eksperimenteret med, om 
der ligeledes kunne ses ressourcer i nogle af de adfærdsmåder, som normalt bliver 
karakteriseret som udfordringer eller problemer. Eksemplet fra familien Jensen 
med lektielæsningen, hvor de spillede på plejedatterens stædighed (som vi også 
berørte i forbindelse med, hvordan de arbejdede med hverdagens struktur i fami-
lien Jensen), stammer faktisk fra et plejeforældrepar, der beskriver, hvordan de i 
deres daglige praksis arbejder med at se og anerkende deres plejebørns ’særlige’ 
ressourcer – her pigens stædighed. Det er denne tilgang, de her taler om:  

PM: Der er jo en ressource for [plejebarn] i at kunne blive nok så gal 
nogle gange, ikke? Fordi det kan nogle gange få én til at klare nogle 
ting, som man ellers ikke ville have klaret, så den kan vi jo godt sådan 
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udnytte en gang imellem og presse lidt på, når vi synes, at det hele er 
helt umuligt, så ved vi, at den ligger dernede.  
PF: Jeg synes, at vi har brugt det lidt, når hun laver lektier, fordi der 
kan hun godt… Hun kan godt falde i, at det hele bare er dumt og ånds-
svagt, og jeg kan ikke finde ud af det agtigt, og så lader jeg hende koge 
lidt i det og siger så, ”prøv nu ad”, ikke? Så lige pludselig hopper hun… 
så bruger hun jo den der arrigskab til så at få det lavet, ikke? Og så 
roser vi, ej, se du er…  
PM: High five, og hvad vi ellers kan gøre, ikke?  
PF: Du kunne jo godt, ikke?  
PM: Og vende det der selvværd, ikke? Men hun skal nogle gange pres-
ses lidt hårdt før vi kan…  
Men har I så prøvet at sætte ord på… Nu ved jeg ikke… Nu har jeg ikke 
mødt hende, så jeg ved ikke, om det overhovedet er realistisk over for 
hende, at det faktisk er lidt den her stædighed eller arrigskab, I… Altså, 
hun rent faktisk bruger som en ressource der?  
PM: Nej, vi har ikke sat ord på det på den måde. Nej.  
PF: Men vi taler meget med hende om, at du kunne jo godt… Altså, 
prøv og se, det lykkedes jo.  

Det, jeg vil vise med dette citat er, hvordan dette særlige ressourceperspektiv li-
geledes bliver talt ind i en udviklings- og uddannelsesrettet logik. Og hvordan ple-
jeforældrene, uden at italesætte det over for pigen, at de ser det som en ressource 
hos hende, bruger det lidt som et redskab eller en knap, de kan trykke på for fx at 
få hende til at få lavet sine lektier, som de så følger op med en masse ros – ikke 
for hendes evne til at blive arrig og stædig, men for det mål, hun har opnået.   

I denne udviklings- og uddannelsesrettede logik ligger således, ligesom i den øver-
ste del af figuren i de problematiserende praksisformer, et klart sigte mod et nor-
maliseringsmål, der således former deres praksis. Beskrivelserne af børnene tyde-
liggør dermed også doxa i feltet om, at målet med anbringelserne er den domine-
rende normaliseringsnorm. Som Kampmann og Warming har fremhævet, så ses 
der i Danmark en pædagogisering af børn – det forventes af børn fra en tidlig alder, 
at de deltager i diverse dagtilbud og derigennem blive ”normally socialized” eller 
”socialized to be a ’normal child’” som de også kalder det (Kampmann og Warming 
2004:657). Med pædagogiseringen gøres enhver relation, hændelse og ethvert 
barn til genstand for en pædagogisk intervention – som i fx situationen fra Kom-
passet, hvor Bellas forespørgsel om at bage kage med veninderne bliver læst ind i 
en pædagogisk intervention, der handler om at styrke Bellas selvværd. Denne pro-
ces kan på anbringelsesområdet ses i en ekstrem form, da disse børn og unges 
barndom i udgangspunktet afviger fra normen og forestillingen om en sund udvik-
ling, sådan som den ses i den tidlige udviklingspsykologi. Samtidig er de døgnets 
24 timer omgivet af voksne der (blandt andet) har det som deres arbejde at sikre 
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disse børn og unges ’normale’ udvikling. Arbejdet med netop disse børn og unge 
bliver således i ekstrem grad underlagt den normaliseringsnorm, som man i og for 
sig kan se dominerer hele barnefeltet (Warming og Kampmann 2007). 

8.5 STRUKTUR, PROBLEMER OG 
NORMALISERING 
Jeg har i denne, afhandlingens sidste analysedel, haft fokus på, hvordan det sociale 
arbejde med anbragte børn og unge udføres. Denne analysedel tegner et billede 
af en række forskellige praksisformer i feltet, og de fire idealtyper tydeliggør netop 
denne spændvidde. Men analyserne af de tre nedslagspunkter tydeliggør ligele-
des, at på trods af disse forskelligheder, så resulterer de forskellige strategier, til-
gange mv. til arbejdet, alligevel i nogle klare lighedspunkter når vi ser på hvordan 
arbejdet udføres. Det ses således, at en dominerende tilgang til arbejdet i feltet 
er, at hverdagen bliver stærkt struktureret, og at der lægges vægt på forudsigelig-
hed og tydelige regler. Hverdagen og alle hverdagens aktiviteter får således i vid 
udstrækning et pædagogisk formål – eftermiddagshygge, når man kommer hjem 
fra skole, er ikke ’blot’ et spørgsmål om at hygge sig, den har et pædagogisk formål 
i form at sikre forudsigeligheden og den tydelige struktur mv. Det gamle ideal om 
ro, renlighed og regelmæssighed synes således ikke lagt på hylden, men synes så-
ledes tværtimod at dominere feltets praksis. Hvilket ligeledes er i stil med de fund 
Tine Egelund og Turf Böcker Jakobsen gjorde i deres forskningsprojekt om døgnin-
stitutioners hverdag og vilkår (Egelund og Jakobsen 2009). 

Vi så desuden, hvordan dokumentationskravene i vid udtrækning bevirker, at 
praksis bliver fokuseret på problemer og problembeskrivelser. Hvilket for det før-
ste bevirker, at en overvægt af alle de oplysninger, der registreres, videregives og 
lagres i systemet om børnene og de unge, er beskrivelser, hvor det i udpræget 
grad er et problemorienteret fokus, der er dominerende. Og derudover må det 
antages, at dette ligeledes kan risikere at påvirke den direkte interaktion med bør-
nene, synet på dem, og derfor også hvilke handlemuligheder frontmedarbejderne 
ser i arbejdet med disse børn.  

Sidst men ikke mindst så så vi, hvordan målet om normalisering og en domine-
rende udviklings- og uddannelsesrettet logik præger, hvad der anskues som hen-
holdsvis problemer og ressourcer. Vi så her i praksis hvordan det mine kollegaer 
og jeg også fandt i vores litteraturstudie af både forskning og praksiserfaringer, at 
når der arbejdes ressourceorienteret, så arbejdes der hele tiden ud fra, at ressour-
cer og problemer eller risici er to separate størrelser, samtidig med at der ikke i 
udpræget grad ses diskussioner af hvad der defineres eller udpeges som henholds-
vis ressourcer og risici (Lagoni m.fl. 2014). Hvilket derfor i praksis former hvordan 
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der arbejdes med beskrivelserne af børnene, og hvordan det hele tiden gøre med 
et sigte på en ’normalisering’.   
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Kapitel 9 

EN DISKUTERENDE 
KONKLUSION OG 
PERSPEKTIVERING  

Afsættet for denne afhandling var min undren over, hvordan det kan være, at 
frontmedarbejdere, der i udgangspunktet både kan se værdien i, at arbejdet med 
anbragte børn og unge, bygger på et forskelsorienteret og anerkendende børne-
syn, og i vid udstrækning påpeger, at det er sådan, de allerede arbejder, alligevel 
kan opleve det som en både provokerende og en urealistisk tilgang, når de bliver 
bedt om at reflektere over, hvordan de kan arbejde med denne tilgang i deres 
daglige praksis i forhold til de konkrete børn, de arbejder med. Dette paradoks 
blev udgangspunktet for ønsket om at undersøge, hvilke børnesyn der muliggøres 
og udgrænses i feltet og hvorfor. Fokus for afhandlingen har dermed været rettet 
mod frontmedarbejderne - deres børnesyn, og hvad der er med til at forme dem. 
Dette er i afhandlingen undersøgt gennem et feltanalytisk nærbillede af anbrin-
gelsesområdet, med fokus på at objektivere feltets generative mekanismer, magt-
relationer, (modstridende) positioner, distinktioner og praksisformer. Det er med 
andre ord feltets dominerende praksislogikker, der er søgt afdækket, da disse er 
med til at forme og sætte rammerne for den faglige praksis i feltet for socialt ar-
bejde med anbragte børn og unge, og dermed også frontmedarbejdernes børne-
syn.   

Jeg stiller i afhandlingen forskningsspørgsmålet: Hvilke praksislogikker dominerer 
i feltet for socialt arbejde med anbragte børn og unge i Danmark? Og hvordan 
muliggør og udgrænser disse praksislogikker forskellige børnesyn? Forsknings-
spørgsmålet er teoretisk informeret og afspejler afhandlingens teoretiske inspira-
tion der bygger på en Bourdieusk feltanalytisk tilgang. Problemstillingen er under-
søgt gennem en kritisk case, i form af frontmedarbejdere fra to døgninstitutioner, 
to kommunale familieplejeafdelinger og en række plejefamilier, der alle har delta-
get i udviklingsprojektet ”Det ’særlige’ som potentiel ressource”, og dermed været 
engagerede i at forsøge at anlægge et forskelsorienteret og anerkende børnesyn i 
arbejdet med anbragte børn og unge. Hvis der her ses strukturer, logikker mv. der 
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udfordrer et forskelsorienteret og anerkendende børnesyn, så vil disse praksislo-
gikker formentlig også udfordre et sådan børnesyn i andre dele af feltet – det være 
sig andre plejefamilier, andre institutioner, men også andre dele af feltet, som fx 
myndighedssagsbehandlernes arbejde med disse børn. På denne baggrund har 
ambitionen med analyserne været at få blik for nogle af de strukturer, konflikter, 
modstridende positioner og rationaler, og selvfølgeligheder, der ligeledes kan 
tænkes at have relevans for feltet bredere set. 

Med inspiration fra Bourdieu var det afhandlingens sigte at analysere de symbol-
ske og materielle strukturer, magtrelationer og praksisformer, der udspænder fel-
tet af socialt arbejde med anbragte børn og unge. Ambitionen med undersøgelsen 
var, at forstå og forklare frontmedarbejdernes nogle gange forskellige og mod-
stridende, anskuelser og praksisformer, da jeg herigennem forventede at kunne 
forklare afhandlingens erfarede paradoks. Ønsket hermed er, at afhandlingen bi-
drager til forskningen på anbringelsesområdet og forståelsen af det som et vel-
færdsstatsligt indsatsområde. 

I dette kapitel samles der op på afhandlingens analyser, og de dominerende prak-
sislogikker, som analyserne har peget på, er i spil i feltet, præsenteres. Første del 
af forskningsspørgsmålet søges her på baggrund af afhandlingens empiriske ana-
lyser af feltet besvaret. I præsentationen af de dominerende praksislogikker vil jeg 
samtidig rette fokus mod, hvilke børnesyn disse praksislogikker fremmer, og der-
ved åbne op for besvarelsen af forskningsspørgsmålets anden del, om hvordan 
praksislogikkerne muliggør og udgrænser forskellige børnesyn. Herunder vil af-
handlingens erfarede paradoks søges forklaret ved at fremhæve mulighedsbetin-
gelserne for det forskelsorienterede og anerkende børnesyn i de enkelte praksis-
logikker. I forlængelse heraf indledes et mere perspektiverende afsnit, hvor fokus 
rettes mod et mere overordnet og problematiserende blik på, hvilken betydning 
feltets dominerende praksislogikker og børnesyn kan have for de anbragte børn 
og unge. Samt bredere set, hvilke indsigter dette kan bidrage med i forhold til an-
dre ’modtagere’ af velfærdsstatslige ydeleder/indsatser. Afslutningsvis rundes 
dette kapitel og dermed også afhandlingen af, med en drøftelse af afhandlingens 
bidrag – både ift. forskningen og praksisfeltet, og jeg rejser en række perspektive-
rende refleksioner over de teoretiske og metodiske valg afhandlingen bygger på. 
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9.1 PRAKSISLOGIKKERNE OG DERES 
BØRNESYN 
Igennem den objektiverende analyse har jeg konstrueret feltets (modstridende) 
positioner, distinktioner, magtrelationer og praksisformer. Resultatet af disse ana-
lyser kan derved siges at være et nærbillede af feltets tilstand og de dominerende 
praksislogikker i feltet. Som tidligere beskrevet, så er praksislogikker kort fortalt 
forskellige måder at organisere, anskue og udføre det sociale arbejde på. På bag-
grund af netop mine analyser af disse tre dimensioner, samt analysen af feltets 
fremkomst, har afhandlingen tydeliggjort en række mere eller mindre feltspeci-
fikke praksislogikker. Vi har set eksempler på modstridende praksislogikker, som 
fx et stigende dokumentationskrav samtidig med anskuelsen af, at tiden skal bru-
ges på og med børnene, hvilket taler for en afbureaukratisering. Det er imidlertid 
en pointe, at disse logikker ikke står lige stærkt i feltet. Jeg har identificeret tre 
praksislogikker som har en dominerende position i feltet. Det er logikker der i vid 
udstrækning går igen på tværs af analyserne, og derved former hvordan arbejdet 
organiseres, anskues og udføres. Jeg har gennem mine analyser overordnet set 
fundet følgende dominerende praksislogikker i feltet: 1). en bureaukratisk logik, 
2). en normaliseringslogik og 3). en psykologisk professionaliseringslogik.144  

Fokus i denne del af kapitlet bliver således at undersøge, hvilke børnesyn disse 
praksislogikker muliggør og udgrænser. I de følgende underafsnit vil fokus som 
nævnt blive rettet mod én praksislogik ad gangen, og hvordan denne logik ses i 
feltet, og hvilket børnesyn den befordrer. Da udfordringerne med at praktisere et 
forskelsorienteret og anerkendende børnesyn, var afsættet for afhandlingen og 
det erfarede paradoks i feltet. Vil hver enkel praksislogik samtidig blive diskuteret 
i forhold til, hvilke mulighedsbetingelser netop denne praksislogik stiller for i prak-
sis at arbejde ud fra et forskelsorienteret og anerkendende børnesyn.  

 
144 Til at perspektivere denne afhandlings identificerede dominerende praksislogikker, kan der bl.a. træk-
kes på Christians Sandbjerg Hansens analyser af feltet. Hvor der til trods for, at han identificerer feltets 
dominerende kapitalformer, og gør dette i en historisk analyse af feltet, hvor han også påpeger, at de hver-
ken er tidløse eller universelle, men derimod historisk specifikke (Hansen 2011), alligevel kan ses væsent-
lige overlap mellem de dominerende kapitalformer og feltets praksislogikker, som det ser ud i dag. De tre 
kapitalformer Sandbjerg Hansen finder er: socialarbejderkapitalen, den bureaukratiske kapital og uddan-
nelseskapitalen, og han beskriver dem således: ”(…) den første form er en autoritet baseret på kollektivet 
af socialarbejderes anerkendelse af den enkelte socialarbejder som socialarbejder, dvs. en form for sym-
bolsk kapital, jeg vil kalde socialarbejderkapital. Den anden form er autoritet baseret på en magt til at 
påvirke den bureaukratiske opdeling af feltet, dvs. bureaukratisk kapital. Den tredje form er autoritet base-
ret på uddannelse, dvs. kulturel kapital i institutionaliseret form.” (Hansen 2011:93). 
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BUREAUKRATISK LOGIK 
I analyserne er den bureaukratiske logik i særdeleshed fundet dominerende i re-
lation til, hvordan arbejdet organiseres og udføres, mens den udfordres en smule 
af feltets anskuelser. Det var samtidig ikke en logik, der var dominerende i feltet 
ved dets fremkomst i starten af 1800-tallet, da anbringelserne i vid udstrækning 
blev varetaget lokalt af diverse filantropiske foreninger. Den bureaukratiske logik 
er en logik, som hos Bourdieu kan ses i hans beskrivelse af statens højre hånd – 
det bureaukratiske felt (Bourdieu 1998a). Det er således ikke en særegen praksis-
logik for anbringelsesfeltet, men derimod en logik der går på tværs af flere vel-
færdsstatslige felter – som eksempelvis beskæftigelsesfeltet (Caswell 2005), so-
cial- og sundhedsområdet (J. Frederiksen 2016), unge hjemløse (Elbæk og Jensen 
2006), skoleområdet (Brodersen 2019), og den ses ligeledes på anbringelsesfeltet 
i andre vestlige lande (se blandt andre Gilbert m.fl. 2011b; Vagli 2009). Dette ligger 
således også i direkte tråd med blandt andet Bourdieus pointering af, at forandrin-
ger i det bureaukratiske felt også påvirker de velfærdsstatslige felter – herunder 
anbringelsesfeltet (Bourdieu 1996b; Bourdieu og Wacquant 1996). 

I feltet for socialt arbejde med anbragte børn og unge ses den bureaukratiske logik 
ikke ’kun’ som en del af statens højre hånd, den præger ligeledes frontmedarbej-
dernes, dvs. statens venstre hånds arbejde i feltet. I anbringelsesfeltet viser den 
bureaukratiske logik sig helt konkret i form af fx øget centralisering, øget kontrol 
og øgede dokumentationskrav. Her kan der således, som jeg har vist det i analysen 
af organiseringen af arbejdet, og som blandt andre Sandbjerg Hansen ligeledes har 
påpeget, ses en række afledte effekter, af det bureaukratiske felts omorganisering 
”(…) fra en velfærdsstatslig orientering og strukturering i retning af en neoliberal 
(…)” (Hansen 2011:306). I analyserne finder jeg desuden, at denne logik er tæt 
knyttet til evidenstankegangen, som ligeledes er dominerende i feltet (se analyse-
del I), og kan knyttes til den medicinske videnskapital. Tankegangen er, at alt skal 
kunne måles, vejes og sammenlignes. Dette kræver en høj grad af ensartethed, og 
her spiller psy-videnskaberne derved en central rolle i kraft af at kunne levere red-
skaberne hertil.  

Evidenstankegangen kan, i stil med BUM-modellen og markedsliggørelsen af feltet 
ses som neoliberale styringsredskaber der anvendes i feltet – kommunerne er, 
som en af frontmedarbejderne i mit materiale siger, ”jo, også bare en købmands-
butik” – de skal sørge for ikke at bruge penge på unødige indsatser, og det skal 
derfor kunne dokumenteres, at der reelt er problemer for fx at få støtte og hjælp. 
Anbringelsesfeltet i Danmark ligger da også blandt de vestlige lande, der bruger 
flest penge på netop dette velfærdsområde (Gilbert m.fl. 2011c). Men selvom 
dette derfor ofte er blevet anvendt som argument for øgede dokumentationskrav, 
markedsliggørelse, krav om ensartethed og fokus på effektivitet, så ses den 
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samme udvikling ligeledes i lande der bruger væsentligt færre penge på anbringel-
sesområdet end det danske (Gilbert m.fl. 2011a). Den bureaukratiske logiks domi-
nans kan med andre ord ses i en international sammenhæng, og kædes sammen 
de neoliberale ledelsesidealer som længe har været dagsordenssættende, men 
også i videreudviklingen heraf i form af den sociale investeringsstat (Dobrowolsky 
2002; Giddens 1998).  Og fælles er det, at dokumentation af indsatsen og udviklin-
gen bliver centralt i arbejdet. 

Frontmedarbejderne skal derfor løbende dokumentere deres arbejde, og jeg fin-
der her en dominerende position i feltet, der anser dokumentationen som et cen-
tralt redskab til, fra myndighedernes side, at kontrollere og styre arbejdet. At 
kunne ’dokumentere sit arbejde’ bliver således også en nødvendig kapital for 
frontmedarbejderne i feltet at besidde, som blandt andre Christian Sandbjerg Han-
sen også viser det i sin analyse af feltet fra 1945 og frem (Hansen 2011). Man kan 
således sige, at statens venstre hånd (her frontmedarbejderne) bliver nød til at 
tilegne sig den højre hånds videnskapital (Bourdieu 1998a; Larsen 2009).  

Men samtidig peger analyserne også på, at det i feltet (på tværs af de forskellige 
positioner i feltet og andre felter) er en dominerende anskuelse, at arbejdet bør 
afbureaukratiseres, og at frontmedarbejderne i højere grad skal bruge tiden med 
børnene. Dette ses dog primært i forhold til, hvordan arbejdet anskues, og ses 
således ikke afspejlet i, hvordan arbejdet organiseres og udføres.  

Som analyserne i denne afhandling (se særligt analysedel IV) har peget på, så frem-
mer den bureaukratiske logik med dens tilknyttede dokumentationskrav et pro-
blemorienteret fokus i det sociale arbejde med anbragte børn og unge. At doku-
mentationsarbejdet befordrer dette problemorienterede fokus, peger Hennum li-
geledes på, i sit studie af sagsakter fra den norske barnevernstjeneste (Hennum 
2011a): Her skriver hun blandt andet, at: 

(…) fortellinger om normalitet blir truende i forbindelse med avgjø-
relser om plassering eller tiltak og der for utelates – jo mindre nor-
malitet i et dokument, desto bedre. I slike dokumenter ligger norma-
litetens fortellinger utydelig i bakgrunnen som vurderingsgrunnlag, 
mens fortellinger om avvik kommer i forgrunnen (…) (Hennum 
2011b:61–62) 

Hennum fremhæver endvidere, at der i sagsakterne ses en tendens til, at der an-
vendes standardiserede narrativer. Som hun skriver, så kan dette blandt andet ses 
som et udtryk for, at det er:  

(…) bureaucratically expedient for child protection workers to use 
their professional gaze to reduce the lives of these children to a set 



PRAKSISLOGIKKER OG BØRNESYN 

394 
 

of standardized narratives. Even though children lose their individu-
ality in this process, it does provide child protection workers with the 
legitimacy of the familiar in justifying decisions about the children – 
especially those separating youngsters from their families and incor-
porating them in foster homes and institutions. (Hennum 2011a:343) 

Den bureaukratiske logik kommer således til på anbringelsesområdet at fremme 
et børnesyn hvor der i særlig høj grad er fokus på børnenes problemer, udfordrin-
ger mv., og dette børnesyn resulterer derfor i krav om hhv. udvikling og afvikling 
af det problematiserede. De anskuelser af børn som denne logik informeres af og 
fremmer, er de tankefigurer der tager afsæt i inspirationskilderne fra hhv. religion, 
filosofi og psykologi (se analysedel I; James m.fl. 1998; Warming 2011a) – her tæn-
ker jeg særligt på tankefigurerne om ’det formbare barn’, ’det naturligt udviklende 
barn’ og ’barnet som familiens spejlbillede’.    

Det er således ikke børnesyn der, som det forskelsorienterede og anerkendende 
børnesyn, trækker på den nyere sociologiske barndomsforskning. Selvom det pro-
blemorienterede fokus, der bliver resultatet af den bureaukratiske praksislogik, 
besværliggør et forskelsorienteret og anerkendende børnesyn i feltet, så er der i 
afhandlingens empiriske materiale ligeledes eksempler på, at dette problemorien-
terede fokus i fx dokumentationsarbejdet ikke determinerer blikket på børnene i 
det daglige. Den bureaukratiske logiks dominans i feltet er således ikke ensbety-
dende med, at et forskelsorienteret og anerkendende børnesyn ikke er mulig, men 
’blot’ at det kræver en større grad af refleksion og bevidsthed herom for at sikre, 
at det problemorienterede fokus ikke farver blikket på det enkelte barn og den 
enkelte unge og således risikerer at blive rammesættende for arbejdet, relationen 
og samværet.  

Problemstillingen om, at den bureaukratiske logik fremmer et problemorienteret 
fokus, er som allerede vist ikke afgrænset til feltet for socialt arbejde med an-
bragte børn og unge – den kan ligeledes genfindes på ’normal-området’ og alle 
andre områder af velfærdssamfundet, hvor diverse indsatser eller hjælpeforan-
staltninger kun kan bevilges fra kommunen på baggrund af beskrivelser med et 
entydigt problemorienteret fokus. Den bureaukratiske logik har således negative 
implikationer ift. det social arbejdes menneskesyn, ikke kun børnesyn, og kan der-
ved have negative konsekvenser for de velfærdsstatslige indsatser mere bredt set.  

NORMALISERINGSLOGIK 
En anden dominerende logik i feltet er normaliseringslogikken. Denne logik fandt 
jeg i mange dele af arbejdet med anbragte børn og unge. Overordnet ses den i 
organiseringen af arbejdet, den ses i den dominerende anskuelse af målet med 
anbringelserne, den ses i pointeringen af en tidlig og ”mindst muligt indgribende 
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indsats”, som det hedder (Socialstyrelsen 2015d), den ses afspejlet i den kærlig-
heds- og omsorgslogik (de varme hjerters logik) som ligeledes forefindes i feltet, 
og så ses den også tydeligt i praksisformerne og den konkrete udførelse af arbej-
det. Samtidig ses der i denne logik tydelige samspil med andre felter og dermed 
også andre videnskapitaler. Eksempelvis den økonomiske logik, der i høj grad er 
med til at forme denne praksislogik i feltet, både hvad angår organiseringen – hvor 
kravet om den mindst muligt indgribende indsats også er den billigste indsats, i 
anskuelsen af målet – hvor sigtet bliver at sikre at de anbragte børn og unge kom-
mer til (økonomisk) at bidrage til samfundet og ikke ’ligge det til last’, og i udførel-
sen, hvor den udviklingspsykologiske videnskapital i høj grad former de normer 
der arbejdes ud fra.   

Normaliseringslogikken præger i høj grad organiseringen af feltet, hvor der fx med 
Anbringelsesreformen (Social- og Indenrigsministeriet 2004) og Barnets reform 
(Social- og Indenrigsministeriet 2010) blev lagt op til, at kommunerne i højere grad 
skulle anvende anbringelser i plejefamilier og netværksplejefamilier i stedet for 
institutionsanbringelser. Den ses ligeledes afspejlet i, at der i stigende grad lægges 
op til, at kommunerne implementerer Sverigesmodellen/Herningmodellen og ta-
ger afsæt i indsatstrappen. Grundessensen i den svenske model er, at der skal sæt-
tes tidligst muligt ind, når der er mistanke om mistrivsel i et barns liv. Og normali-
seringslogikken ses i tankegangen om den mindst muligt indgribende indsats, som 
den svenske model bygger på. Normaliseringstænkningen i den svenske model be-
tyder, at børn og unge skal have en indsats så tæt på ’normalen’ som muligt og 
således det lavest mulige trin på indsatstrappen.  Det er således her, vi ser bevæ-
gelsen væk fra institutionsanbringelser og til i højere grad at anvende plejefamilier 
og netværkspleje. I Herning, hvor den svenske model i første omgang blev imple-
menteret, var det en del af grundtanken, ”(…) at alle børn, der er ’i en socialt udsat 
position eller er i risiko for at komme det, har ret til at leve et så almindeligt hver-
dagsliv som muligt’.”  (Pedersen og Kloppenborg 2017:6). Normaliseringslogikkens 
dominans ses blandt andet i implementeringen af den svenske model, når det un-
derstreges, at også teenagere skal anbringes i plejefamilier, hvilket ellers ikke har 
været praksis i Danmark. Som der står i slutevalueringen, så er tankegangen bag 
dette, ”(…) at selvom der er en risiko for sammenbrud, så er det risikoen værd, hvis 
barnet/den unge kan få nogle år i familiære omgivelser.” (Pedersen og 
Kloppenborg 2017:6).  

Det er den samme logik, som fx ses i ovenstående analyser som en pointering af 
vigtigheden af ’de varme hjerter’ og aspirationen om, at anbringelser i videst mu-
ligt omfang skal minde om en opvækst i en ’almindelig’ familie. Som vi så det i 
analysen, så er netop anskuelsen af, at det hjemlige og det familiære er centrale 
elementer i at sikre den gode opvækst, et udtryk for en høj grad af kontinuitet i 



PRAKSISLOGIKKER OG BØRNESYN 

396 
 

feltet – om end indholdet har fået et andet udtryk i forhold til, hvad der lå i denne 
anskuelse i datidens opdragelsesanstalter. I dag synes der som sagt, i feltet, at 
være en fælles forestilling om, at indsatsen bør stile mod en normalisering af disse 
børn og unges opvækst, og at det, der kanoniseres som hjemligt og familiært, an-
ses som fundamentet for denne normalisering. Gældende inden for denne prak-
sislogik er, at det ses som en selvfølge, at det, der anses som den mindst muligt 
indgribende indsats, er det, der kommer tættest på forestillingen om den normale 
familie.  

Men som analyserne også har vist, så har denne praksislogik ikke påvirket organi-
seringen af det danske anbringelsesfelt i samme retning, som den fx kan siges at 
have i USA og UK, hvor bortadoptioner, netop med afsæt i en normaliseringslogik, 
anskues som den bedste løsning for børnene og anvendes i meget højere grad end 
det ses i Danmark eller for den sags skyld i de øvrige skandinaviske lande (Gilbert 
m.fl. 2011a). Vi er dog begyndt at se, at der også i Danmark åbnes mere op for 
bortadoptioner, hvilket vi blandt andet så med lempelserne af reglerne i Adopti-
onsloven i 2015, der er blevet gennemført med inspiration fra bl.a. den norske 
lovgivning på området. Både i norsk og dansk sammenhæng er det børnenes ret 
til kontinuitet og stabilitet der fremhæves som bevæggrunden for, at der i øget 
grad inddrages bortadoptioner som en indsats myndighederne kan gøre brug af 
(Socialstyrelsen 2019a). Men det er i denne forbindelse dog væsentligt at have for 
øje, at mens der her kan ses en bevægelse af normaliseringslogikken mod en in-
spiration fra behovsskolen, så er den økonomiske logik ligeledes præsent – ved at 
bortadoptere i stedet for at anbringe, sparer kommunerne potentielt mange 
penge hvert år.145 

Normaliseringslogikken ses desuden i, pointeringen af ”et selvstændigt voksenliv” 
som det overordnede mål i feltet. Jeg viste i analysedel III, at dette mål gør sig 
gældende på tværs af forskellige positioner i feltet, og der synes således i feltet at 
være enighed om, at netop et selvstændigt voksenliv er det ultimative mål. Af-
handlingens analyser har desuden vist, hvordan målet om normalisering og en do-
minerende udviklings- og uddannelsesrettet logik (med tydelige aftryk fra neoli-
beralismen og den sociale investeringsstat (Lister 2003)) præger, hvad der anskues 
som henholdsvis problemer og ressourcer, og hvordan der på denne baggrund ar-
bejdes med beskrivelserne af børnene i praksis.   

 
145 En dom i Norge har dog vist, at bortadoptioner ikke nødvendigvis er helt så lige til at anvende som 
indsats på det sociale område. I september 2019 blev Norge dømt ved den Europæiske Menneskeret-
tighedsdomstol for overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i forbindelse med en 
sag om bortadoption uden samtykke. Denne dom understreger således at forældrenes ret til deres familie 
skal vægtes meget højt i sager om bortadoptioner (Brøndtved 2019).    
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Normaliseringslogikken bevirker med andre ord, at frontmedarbejderne skal for-
holde sig til og være opmærksomme på risikofaktorer, risikovurderinger og scree-
ninger af alle børn, de møder (Juhl 2014; Servicestyrelsen 2007), for så tidligt som 
muligt at opspore problemerne, eller være på forkant med problemerne og un-
dersøge hvem der potentielt kunne blive udsat (Ebsen 2020:8). Denne praksislogik 
implicerer derved et tidligt problematiserende blik, informeret bl.a. af forskning 
med fokus på risikofaktorer.  

Normaliseringslogikken muliggør de samme børnesyn, som den bureaukratiske 
praksislogik – det vil sige børnesyn med afsæt i inspirationskilderne fra hhv. reli-
gion, filosofi og psykologi. Det er et børnesyn, hvor udviklingsperspektivet er cen-
tralt, og hvor dette syn på anbragte børn og unge bevirker, at de, i kraft af deres 
opvækst uden for ’normen’ bliver set for deres afvigelse fra ’normaludviklede’ 
børn, og fokus i indsatserne rettes derfor mod en normalisering af både barnet og 
dets omgivelser, ikke mindst mod en ændring af både børn og forældres anderle-
des væremåder (Egelund 1997; Hennum 2011b; Marthinsen 2003). 

Denne praksislogik kan dermed siges at udfordre arbejdet med et forskelsoriente-
ret og anerkendende børnesyn, da dette jo netop lægger op til at bryde med et 
entydigt og deterministisk blik på børnene. Vurderingerne af problemerne bygger 
nemlig ikke på reflekterede og erkendte vurderingsskemaer, normer mv., men er 
i høj grad er funderet i individuelle, personlige erfaringer, holdninger, moral og 
værdier (Ejrnæs 2004, 2009; Fjordside 2016; Hennum 2011a; Marthinsen 2003; de 
Montigny 1995), dvs. frontmedarbejdernes habitus. Der er således ikke nødven-
digvis tale om vurderinger der bunder i en faglig reflekteret praksis eller i den in-
stitutionaliserede kulturelle kapital. Vurderingerne bliver således subjektive, hvil-
ket kan være en udfordring i forhold til et forskelsorienteret og anerkendende bør-
nesyn, da dette børnesyn bryder med normaliseringslogikken, og derfor vil kræve 
en høj grad af refleksion over egen praksis, og at ens egen praksis objektiveres, 
således at der kan ændres herpå (Bourdieu 2008:75).  

PSYKOLOGISK PROFESSIONALISERINGSLOGIK 
Den tredje og sidste praksislogik, som jeg gennem analyserne har fundet, domine-
rer feltet, er en logik jeg har valgt at betegne ”en psykologisk professionaliserings-
logik”. Denne logik afspejler dels psykologiens dominans i feltet, og dels at der 
med afsæt i bl.a. psykologiske beskrivelser af anbragte børn og unge, som fx væ-
rende særligt behandlingskrævende, fremmes en professionalisering af feltet, 
hvor det understreges, at netop dette arbejde kræver en særlig faglighed. Man 
kan med andre ord se, at der i feltet pågår en kamp om anerkendelsen af den 
enkelte professions relevans i feltet. Og her indgår den psykologiske videnskapital 
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som en magtfuld kapital i feltet. For de enkelte professioner (plejeforældre, pæ-
dagoger mv.) og deres fagforeninger bliver videreuddannelse og fokus på faglig-
hed derfor centralt, og fokus i denne professionskamp bliver derved at sikre en 
professionalisering forstået som tilegnelse af den institutionaliserede form for kul-
turel kapital. 

I analyserne i denne afhandling har vi set denne psykologiske professionaliserings-
logik lige fra psy-videnskabernes indtog i feltet i den første halvdel af 1900-tallet, 
i organiseringen og anskuelsen af arbejdet, hvor jeg har vist, at der dels ses en 
række specifikke krav til anbringelsesstedernes kulturelle kapital. Og når anskuel-
serne af plejefamiliernes arbejde sammenholdes med indsigterne fra analyserne 
af, hvordan arbejdet er organiseret, så er professionaliseringslogikken den mest 
magtfulde i feltet i dag. Normaliseringslogikken, som vi så det ovenfor, og som ses 
på tværs af både organiseringen, anskuelsen og udførelsen af arbejdet, udspringer 
i virkeligheden også af psy-videnskaberne og deres tankefigurer om børn, hvilket 
blot yderligere tydeliggør og styrker psykologiens position og dominans i feltet. 

Netop psykologiens dominans ses også på børneområdet i de øvrige vestlige 
lande, hvilket blandt andre Vagli, med referencer til Nikolas Rose beskriver (Vagli 
2009).  Og særligt understreges det i fleres arbejder, at det, ligesom jeg finder det 
i en dansk kontekst, primært er (den tidlige) udviklingspsykologis tankefigurer der 
præger feltet (se blandt andre Hennum 2011b, 2011a, 2014b; Pence og Hix-Small 
2009; Warming 2013c, 2015b). 

Ser vi på tværs af den psykologiske professionaliseringslogik og den bureaukrati-
ske logik i feltet, så kan vi, vil jeg argumentere for, få et bedre indblik i hvorfor det 
netop er den tidlige udviklingspsykologis tankefigurer der dominerer feltets prak-
sislogikker. Som også Hennum (2011b) peger på, så egner den udviklingspsykolo-
giske universalistiske opfattelse af børns udvikling og barndom, sig nemlig rigtig 
godt til den styring som det bureaukratiske felt har behov for at have med anbrin-
gelsesfeltet. Udviklingspsykologien tilbyder en faglig legitimitet og det universali-
stiske blik på børn og børns udvikling muliggør, at der kan sættes klare mål og 
standarder. Andre teoretiske tilgange, som det fx ses i den nyere sociologiske 
barndomsforskning og i et forskelsorienteret og anerkendende børnesyn, ville 
kræve en individuel (men ikke individualiseret) tilgang og blik for, hvad der i det 
enkelte tilfælde skal til for at give det konkrete barn den bedst mulige opvækst. 

Netop her synliggøres det derved også, at der, som fx Nanna Brink Larsen også 
finder i sin analyse af integrationsarbejdet, sker en professionalisering af det bu-
reaukratiske felt, hvor den ”(…) symbolske position som repræsentanter for det 
universelle, det kollektivt fornuftiges dyd (…)” (Larsen 2009:55) bliver baseret på 
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en særlig videnskapital – her i en institutionaliseret form for kulturel kapital med 
afsæt i psykologien. 

Som analyserne har vist, så påbegyndtes i starten/midten af 1900-tallet en profes-
sionalisering af feltet i forbindelse med især psykologiens og psykiatriens indtog. 
Dette bevirkede blandt andet, at beskrivelserne af børnene ændrede sig (Hansen 
2011; Larsen 2020), hvilket således understreger, at netop måden, hvorpå vi klas-
sificerer, kategoriserer, beskriver mv., ikke er neutrale afspejlinger af disse børn 
og unge, men derimod beskrivelser, der er historisk, socialt og strukturelt betinget 
(Bourdieu 1992).  

I analysen af hvordan arbejdet anskues, viste jeg ligeledes, at det er de pædagogi-
ske og psykologiske fagligheder, der anses som relevante i feltet og således bliver 
en del af den kulturelle kapital i feltet, man som frontmedarbejder skal besidde 
for at agere i feltet. Hvilket understreger, at den dominerende anskuelse i feltet 
er, at arbejdet med anbragte børn er et arbejde, der kræver en særlig faglighed 
og/eller refleksivitet over egen praksis. Og netop psykologiens dominans i feltet 
sås ligeledes afspejlet i store dele af, hvordan arbejdet udføres – herunder bl.a. 
objektrelationsteoriens dominans i feltet. Psykologien og psykiatriens behand-
lingslogik kan således ses som feltets symbolske kapital. Hvilket bevirker, at 
selvom det ikke forventes, at fx pædagoger eller plejeforældre kan diagnosticere, 
behandle mv., så kræves et kendskab til netop disse teorier og tankegange for at 
kunne begå sig i feltet, via både besiddelsen af den institutionaliserede form af 
den kulturelle kapital og via den kropsliggjorte form. 

Derudover har jeg vist, at psykologiens og psykiatriens indtog i feltet har medført, 
at vi i dag ser en række instrumenter og metoder, funderet i denne type viden, 
som udgør en fast del af organiseringen af arbejdet. Det øgede krav om faglighed, 
som vi ligeledes så med psy-videnskabernes indtog i feltet, ser vi også som et cen-
tralt element i organiseringen af arbejdet i feltet i dag. Som Ulvik (2009) påpeger 
kan det være problematisk, da et lighedstegn mellem vidensbaseret praksis og 
standardiseringer, manualer mv., vil kunne føre til ”(…) kunnskapsresistente praks-
iser.” (Ulvik 2009:25). Samtidig med, at der her i vid udstrækning ligger et fokus på 
børnene og de unge i et fremtidsperspektiv, der bevirker at et fokus på børnenes 
liv her og nu, og kvaliteten heraf, nedtones. 

De børnesyn, som den psykologiske logik, med dele af psykoanalysen, dele af psy-
kiatrien og den dominerende tidlige udviklingspsykologi, fremmer, er rettet mod 
udvikling – med særligt fokus på opvækstens og den tidlige barndoms betydning 
for barnets adfærd, psyke, udviklingsmuligheder og (på den lange bane) voksenliv. 
Her trækkes bl.a. på tankefiguren om ’barnet som familiens spejlbillede’ og ’det 
naturligt udviklede barn’. Disse udviklingspsykologiske blikke på anbragte børn og 
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unge implicerer, i stil med normaliseringslogikken, en grundlæggende forståelse 
af og syn på anbragte børn som værende afvigende og anderledes end ’normalud-
viklede’ børn, og fokus rettes derfor mod behandling og indsatser designet til at 
kompensere for denne ’fejludvikling’ hos barnet. Samtidig sker der det, at pro-
blemforståelsen individualiseres, hvormed både forståelsen af problemet og løs-
ningen heraf søges i barnet, fremfor at have en opmærksomhed på barnets omgi-
velser.  

Den psykologiske professionaliseringslogik udfordrer derved en praktisering af et 
forskelsorienteret og anerkendende børnesyn, men den har også elementer som 
kan understøtte dette børnesyn. Som jeg viste i analysen af hvordan arbejdet ud-
føres, så rummer professionaliseringslogikken en påpegning af ressourceperspek-
tivet og væsentligheden heraf, der er et centralt element i det forskelsorienterede 
og anerkendende børnesyn. Men udfordringen bliver, at når denne tilgang bliver 
bundet op på den tidlige udviklingspsykologi og evidenstankegange, så implicerer 
denne professionalisering i feltet i vid udstrækning et problemorienteret fokus, 
hvor der ydermere sker en individualisering af problemerne, og konteksten og 
strukturerne herfor således overses (Egelund 2016:309–10). Og som det også ses 
i analyserne, så følges ressourceperspektivet i denne version, af et uddannelses- 
og udviklingsfokus, hvor ressourcer og udfordringer opstilles som to modsatret-
tede størrelser, hvilket modarbejder et forskelsorienteret og anerkendende bør-
nesyn. 

UNIVERSALISTISKE FORSTÅELSER AF BØRN OG BARNDOM SOM 
PEJLEMÆRKE I FELTET 
Overordnet set, så har denne afhandling synliggjort, at besiddelse af kulturel kapi-
tal i form af fx mestring af dokumentationsarbejdet (den kropsliggjorte form) samt 
besiddelse af (den institutionaliserede form) den psykologiske videnskapital kan 
anses som symbolsk kapital i feltet, og således er væsentlige elementer i feltets 
magtrelationer. Afhandlingen har synliggjort, hvordan magten virker gennem 
frontmedarbejdernes overtagelse af forståelser, skemaer og kategoriseringer, der 
stemmer overens med den symbolske kapital i feltet (Bourdieu 1996a). Resultatet 
er, at der i vid udstrækning arbejdes ud fra en universalistisk forståelse af børn og 
barndom, hentet i den tidlige udviklingspsykologi. Det bliver med andre ord tyde-
ligt, at selvom nyere teoretiske forståelser af børn og barndom er vundet frem 
bredt set inden for barndomsforskningen i de sidste 30-40 år, så arbejdes der i 
praksis fortsat med et børnesyn, der er præget af traditionelle anskuelser og tan-
kefigurer. Anskuelsen af børn som ’becomings’ bliver derved den dominerende i 
feltet. Så selvom jeg i denne afhandlings første analysedel anførte, at de teoretiske 
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påvirkninger af det sociale arbejdes børnesyn lå i et spænd mellem de udviklings-
psykologiske tankegange og de sociologiske, så har denne analyse tydeliggjort, at 
det fortsat primært er de udviklingspsykologiske tankefigurer, der dominerer i fel-
tet.  

Denne universalistiske forståelse af børn og barndom der udgør pejlemærket i fel-
tet, fortæller os ikke ’blot’ noget om det børnesyn anbragte børn og unge mødes 
af, det bibringer os, som blandt andre Garrett også pointer, ligeledes en dybere 
indsigt i hvad det er for et samfund de lever i (Garrett 1999b). Som denne afhand-
ling ligeledes peger på, så er de børnesyn der italesættes og praktiseres i anbrin-
gelsesfeltet ikke isolerede til dette felt, men tvært imod forankret i strukturer der 
går på tværs af en række felter, og derfor i et større perspektiv, kan bidrage med 
indsigter om hvad det er for nogle menneskesyn der muliggøres i velfærdssamfun-
det i dag. Hvilket er interessant ikke alene på makroniveau som en del af en sam-
fundsanalyse, men ligeledes på mikroniveau i relation til hvilken betydning dette 
får på individniveau. Og det er derfor det, som jeg nu vil diskutere og problemati-
sere.   

9.2 HVILKEN BETYDNING FÅR DET FOR DE 
ANBRAGTE? 
Fokus i nærværende afhandling har været på frontmedarbejderne og deres ar-
bejde – hvad det er for nogle rammer, de arbejder under, og hvordan deres bør-
nesyn henholdsvis formes af og er med til at forme disse. Og gang på gang er de 
anbragte børn og unge nævnt, men uden at deres perspektiver på, hvordan feltets 
praksislogikker og børnesyn påvirker deres hverdagsliv, deres opfattelser af feltet 
og dem selv i feltet mv., inddrages. Netop hvilken betydning praksislogikkerne 
konkret kan siges at have for børnene, kunne være interessant at udforske nær-
mere. Og med dette citat fra Bourdieu, kan man måske endda sige, at vi har en 
pligt til at undersøge det.  

All the critical forces in society need to insist on the inclusion of the 
social costs of economic decisions in economic calculations. What will 
this or that policy cost in the long term in lost jobs, suffering, sickness, 
suicide, alcoholism, drug addiction, domestic violence, etc., all things 
which cost a great deal, in money, but also in misery? (Bourdieu 
1998a:39) 

Uden at påbegynde en helt ny afhandling, vil jeg her præsentere nogle af mine 
perspektiverende tanker i forhold til netop dette. Og selvom denne afhandlings 
analyser ikke berører praksislogikkernes betydning for børnene, så er der er en del 
andre undersøgelser og teorier, der kan åbne op for nogle refleksioner og tanker 
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herom, ligesom afhandlingens afsæt i forsknings- og udviklingsprojektet ”Det ’sær-
lige’ som potentiel ressource” (Warming, Fjordside, og Lavaud 2017) ligeledes kan 
bidrage med til sådanne refleksioner.  

Jeg inddrager ikke alene dette afsnit fordi jeg mener det peger mod endnu et in-
teressant forskningsprojekt. Det inddrages, da dette perspektiv på afhandlingen, 
er et afgørende argument for vigtigheden af at have fokus på hvilke praksislogikker 
og børnesyn (menneskesyn) der dominerer i anbringelsesfeltet, såvel som i andre 
velfærdsstatslige felter. Og netop interessen for og nysgerrigheden på at under-
søge, hvad det er for et system børnene og de unge møder, når de bliver anbragt, 
og hvordan rammerne for det sociale arbejde i anbringelsesfeltet påvirker både 
de måder hvorpå disse børn og unge mødes, og dermed også deres eget selvfor-
hold, var det der i sin tid motiverede mig til at gå i gang med netop dette forsk-
ningsprojekt. 

Som jeg har vist det i denne afhandling, animerer de tre identificerede domine-
rende praksislogikker til, at der arbejdes ud fra en universalistisk forståelse af den 
sunde barndom, det bevirker, at der opereres med en relativ snæver forestilling 
om, hvad der er normal og ønskelig udvikling – ”the moral project of childhood” 
(Cook 2017). Anbringelsesfeltet beskæftiger sig med børn og unge, der vurderes 
til at have haft en opvækst og en start på livet, der ikke falder inden for, hvad der 
samfundsmæssigt findes gavnligt. Netop derfor, kan den snævre normalitetsnorm 
der opereres med i feltet medføre, at der er en øget risiko for, at disse børn og 
unge, får en grundlæggende følelse af at være forkerte, ikke gode nok og af ikke 
at passe ind. Da de via deres anbringelse bliver mødt af et problemorienteret fo-
kus, krav om konstant udvikling med fokus på til- og aflæring af diverse handle- og 
væremåder, så de kan komme nærmere normen. 

De dominerende praksislogikker i feltet er med til at definere børnenes og de un-
ges handlemuligheder. Og med afsæt i Bourdieus begreb om symbolsk vold kan 
man sige, at de dominerende praksislogikker i feltet sætter børnene i de domine-
redes dilemma – de kan enten underkaste sig de dominerende vurderingskatego-
rier og dermed bekræfte magtstrukturen og de dominerende praksislogikker. Eller 
de kan fastholde deres symbolske positionering, men dermed bidrage til egen 
marginalisering ved på denne vis at fremstå som nogen, der ikke mestrer de do-
minerende koder i feltet (Bourdieu 1996a; Bourdieu og Champagne 1996). Lig-
nende tanker ses fx i blandt andre Beckers stemplingsteori (Becker 2005) og Goff-
mans teori om stigma (Goffman 2009). Hvor en universalistisk opfattelse af nor-
malitet og afvigelse ligeledes problematiseres ift. de individer, der eksempelvis 
stemples eller stigmatiseres og dermed fastholdes i en uprivilegeret position, hvor 
de ikke anerkendes for det de er og bidrager med.  
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Med Honneth kan man påpege, at de dominerende praksislogikker i feltet kan ri-
sikere at sætte sig spor i børnenes selvforhold, dvs. risikere at have en negativ 
effekt på børnenes selvtillid, selvagtelse, selvværdsættelse og deres sociale inte-
gration (Honneth 2006). Når praksislogikkerne i feltet sætter muligheden for at 
praktisere et forskelsorienteret og anerkendende børnesyn, under pres, så sættes 
de gensidige anerkendelsesrelationer samtidig under pres. Og ifølge Honneth, er 
det netop de gensidige anerkendelsesrelationer der er et grundvilkår for at sikre 
en vellykket identitetsdannelse og social integration (Honneth 2003).  

I Honneths anerkendelsesteori er anerkendelsesbegrebet uddifferentieret i tre 
forskellige former for anerkendelse146. Honneth taler om tre sfærer (privatsfæren, 
den retslige sfære og den solidariske sfære), der er konstituerende for tre forskel-
lige dimensioner af selvforholdet såvel som selv-andet forholdet. Anerkendelse i 
de enkelte sfærer er en forudsætning for henholdsvis individets selvtillid, selvag-
telse og selvværdsættelse, og manglende anerkendelse vanskeliggør derfor en vel-
lykket identitetsdannelse. 

Med inspiration fra Honneth kan man således pege på, at når de dominerende 
praksislogikker i feltet udfordrer muligheden for et forskelsorienteret og anerken-
dende børnesyn, så kan dette udgøre fundamentet for en social patologi – et syg-
domsforhold i samfundet, der sætter sig negative spor i en større gruppe af men-
neskers psyke og selvforhold (Willig og Østergaard 2005).  

Sammenfattende kan man sige, at dette understreger vigtigheden af at synliggøre 
praksislogikkerne og reflektere over, hvilke børnesyn (og menneskesyn) de frem-
mer, da disse potentielt kan bidrage til oplevelser af symbolsk vold, stigmatisering, 
stempling og krænkelser, som påvirker de anbragte børn og unges selvforhold og 
selv-andet forhold, og dermed, vil jeg påstå, udfordrer hele hensigten med anbrin-
gelsen, sådan som det fx står beskrevet i formålsparagraffen i Serviceloven: 

§46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt 
behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme 
muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt vok-
senliv som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at 
sikre barnets eller den unges bedste og skal have til formål at 
1. sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilby-

der nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte 
barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige net-
værk, 

 
146 Anerkendelse er ifølge Honneth en dialektisk proces, og således ikke noget den ene giver til den anden, 
men sikres i en gensidig relation. Det er dermed også her, at dette anerkendelsesbegreb adskiller sig fra fx 
mange af de ressourceorienterede tilgange der bygger på AI. 
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2. sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling 
og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og 
netværk, 

3. understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at 
gennemføre en uddannelse, 

4. fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og 
5. forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv. 

(Børne- og Socialministeriet 2018e) 

Dette vil i så fald både få konsekvenser for de børn og unge, som anbringes, og for 
samfundet bredere set, hvis vi fx taler ind i endnu en dominerende logik i feltet, 
nemlig den økonomiske logik. En lignende problematik finder Hennum i sit studie 
af sagsakter fra den norske børneværnstjeneste, og hun skriver:  

(…) the study reveals a paradox in child protection: namely, that ac-
tions intended to help children often result in using them as subjects 
for reaffirming dominant norms and values in society as well as to 
confirm and reinforce the existing social order. (Hennum 2011a:344)  

Det er derfor helt centralt, at der på anbringelsesområdet skabes en større be-
vidsthed om de dominerende praksislogikker, og hvordan disse influerer på feltets 
børnesyn og i sidste ende de anbragte selv. Det er vigtigt, at der i feltet kritisk 
reflekteres over de praktiserede børnesyn, og målrettet arbejdes med at åbne op 
for andre børnesyn end de universalistiske forståelser og tankefigurer, der domi-
nerer feltet i Danmark i dag.  

Analyserne i denne afhandling peger dog ligeledes på, at det ikke er nok hvis denne 
refleksion blot tilvejebringes på praksisniveauet blandt frontmedarbejderne. Hvis 
det ønskes, at arbejdet reelt baseres på et menneskesyn der anerkender og ikke 
stigmatiserer, så er det helt centralt, at refleksionen og bevidstheden også bringes 
ind på det politiske niveau og indtænkes i lovgivningen såvel som i de øvrige pro-
ces- og procedurekrav som stilles fra centralt hold. Analyserne i denne afhandling 
peger nemlig på, at de dominerende praksislogikker i anbringelsesfeltet ikke er 
feltspecifikke logikker, men derimod logikker der formes af og præges af andre 
felter – det bureaukratiske felt, magtfeltet mv. Dette bringer mig således videre til 
hvad jeg i denne forbindelse mener kan siges at være afhandlingens bidrag – både 
til forskningen og til praksis. 



EN DISKUTERENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 

405 
 

9.3 AFHANDLINGENS BIDRAG OG 
BEGRÆNSNINGER 
Ambitionen med afhandlingens bidrag har været bredere end det normative sigte, 
som ligger i det forsknings- og udviklingsprojekt, som afhandlingen udspringer af. 
Jeg har derfor gennemført en række teoretisk informerede empiriske analyser af 
de magtmekanismer i feltet, der er med til at forme frontmedarbejdernes børne-
syn og dermed arbejdet i praksis. Sigtet har været derigennem at forstå, hvad der 
skaber de forskellige praksislogikker og dermed synliggøre hvilke børnesyn, der 
(nogle gange helt ubevidst) muliggøres og udgrænses i feltet. I denne sammen-
hæng er det væsentligt at understrege, at ambitionen med afhandlingen ikke har 
været at bidrage med løsningsforslag til anbringelsesfeltet eller diverse agenter i 
feltet, som fx Socialministeriet, kommunerne, myndighedssagsbehandlerne, ple-
jeforældrene, døgninstitutionerne eller andre. Dermed ikke sagt, at disse forskel-
lige agenter ikke kan anvende afhandlingens indsigter til fx at forbedre indsatsen 
og arbejdet. Det mener jeg godt de kan, bare på et andet plan end som konkrete 
løsningsforslag. Jeg er således her enig med Marthinsen når han skriver, at:  

Forskningens oppgave slik jeg ser det er ikke å være veivisere til det 
som er rett, men å bidra til å se veivalgene bedre. Et ledd i det å se 
sosialt arbeid i barnevernet er å objektivisere hverdagslivet og skape 
en overflatestruktur som tillater en mer fortolkende analyse. 
(Marthinsen 2003:492) 

Det denne afhandling kan bidrage med i forhold til praksis i anbringelsesfeltet i 
Danmark, er at den via sit fokus på de dominerende praksislogikker og praktise-
rede børnesyn, tydeliggør feltets symbolske magt og den symbolske vold. Hvilket 
kan bidrage til en øget bevidsthed og refleksiv praksis i feltet bredt set – ikke kun 
blandt frontmedarbejderne i feltet, men ligeledes blandt feltets øvrige agenter lige 
fra politikere, medierne og offentligheden generelt. Indsigterne fra nærværende 
afhandlingen kan bringes ind og bidrage til den bredere debat om organiseringen 
og prioriteringerne i socialfeltet såvel som de øvrige velfærdsstatslige felter. Der 
er således også i afhandlingen et klart emancipatorisk sigte, som jeg var inde på i 
kapitel 3 – et emancipatorisk sigte der bygger på et ønske om at objektivere og 
synliggøre magtrelationer og selvfølgeligheder i feltet.  

Genstandsfeltet for nærværende afhandling er feltet for anbragte børn og unge, 
med fokus på frontmedarbejderne og deres børnesyn og praksislogikker. Men lig-
nende praksislogikker kan ligeledes genfindes i andre velfærdsstatslige underfel-
ter. Dette begrundes blandt andet i, at afhandlingen har tydeliggjort hvordan fel-
tet indgår i en relation med andre felter, hvormed logikker udveksles og præges 
via forskellige magtrelationer. I denne sammenhæng bevirker særligt relationen 
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til det bureaukratiske felt og ikke mindst magtrelationen mellem dette felt og an-
bringelsesfeltet, at lignende praksislogikker kan genfindes i andre arbejdsfelter i 
den velfærdsstatslige frontlinje. Analysen af anbringelsesfeltet tydeliggør med an-
dre ord, at det er det bureaukratiske felt der påvirker dette velfærdsstatslige felt, 
og dermed skaber en homologi, en homologi der således ligeledes vil kunne gen-
findes og er blevet fundet i øvrige velfærdsstatslige felter (se blandt andre 
Brodersen 2019; Caswell 2005; Elbæk og Jensen 2006; J. Frederiksen 2016). Her-
med kan afhandlingens analyser og indsigter fra anbringelsesfeltet ligeledes brin-
ges i dialog med denne forskning såvel som drøftelser af indsatserne og de men-
neskesyn der arbejdes med i de øvrige velfærdsstatslige felter.  

Selvom jeg i denne afhandling har talt om børnesyn, så kan dette i virkeligheden 
mere retvisende oversættes til menneskesyn. Dette betyder derfor også, at når 
afhandlingen illustrerer hvordan praksislogikker og børnesyn udvikles i samspillet 
mellem magtrelationerne i og uden for feltet, så bliver dette også relevant at have 
for øje i analysen af øvrige felter. Det vil være relevant at rette fokus mod, hvordan 
disse praksislogikker mere overordnet set konstituerer, hvilke menneskesyn der 
arbejdes ud fra i de øvrige velfærdsstatslige felter, og ikke mindst konsekvenserne 
heraf. Det vil med andre ord være interessant at undersøge, hvilke menneskesyn 
der arbejdes med, da netop menneskesynene, som denne afhandling har vist, kan 
være med til at tydeliggøre problematikken om symbolsk vold i de velfærdsstats-
lige felter – en relation hvor de dominerede skal være taknemmelige for deres 
’hjælp’ / undertrykkelse, og hvor de dominerende sætter deres dominans igen-
nem som omsorg. Dette muliggør nemlig at magten bliver usynlig, hvilket er der 
hvor den fungerer bedst (Bourdieu 1995, 2004). Ved at synliggøre de strukturelle 
faktorer i vores velfærdssamfund der på denne måde former praksislogikkerne, de 
(ofte usynlige) magtrelationer, den symbolske vold og de menneskesyn der prak-
tiseres, muliggøres derved også en drøftelse af konsekvenserne, og en diskussion 
af hvor vores velfærdssamfund bevæger sig hen. 

På denne baggrund mener jeg derved, at afhandlingen kan bidrage til en etisk og 
faglig diskussion af den velfærdsstatslige udvikling. Faglige og etiske diskussioner 
der bl.a. kan bidrage til, at frontmedarbejderne på tværs af velfærdsstatslige felter 
bliver mere opmærksomme på de praksislogikker de former og formes af i deres 
arbejde, og hvordan de påvirker det menneskesyn der arbejdes ud fra. For hvis 
ikke disse dominerende praksislogikker synliggøres, så muliggør disse blot den sta-
biliserende disciplinering, som den symbolske vold kan bibringe. Og netop risikoen 
for symbolsk vold er høj, særligt indenfor de velfærdsstatslige felter, da der her i 
udgangspunktet ses et ulige forhold mellem dem der skal give give/definere ind-
satsen, og dem der skal modtage den (Larsen 2006:17–18). 
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Afhandlingens bidrag til praksis kan med afsæt heri være, ud over indsigterne fra 
den gennemførte socio-analyse af feltet, en metodisk inspiration der kan bidrage 
til en større refleksivitet i praksis. Hermed ikke sagt, at jeg forestiller mig, at front-
medarbejdere på deres teammøder skal gennemføre en større socio-analyse eller 
endsige kaste sig ud i et selv objektiverings projekt. Men ved at rette opmærksom-
heden mod, at børnesyn er sociale konstruktioner der er formet i et samspil mel-
lem symbolske strukturer og frontmedarbejdernes egen habitus, så kan denne be-
vidsthed i sig selv bidrage til en øget refleksivitet om at børnesyn, kategoriseringer 
mv. kunne have været anderledes, og dermed opstår en mulighed for forandring. 

Men frontmedarbejdernes øgede refleksivitet gør det ikke alene. Og netop heri 
ligger en, for denne afhandling væsentlig pointe og også en del af afhandlingens 
egentlige bidrag. For afhandlingens analyser har netop tydeliggjort, at frontmed-
arbejdernes refleksivitet over egen praksis ikke er nok. Det er svært at ændre må-
den frontmedarbejderne arbejder på og de børnesyn de praktiserer, da de er væ-
vet ind i og påvirket af dominerende logikker og krav til deres arbejde, som kom-
mer fra andre felter med en helt anden videnskapital. Et reelt opgør med feltets 
dominerende praksislogikker og børnesyn (menneskesyn), fordrer derfor politiske 
og organisatoriske ændringer i feltet. 

Dette fører mig således videre til en refleksion over afhandlingens forskningsmæs-
sige bidrag. Som det antydes her, så ses der således her et bidrag til praksisforsk-
ningen og forskningen i frontmedarbejdernes handlemuligheder. Hvor indsigterne 
fra nærværende afhandlings analyser ville kunne bringes i en givende dialog med 
den øvrige forskning i dette felt. Derudover så finder jeg, at denne afhandlings 
fokus på netop frontmedarbejderne og det strukturelle niveau kan bringes ind og 
nuancere og udbygge de teoretiske og empiriske analyser af ”the moral project of 
childhood” (Cook 2017). Afhandlingen synliggør hvordan praksislogikkerne i an-
bringelsesfeltet påvirkes af andre felter, hvilket kunne tale for, at fx den nyere so-
ciologiske barndomsforskning i højere grad rettede fokus mod felter udenfor bar-
nefeltet og måske også herigennem i højere grad søgte at bidrage med relevante 
indsigter for forskningen i de øvrige felter. Dette kan ses i forlængelse af, som 
Warming understreger, barndomsforskningens potentialer som “(…) a diffractive 
sociological microscope (…)” (Warming 2020:1). Hvor studiet af børn og barndom 
i virkeligheden kan anses som en ekstrem eller en paradigmatisk case (Flyvbjerg 
2015), der således kan bidrage med relevante indsigter om samfundsudviklingen 
bredere set, og derved bidrage med indsigter der ligeledes kan være relevante 
udenfor barndomsforskningsfeltet (Warming 2020).  

I afhandlingens indledende kapitler (i kapitel 2 og 3) fremhævede jeg en række 
andre forskeres vigtige arbejder i forhold til at tilpasse og bringe Bourdieus be-
grebsapparat i anvendelse i analyserne af socialt arbejde. Og her kan nærværende 
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afhandling i alt ydmyghed ligeledes siges at have et bidrag. I afhandlingen har jeg 
på forskellig vis tilpasset og ladet mig inspirere af Bourdieus feltanalyse, uden at 
gennemføre en egentlig stringent feltanalyse. I forhold til afhandlingens bidrag vil 
jeg særligt fremhæve min operationalisering af praksislogikbegrebet. Det er et be-
greb der står som et klart eksempel på, hvordan Bourdieus begreber generelt set 
synes at rumme det hele, og derfor kan vise sig vanskeligt operationaliserbare. I 
analysen i denne afhandling har jeg derfor, med inspiration fra Caswell (Caswell 
2005; Grove og Caswell 2011a), arbejdet med en tredeling af begrebet – hvordan 
arbejdet organiseres, anskues og udføres. Hvor Caswell blot har understreget 
denne tredeling, så har jeg i afhandlingen ladet den være styrende for analysen. 
Afhandlingen har hermed givet et bud på, hvordan en operationalisering af Bour-
dieus praksislogikbegreb kan omsættes til en konkret analysestrategi, der kan an-
vendes i analysen af anbringelsesfeltet.   

Arbejdet med denne tredeling i afhandlingens analyser har, som jeg allerede præ-
senterede i kapitel 3, givet nogle udfordringer og på sin vis fungeret som et selv-
valgt benspænd i analysen. Det er selvsagt ikke helt ligetil, og måske heller ikke 
altid helt uproblematisk, at forsøge at skille ting der i virkeligheden netop er ind-
byrdes forbundne. Det har været en udfordring at styre udenom alt for mange 
gentagelser og samtidig insistere på vigtigheden og opmærksomheden på de 
(nogle gange) små nuancer.  

Helt konkret har denne udfordring blandt andet bevirket, at jeg har søgt udenfor 
Bourdieus begrebsapparat i min analyse af, hvordan arbejdet udføres. Jeg har her, 
på baggrund af arbejdet med afhandlingens empiriske materiale, konstrueret fire 
idealtyper147 og anvendt disse som et analytiskgreb til at tydeliggøre forskellene i, 
hvordan arbejdet udføres. Bourdieu arbejder med begrebet positioner, der, lige-
som idealtyperne, rummer nogle af de samme muligheder for at anskue feltets 
forskellige praksisformer. Men i Bourdieus begreb om positioner inddrages også 
indsigter om positionernes anskuelser og kapitalbeholdning i relation til feltets 
struktur, hvilket besværliggjorde afgrænsningen fra organiseringen og anskuelsen 
af arbejdet. Idealtyperne muliggør det ensidige fokus på praksisformer og mulig-
gør, at jeg gennem rendyrkning af nogle træk kan tydeliggøre forskellene, nuan-
cerne og magtrelationerne i feltet. Her kan afhandlingen derved ligeledes siges at 
bidrage til drøftelserne af, hvordan Bourdieus teoriapparat konkret kan operatio-
naliseres, og hvilke begrænsninger der måske kan være herved.  

 
147 Se afsnit 4.7 om udvælgelse af nedslagspunkter i analysedel IV for en bredere introduktion til idealtype-
begrebet og hvordan det anvendes i analysen. 
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Retrospektivt vil jeg derfor også argumentere for, at det til trods for disse ben-
spænd, som det også videre kan drøftes både de metodiske og teoretiske implika-
tioner af, så har denne operationalisering med tredelingen muliggjort et mere nu-
anceret blik på praksislogikkerne. Dette begrunder jeg i, at dette benspænd har 
bevirket, at jeg ikke i lige så høj grad er blevet styret af egne forforståelser eller de 
umiddelbare sandheder, som frontmedarbejderne formidler både i tale og hand-
ling. Jeg mener derfor, at denne tredeling kan være relevant som et analytisk greb, 
der kan bidrage med en enkel operationalisering af praksislogikbegrebet og der-
ved kan bidrage til at få en større forståelse af magtrelationerne og de generative 
mekanismer i feltet, og dermed også indsigt i, hvorfor nogle praksislogikker kan 
ses som dominerende i feltet, og hvorfor andre udgrænses. 

Som overskriften på dette afsnit indikerer, så vil jeg ikke blot reflektere over af-
handlingens bidrag, men også kaste et kritisk blik på afhandlingens begrænsnin-
ger. Som Järvinen pointerer, så stiller Bourdieu store krav til sociologien: 

Den sociologiske forskaren skall upträda i rollen som ”socioterapeut” 
inte bara i förhållande till olika sociala fält, utan också i förhållande till 
sig själv och sin egen (omedvetna) praktiska kunskap. Patienten i 
denna gigantiska socioterapi är ingen mindre än samhället självt – in-
klusive den lilla del av det sociala som ”förkroppsligats” i forskarens 
gestalt. Målet för socioterapeuten är att avslöja den dolda maktstruk-
tur som ligger bakom all doxa, alla självklarheter, alla ”sanningar” som 
det sociala livet bygger på. Detta enorma behandlingsarbete skall 
utföras av en terapeut, sociologen, som själv hela tiden deltar i det 
sociala livets maktspel. Socioanalysen försvåras alltså av att både te-
rapeuten och hans/hennes patient (samhället) lider av samma sjuk-
dom, vars ”alkemiska” karaktär, enligt Bourdieu, medför en närmast 
total brist på sjukdomsinsikt hos sina offer. (Järvinen 1998:25) 

Med disse store krav er det ikke vanskeligt at identificere en af denne afhandlings 
begrænsninger, der netop ligger i på en gang at gennemføre en objektiverende 
magtkritisk analyse af et felt, hvor jeg selv, som blandt andet agent i forskningsfel-
tet, ligeledes spiller en rolle. En position som jeg har forsøgt at objektivere, men 
som samtidig synes at være en utopisk opgave at gennemføre til fulde. Et element 
som jeg her kan fremhæve, at jeg ikke i tilstrækkelig grad har fået hånd om i af-
handlingen er anerkendelsen af frontmedarbejdernes handlemuligheder og  
”hjælpeaspektet”, som Nanna Brink Larsen (2006:33) kalder det, af det sociale ar-
bejde i feltet, altså at frontmedarbejderne reelt bidrager til at afhjælpe sociale 
problemer. Med afsæt i det erfarede paradoks kan jeg i retroperspektiv se, at det 
afledte fokus heraf har været en iver efter at synliggøre og objektivere magtfor-
holdene og betydningen af det strukturelle niveau i feltet. Jeg har dog forsøgt at 
balancere dette ved fx i analysedelen af, hvordan arbejder udføres at synliggøre 
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hvordan der reelt ses forskellige handlemuligheder, samtidig med at jeg tydelig-
gør, at der ikke er ’frit spil’, hvis de ønsker at deltage som aktive agenter i feltet. 
Men med afhandlingens ambition om at forstå og synliggøre magtrelationerne og 
de generative mekanismer i feltet, så er det ligeledes tydeligt at denne afhandlings 
fokus primært ligger på de strukturelle betingelser og i mindre grad giver plads til 
frontmedarbejdernes handlemuligheder. Forklaringen herpå skal formentlig fin-
des i mit engagerede møde med feltet, hvor hensigten var at underbygge og støtte 
frontmedarbejdernes handle- og forandringsmuligheder gennem refleksion over 
egen praksis. Men at jeg i dette møde og gennem gentagne besøg i feltet i stedet 
blev konfronteret med reproduktion, og derfor ønskede at forstå og forklare dette 
fænomen. Mine gentagne besøg i feltet tydeliggjorde, at mange af frontmedarbej-
dernes handlinger var indlejrede i komplekse konstruktioner og en række særlige 
logikker, der pegede på at forskellige rationaler, anvendte metoder og strukturelle 
krav påvirkede frontmedarbejdernes handlinger og børnesyn.  

Det bliver således tydeligt, at jeg i kraft af det erfarede paradoks har taget et valg, 
der i høj grad har påvirket, hvad jeg kan og ikke kan med denne afhandling. Det er 
dog i samme moment væsentligt at pointere, at et konfliktteoretiskperspektiv 
hentet i Bourdieus feltanalyser, ikke udelukker et fokus på frontmedarbejdernes 
handlemuligheder. Dette er blandt andre Caswells afhandling et godt eksempel på 
– her rettes fokus på en og samme tid mod frontmedarbejdernes handlemulighe-
der og praksislogikkerne i feltet (Caswell 2005). Konkret i forhold til nærværende 
afhandling finder jeg, at en mere praksisorienteret og poststrukturalistisk læsning 
af Bourdieu, som fx Nanna Brink Larsen anvender (Larsen 2006:35) kunne have 
bidraget med yderligere perspektiver i analysen, og i højere grad havde muliggjort 
et blik for frontmedarbejdernes handle- såvel som positioneringsmuligheder i fel-
tet. 

Et andet element som, stadig med afsæt i Bourdieus feltteoretiske tilgang, kunne 
have bidraget med nogle andre nuancer i analyserne var en dybdegående kortlæg-
ning af frontmedarbejdernes habituelle perspektiv, så afhandlingen dermed 
kunne sige noget om, hvor stor betydning denne har for fx hvilke børnesyn der 
praktiseres. Eller det kunne have været interessant, for at bryde med den habitu-
elle tænkning, der kan ses som udtryk for at analysen så entydigt fokuserer på 
anbringelsesfeltet i en dansk kontekst at foretage en komparativ caseanalyse. Som 
Forsberg og Vagli pointerer, så kan en sådan sammenligning være en metode til 
at: ”(…) discover and seek information that may challenge habitual thinking and 
stimulate the ability to ask questions, a prime purpose of an inductive research 
design.” (Forsberg og Vagli 2006:12), og en sådan undersøgelse ville samtidig have 
skærpet blikket for hvordan praksislogikkerne ’vandrer’ – ikke blot på tværs af fel-
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terne i en national kontekst, men ligeledes i det internationale feltlandskab. Et så-
dan undersøgelsesdesign havde med andre ord muliggjort en overskridelse af den 
metodiske nationalisme (Beck 2012). Disse forskellige muligheder havde dog alle 
krævet et andet undersøgelsesdesign og ikke mindst et andet empiriskmateriale, 
og har på denne måde ligget uden for nærværende afhandlings rammer. 
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DANSK RESUMÉ 

Afhandlingen ”Praksislogikker og børnesyn” handler om socialt arbejde med an-
bragte børn og unge. Genstandsfeltet er feltet for socialt arbejde med anbragte 
børn og unge med særligt fokus på frontmedarbejderne, deres børnesyn (prakti-
serede og italesatte) og praksislogikkerne i feltet. Betegnelsen frontmedarbejdere 
dækker i denne afhandling over en særlig gruppe af de fagpersoner, der arbejder 
i den forreste linje af velfærdsstaten på anbringelsesområdet. Det vil sige de ple-
jeforældre og institutionsansatte der har den daglige kontakt med de anbragte 
børn og unge – frontmedarbejderne i yderste led.  

Formålet med afhandlingen er at synliggøre og få en bedre forståelse af og indsigt 
i feltets dominerende positioner og praksislogikker, da disse er med til at forme og 
sætte rammerne for den faglige praksis i feltet for socialt arbejde med anbragte 
børn og unge, og frontmedarbejdernes børnesyn. Afhandlingen søger derfor, via 
en objektivering af feltets praksislogikker, herunder de magtrelationer der er med 
til at konstituere og vedligeholde de forskellige praksislogikker, at bibringe større 
indsigt i hvilke børnesyn der muliggøres og udgrænses i feltet.  

Afsættet for afhandlingen udspringer af et erfaret paradoks i feltet mellem på den 
ene side frontmedarbejdere der gav udtryk for, at de kunne se værdien i at arbejde 
med et forskelsorienteret og anerkendende børnesyn (som det ses i Det dobbelte 
blik148) og i vid udstrækning påpegede, at det var sådan de allerede arbejdede. Og 
på den anden side alligevel oplevede det som en på en gang provokerende og ure-
alistisk tilgang, når de skulle bringe dette børnesyn i spil i deres daglige praksis. 
Dette paradoks gav fornemmelsen af et felt med konflikter og strukturelle påvirk-
ninger af både frontmedarbejdernes tankemåder og handlen. Afhandlingen un-
dersøger dette paradoks ved at hente inspiration i Pierre Bourdieus konfliktteore-
tiske perspektiv – dette perspektiv muliggør et blik for hvordan frontmedarbejder-
nes børnesyn (praktiserede såvel som italesatte) præges af en række generative 

 
148 Begrebet om Det dobbelte blik udspringer af forsknings- og udviklingsprojektet ”Det ’særlige’ som po-
tentiel ressource”, og bygger på antagelsen om, at anbragte børn og unge, i kraft af deres anderledes op-
vækstvilkår, udvikler sig anderledes end andre børn. Denne anderledeshed (de særlige kompetencer, disse 
børn udvikler i kraft heraf), bliver dog ofte set som en fejludvikling og anerkendes derved ikke for de styrker 
og muligheder de rummer. Grundtanken i projektet er på denne baggrund, at det er vigtigt, at frontmed-
arbejderne på anbringelsesområdet drager omsorg for sårbarheden og udfordringerne men samtidig an-
erkender og giver udfoldelsesmuligheder til styrken i det selvsamme (særlige) karakteristikum - heraf be-
tegnelsen Det dobbelte blik (Warming, Fjordside, og Lavaud 2017). 
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mekanismer, som ikke umiddelbart er synlige for frontmedarbejderne selv i deres 
daglige arbejde.  

Afhandlingen rejser følgende forskningsspørgsmål: Hvilke praksislogikker domine-
rer i feltet for socialt arbejde med anbragte børn og unge i Danmark? Og hvordan 
muliggør og udgrænser disse praksislogikker forskellige børnesyn? Forsknings-
spørgsmålet er teoretisk informeret og afspejler inspirationen fra Bourdieus felt-
analyser. Med denne tilgang vægtes en kontekstualisering af frontmedarbejder-
nes arbejde, hvor opmærksomheden både rettes mod de strukturelle betingelser 
herfor, såvel som frontmedarbejdernes egne forståelser og praksisformer. 

Med det teoretiske begrebsapparat hentet i Bourdieus feltanalyser er analysestra-
tegien derved også inspireret af en strukturalistisk konstruktivisme, med en rela-
tionel ontologi der anskuer samfundet, ikke som en homogen enhed, men som 
bestående af felter, der gensidigt påvirker hinanden. Feltbegrebet er herved en 
analytisk optik og et forskningsmæssigt redskab. Med valget af en feltanalytisk til-
gang rettes blikket i afhandlingen mod hvordan praksis koreograferes af feltets 
konflikter, doxa og magtrelationer, samt relationerne til andre felter. Afhandlin-
gen undersøger herigennem feltets generative mekanismer med henblik på at syn-
liggøre og forstå hvad det er der skaber feltets praksislogikker, både historisk og i 
forhold til de positioner, der er på spil i feltet i dag. Med inspiration fra Bourdieus 
feltanalytiske tilgang søger afhandlingen dermed at forstå det erfarede paradoks i 
feltet og samtidig åbne op for hvor feltet muligvis bevæger sig hen i kraft af de 
dominerende praksislogikker. 

Afhandlingen undersøger problemstillingen ved hjælp af en kritisk case, i form af 
frontmedarbejdere fra to døgninstitutioner, to kommunale familieplejeafdelinger 
og en række plejefamilier, der alle har deltaget i udviklingsprojektet ”Det ’særlige’ 
som potentiel ressource”, og dermed været engagerede i at forsøge at anlægge et 
forskelsorienteret og anerkende børnesyn i arbejdet med anbragte børn og unge. 
Med afsæt i denne case er argumentet, at hvis der her ses strukturer, logikker mv. 
der udfordrer et forskelsorienteret og anerkendende børnesyn, så vil disse prak-
sislogikker formentlig også udfordrer et sådan børnesyn i andre dele af feltet – det 
være sig andre plejefamilier, andre institutioner, men også andre dele af feltet, 
som fx myndighedssagsbehandlernes arbejde med disse børn. Det empiriske ma-
teriale er primært produceret gennem observationer og interviews med front-
medarbejdere i feltet – det vil sige gennem ca. 30 observationsdage og 20 kvalita-
tive interviews. Samlet set har over 150 frontmedarbejdere bidraget til empiripro-
duktionen på den ene eller anden måde. 
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Afhandlingens teoretisk informerede analyser af de generative mekanismer og 
magtrelationer i feltet der er med til at forme arbejdet i praksis via frontmedar-
bejdernes børnesyn, synliggør hvordan praksis og forskellige perspektiver på prak-
sis (forskellige børnesyn) formes. Afhandlingen finder her særligt tre dominerende 
praksislogikker i feltet – praksislogikker der på forskellig vis er med til at sætte 
rammerne for det sociale arbejde med anbragte børn og unge i Danmark og der-
ved er med til at muliggøre nogle børnesyn og udgrænse andre. 

De tre praksislogikker er hhv. en bureaukratisk logik, en normaliseringslogik og en 
psykologisk professionaliseringslogik. Fundet af disse tre dominerende praksislo-
gikker synliggør, at besiddelse af kulturel kapital i form af fx mestring af dokumen-
tationsarbejdet (den kropsliggjorte form) samt besiddelse af (den institutionalise-
rede form) den psykologiske videnskapital kan anses som symbolsk kapital i feltet, 
og således er væsentlige elementer i feltets magtrelationer. Og afhandlingen viser 
hvordan magten virker gennem frontmedarbejdernes overtagelse af forståelser, 
skemaer og kategoriseringer, der stemmer overens med den symbolske kapital i 
feltet (Bourdieu 1996a). Resultatet er, at der i vid udstrækning arbejdes ud fra en 
universalistisk forståelse af børn og barndom, hentet i den tidlige udviklingspsyko-
logi. Afhandlingen tydeliggør her, at selvom nyere teoretiske forståelser af børn 
og barndom er vundet frem bredt set inden for barndomsforskningen i de sidste 
30-40 år, så arbejdes der i praksis fortsat med et børnesyn der er præget af tradi-
tionelle anskuelser og tankefigurer. Anskuelsen af børn som ’becomings’ bliver 
derved den dominerende i feltet.  

Denne universalistiske forståelse af børn og barndom der udgør det dominerende 
pejlemærke i feltet, fortæller os ikke ’blot’ noget om det børnesyn anbragte børn 
og unge mødes af, det bibringer os ligeledes en dybere indsigt i hvad det er for et 
samfund de lever i. Afhandlingen peger nemlig på, at de børnesyn der italesættes 
og praktiseres i anbringelsesfeltet ikke er isolerede til dette felt, men tvært imod 
forankret i strukturer der går på tværs af en række felter, og derfor kan og bør ses 
i et større perspektiv.  

Afhandlingens indsigter og synliggørelse af den symbolske magt og den symbolske 
vold i feltet bidrager med en særlig viden om det danske anbringelsessystem, der 
muliggør en bevidsthed og en refleksiv praksis både blandt frontmedarbejderne 
og på det politiske niveau. De kan ligeledes bringes ind i komparative drøftelser i 
den internationale forskning på anbringelsesområdet såvel som forskningen i an-
dre velfærdsstatslige felter, som fx handicapområdet, beskæftigelsesområdet el-
ler lignende. Dette muliggøres af, at der i afhandlingens empiriske analyser er fo-
kus på magtrelationerne og de generative mekanismer, og et blik for de menne-
skesyn som praktiseres blandt velfærdsstatens frontmedarbejdere.   
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ENGLISH ABSTRACT 

This thesis, ’Logics of practice and figures of the child’, is about social work with 
children in out-of-home care (OHC). More specifically, this thesis explores the field 
of children placed in care with a focus on frontline workers and their figures of the 
child (practiced and verbalised) and logics of practice. In this thesis the term 
“frontline workers” covers a particular group of professionals working in the front-
line of the welfare state in the field of OHC. That is, foster parents and institutional 
employees who have the daily contact with the children and young people placed 
in care - the workers at the very frontline. 

The purpose of the thesis is to gain a better understanding of and insight into the 
field’s dominant positions and logics of practice, as these shape and set the frame-
work for professional practice in the field of social work with children placed in 
care. Via the study of logics of practice, including the power relations that help to 
constitute and maintain these various logics of practice, this thesis seeks to pro-
vide greater insight into which figures of the child that are made possible and 
which are excluded in the field. 

The starting point for the thesis stems from an experienced paradox in the field. 
On the one hand, there is a broad professional consensus among frontline workers 
on the relevance of working with a difference-centred and recognizing figure of 
the child (as seen in “the double view approach”149), many of whom pointed out 
that they already worked on the basis of this figure of the child. On the other hand, 
it still seemed like a sometimes provocative and unrealistic approach when the 
same frontline workers had to bring this figure of the child into play in their daily 
practice. This paradox gave the impression of a field of conflicts and structural in-
fluences on both the frontline workers' ways of thinking as well as their practice. 
This thesis examines this paradox by drawing inspiration from Pierre Bourdieu's 
conflict theoretical perspective. This perspective allows a glimpse of how frontline 
workers' figures of the child are formed by generative mechanisms that are not 
immediately visible to frontline workers themselves in their daily work. 

This thesis raises the following research questions: which logics of practice domi-
nate in the field of OHC in Denmark? And how do these logics of practice enable 
and exclude different figures of the child? The research question is theoretically 

 
149 In Danish ”Det dobbelte blik” (Warming, Fjordside, og Lavaud 2017). 
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informed and reflects the inspiration from Bourdieu's field analyses. With this ap-
proach, a contextualisation of the frontline workers work is emphasized, and the 
attention is directed both to the structural conditions of this work, as well as the 
frontline workers' own understandings and forms of practice. 

With the theoretical inspiration from Bourdieu's field analysis, the analytical strat-
egy is thus also inspired by a structuralist constructivism with a relational ontology 
that views society as consisting of fields that mutually influence each other rather 
than as a homogeneous unit. The concept of the “field” is thus an analytical lens 
and a research tool. With the choice of a field analysis approach, the focus of the 
thesis is on how practice is choreographed by the field's conflicts, doxa and power 
relations, as well as the relations to other fields. The thesis examines the field's 
generative mechanisms in order to make visible and understand what creates the 
field's logics of practice, both historically and in relation to the positions that are 
at stake in the field today. Inspired by Bourdieu's field analysis approach, this the-
sis thus seeks to understand the experienced paradox in the field and, at the same 
time, to allow for glimpse of where the field may be moving due to the dominant 
logics of practice. 

This thesis examines the issue by means of a critical case in the form of frontline 
workers from two residential homes, two family care departments in two Danish 
municipalities, and several foster care families. They have all participated in the 
research and development project "Deviation as a potential resource"150, and they 
have thus been engaged in trying to adopt a difference-centred and recognizing 
figure of the child in their own practice. Based on the analysis of this critical case, 
the argument is that if structures, logics, etc. which challenges the practice of a 
difference-centred and recognizing figure of the child are seen here, then these 
logics of practices will probably also challenge such a figure of the child in other 
parts of the field – e.g. in other foster families, other institutions, but also other 
parts of the field, such as the authorities' (social workers) work with these chil-
dren. The empirical material primarily stems from observations and interviews 
with frontline workers in the field – that is, from approximately 30 observation 
days and 20 qualitative interviews. Overall, over 150 frontline workers have con-
tributed to the empirical material in one way or another. 

The theoretically informed analyses of the generative mechanisms and power re-
lations in the field that forms the work in practice, via the front employees' prac-
ticed and verbalised figure of the child, shows how practices and different per-
spectives on practice (different figures of the child) are formed. This thesis finds in 
particular three dominant logics of practice in the field – logics of practice that in 

 
150 http://saerlig.ruc.dk/?lang=en  

http://saerlig.ruc.dk/?lang=en
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various ways help to frame the social work with children and young people placed 
in care in Denmark and thereby help to enable some figures of the child and ex-
clude others. 

The three logics of practice found are: a bureaucratic logic, a normalization logic, 
and a psychological professionalization logic, respectively. The identification of 
these three dominant logics of practice shows that possession of cultural capital 
in the form of, for example, mastery of the documentation work (the embodied 
form) and possession of (the institutionalized form) the psychological science cap-
ital can be considered a symbolic capital in the field, and thus are an essential re-
source in the field’s power relations. And the thesis shows how power works 
through the frontline workers' takeover of understandings, schemas and catego-
rizations that correspond to the symbolic capital in the field. The result is that work 
in OHC in Denmark is largely based on a universalistic understanding of children 
and childhood, drawn from the early developmental psychology. The thesis illumi-
nates that although newer theoretical understandings of children and childhood 
have been dominating the childhood research in the last 30-40 years, in practice 
OHC work continues to involve a figure of the child characterized by traditional 
views and figures of thought. The perception of children as ‘becomings’ thus be-
comes the dominant one in the field. 

This universalistic understanding of children and childhood, which is the dominant 
point of reference in the field, not ‘only’ tells us something about the dominating 
figure of the child, it also gives us a deeper insight into what kind of society the 
OHC is situated in. This thesis points out that the figures of the child that are ver-
balized and practiced in the field of OHC are not isolated to this field but, on the 
contrary, anchored in structures that go across a number of fields and therefore 
can and should be seen in a larger perspective. 

This thesis' insights and findings regarding the symbolic power and the symbolic 
violence in the field contribute with a special knowledge of the Danish OHC sys-
tem, which enables an awareness and a reflective practice both among frontline 
workers and at a political level. These insights and findings can also be brought 
into comparative discussions with international research in the field of placement, 
as well as the research on other parts of the welfare state, such as the field of 
disability, the field of employment or the like. This is made possible by the fact 
that in the empirical analyses there is a focus on the power relations and the gen-
erative mechanisms, as well as a focus on the view of human nature (e.g. the figure 
of the child) that are practiced among the frontline workers of the welfare state. 
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BILAG 1: 
INFORMATIONSSKRIVELSER 

Eksempler på informationsskrivelser i forbindelse med indgåelse af aftaler om in-
terviews og observationer. 

 

Kære XXXXXX 

Tak for en spændende snak i onsdags. Som aftalt er her et par linjer om hvad 
jeg er interesseret i, ift. at interviewe nogle af rådgiverne i XXXXXXXXXX. 

I min Ph.d. har jeg fokus på de organisatoriske rammer for det sociale arbejde 
med børn og unge i udsatte positioner. Mere præcist, så er jeg interesseret i 
hvilke muligheder og barrierer, der ligger for (i en ofte travl hverdag) at skabe 
rum for refleksivitet, faglig sparring og udvikling - her finder jeg medarbejder-
perspektivet, deres viden, erfaringer og oplevelser helt centralt. I interviewene 
er jeg derfor interesseret i at få indsigt i rådgivernes arbejde og deres oplevel-
ser af rammerne for det – Hvordan ser en ’typisk’ arbejdsdag ud? Hvilke an-
svarsområder har de og hvad ser de som deres kerneopgave? Hvilke krav/for-
ventninger oplever de, at der ligger til deres arbejde (kan være fra henholdsvis 
ledere, kolleger, dem selv, borgerne mv.)? Hvilke muligheder og barrierer op-
lever de, at der er for fx faglig sparring med kolleger eller faglig leder? mv.  

Interviewet vil vare ca. 1 time og bliver selvfølgelig anonymiseret og behandlet 
fortroligt. 

Hvis det er muligt, vil jeg gerne interviewe 2-3 rådgivere – gerne her i løbet af 
maj eller starten af juni. 

Hvis der er spørgsmål som de gerne vil have afklaret inden de siger ja eller nej 
til at blive interviewet, så er de selvfølgelig meget velkomne til at kontakte mig.  

 

Med venlig hilsen 
Signe Fjordside 
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Kære rådgivere og familieplejekonsulenter i XXXXXXX 

I forbindelse med min ph.d. vil jeg gerne følge et antal familieplejekonsulenter 
og rådgivere fra XXXXX i løbet af deres arbejdsdag. Hvis det kunne passe jer, så 
vil jeg meget gerne være hos jer den 14., 16., 17. og 18. august.  

Hvad skal det bruges til? 
Formålet med min ph.d. er at følge udviklingsprojektet1 og undersøge de orga-
nisatoriske muligheder og barrierer i forbindelse med implementeringen af den 
nye tankegang. De organisationer der fokuseres på i afhandlingen, er derfor de 
to kommunale familieplejeafdelinger og de to døgninstitutioner, der indgår i 
udviklingsprojektet. 

Tanken er, at analysen af rammerne for arbejdet i disse organisationer – der på 
nogle områder er ens og på andre forskellige – vil kunne nuancere billedet af 
hvornår implementeringen af denne nye tankegange muliggøres og begrænses. 
Og samtidig vil analyserne formentlig ligeledes give mulighed for at få blik for 
nogle af de konflikter og modstridende krav, der ligeledes kan tænkes at have 
relevans for feltet bredere set. 

For at undersøge dette vil jeg bl.a. følge en række frontmedarbejdere (ansatte 
på døgninstitutioner, socialrådgivere og familieplejekonsulenter), igennem de-
res arbejdsdage, med henblik på at få indblik i deres arbejde og rammerne her-
for. Hvilke krav / ønsker ligger der fx til deres arbejde fra ledelsens side, fra 
politisk hold, i lovgivningen, fra pårørende eller fra børnene selv. Og hvordan 
muliggør eller begrænser disse forskellige, foranderlige og måske endda til tider 
modstridende rammebetingelser frontmedarbejdernes mulighed for at imple-
mentere og konkret arbejde med projektets nye tilgang til arbejdet med børn 
og unge.  

Hvem, hvor og hvornår?  
Ideelt set kunne jeg godt tænke mig at følge medarbejderne gennem hele deres 
arbejdsdag (eller arbejdsdage). Det kunne således være, at jeg fulgte én med-
arbejder mandag, én anden tirsdag osv. Det behøver således ikke være den 
samme medarbejder i alle dagene, men ideelt set vil jeg gerne følge den enkelte 
medarbejder gennem hele arbejdsdagen. 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående eller mit arbejde mere generelt, så er I 
selvfølgelig velkomne til at kontakte mig på e-mail: sifj@ruc.dk eller tlf.: 60 82 
66 19.  

Venlig hilsen 
Signe Fjordside 

1 Udviklingsprojektet er en del af forskningsprojektet ”Det ’særlige’ som potentiel ressource”. I udviklingsprojek-
tet arbejdes der med udvikling, afprøvning og videreudvikling af metoder til systematisk at anerkende og under-
støtte ressource-dimensionen i børnenes særlige karakteristika/handledispositioner, samtidig med at man tager 
hånd om den sårbarhed og de udfordringer, der også kan være ved disse. Se evt. mere på www.saerlig.ruc.dk 

mailto:sifj@ruc.dk
http://www.saerlig.ruc.dk/
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BILAG 2: AKTIVT SAMTYKKE 
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BILAG 3: INTERVIEWGUIDE 

OBS: Denne interviewguide er anvendt som en overordnet skabelon, og er således 
blevet tilpasset forud for hvert enkelt interview. 
 
Intro: 
I min Ph.d. har jeg fokus på de organisatoriske rammer for det sociale arbejde med 
børn og unge i udsatte livssituationer. Mere præcist, så er jeg interesseret i hvilke 
muligheder og barrierer, der ligger for at skabe rum for refleksivitet, faglig sparring 
og udvikling - her finder jeg medarbejderperspektivet, jeres viden, erfaringer og 
oplevelser helt centralt. I interviewet er jeg derfor interesseret i at få indsigt i dit 
arbejde og oplevelser af rammerne for det – Hvordan ser en ’typisk’ arbejdsdag 
ud? Hvilke ansvarsområder har du og hvad ser du som din kerneopgave? Hvilke 
krav/forventninger oplever du, at der ligger til dit arbejde (kan være fra henholds-
vis ledere, kolleger, dig selv, borgerne mv.)? Hvilke muligheder og barrierer ople-
ver du, at der er for fx faglig sparring med kolleger eller faglig leder? mv.  

Derudover, så er jeg også interesseret i at høre hvis du har nogle kommentarer til 
projektet - hvordan var din opfattelse af projektet? Hvordan blev I introduceret til 
det? Hvilke muligheder og udfordringer så du i projektet? Hvordan så organisation 
ud på daværende tidspunkt og hvordan den ser ud nu - Der er jo sket en del æn-
dringer siden 2014. Osv.  
 
Men måske kan du starte med at du fortæller om din egen baggrund og din stilling. 
 
 

Basis: 
• Hvilken uddannelsesmæssig og faglig baggrund har du?  
• Hvordan ser du dig selv i organisationen? 
 

Rolle i organisationen: 
• Hvordan ser en ’typisk’ arbejdsdag ud? 
• Hvilke ansvarsområder har du? 
• Hvad ser du som din vigtigste opgave? 
• Hvad tror du din leder ser som din vigtigste opgave? – hvilke krav oplever du, 

at hun har til jer som rådgivere? 
• Hvad tror du politikerne (lands/lokalt) ser som din/jeres vigtigste opgave? – 

hvilke krav har de til jeres arbejde? 
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• Hvad tror du børnene ser som din vigtigste opgave? 
• Hvordan er samspillet med de andre? Op – ned og hen 
• Hvilke krav/forventninger føler du at der ligger til dit arbejde? Fra neden, fra 

oven, fra siden. 
 
Organisationen: 
• Hvordan ser organisationen ud i dag og hvordan har det ændret sig ift. da vi 

startede? 
• Beskrivelse af organisationens fokusområder mål – hvilke værdier, mål og fo-

kusområder arbejder I ud fra? 
• Hvilke pædagogiske tilgange eller særlige redskaber arbejder I med ud fra? 

Jeg tænker fx ICS, særlige journaliseringsprogrammer (SB sys - DUPO) eller lig-
nende. 

• Hvordan ser du at disse spiller sammen med eller måske netop ikke var mu-
lige at samtænke med projektets tankegang? 

 

Projektet: 
• Hvordan blev du introduceret til det?  
• Hvilke udfordringer oplevede du ved projektet?  
• Hvordan oplevede du afslutningen?  

 

Mulighed for refleksivitet og faglig sparring: 
• Hvilke muligheder oplever du at I har for at få rum til refleksivitet, faglig ud-

vikling og sparring? (både ift. projektet og mere generelt) 
• Kan du evt. komme med nogen konkrete eksempler på dette?  

o Hvornår er det muligt/svært? 
o Har I erfaringer med at implementere fx et nyt projekt eller skabe æn-

dringer – hvor det gik særligt godt? 
o Hvor I er blevet overraskede – positivt / negativt? 
o Hvor det ikke har været muligt.  
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BILAG 4: VEJLEDNING TIL 
TRANSSKRIBERING 

Vejledning til transskribering af kvalitative interviews: 
• Transskriberingen foretages med henblik på mening snarere end lingvistisk 

bearbejdning -> Ordret transskription, men hvor mindre talefejl, gentagel-
ser eller lyde som fx ’øh’ ikke tages med. I det omfang det bliver menings-
forstyrrende skal kludret talesprog renskrives, uden dog at fjerne den op-
rindelige betydning. 

• Linjeskift, når en ny person taler, medmindre det er mindre ting som fx et 
bekræftende ’ja’ eller ’okay’ (fra interviewer) så undlades dette. 

• Afbrydelser – som fx en telefon der ringer, eller en person, der kommer ind 
i rummet – noteres i parentes med angivelse af minuttal for både afbrydel-
sen og hvornår interviewet genoptages. 

• Mindre pauser eller hvis en sætning ikke fuldføres, markeres dette med ”…” 
• Hvis det er for utydeligt til at forstå markeres stedet fx med gul og med 

angivelse af minuttal (6:40, utydeligt). 
• Minuttal angives cirka hvert 5. minut i parentes. 
• Format: Calibri, størrelse 12, 1,15 linjes afstand og luft efter hvert afsnit (6 

pkt); Det, jeg siger, skal i kursiv. 
• I starten af dokumentet angives forkortelse for interviewer og informant. 

Fx således: S: Interviewer Signe, J: Informant Julie. 
• HUSK: du har tavshedspligt og må ikke videreformidle informationer fra in-

terviewet til andre! 

Eks.: 

J: Ja, bare det at komme ind i huset. Hvad gør det for os selv, hvis vi skal nogen steder 
hen. Jeg sammenligner det tit med hvad vi forlanger af dem ift. hvad vi selv ville kunne 
holde ud af omstillinger. Vi skal da også lige klappe hesten. Lad dog lige mennesker være 
mennesker. 
S: Der er også rigtig mange børn der ryger fra det ene sted til det andet. 
J: Det er der nemlig. Fordi det her ikke kommer nok i bund, og man ikke arbejder på den 
tidlige kontakt og tilknytning, og ved det hele tiden. Hjælper dem med at hente de ting 
ind med det indre barn. Ham der sagde også at han tænkte ’hold da kæft’ da han kom 
her. ’Skal jeg sidde der og snakke følelser og blive taget på fantasirejser’. Og i dag, på 
meget kort tid, har han bedt om at få den fantasirejse talt ind på bånd så han kan bruge 
det. (29:26) 
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BILAG 5: SKEMA TIL FELTNOTER 

Noter fra: 

Dag 1 – med: 

Tid/sted Observationer Mine tanker / 
forståelser 

Ideer og spørgs-
mål til inter-
views 
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BILAG 6: FIGURER OVER 
KVALITETS-TEMAER I 
KVALITETSMODELLEN151 

UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE  

 

(Socialstyrelsen 2017c:5) 

 

 

 

 

 
151 Nedenstående figurer er udarbejdet på baggrund af Kvalitetsmodellen for plejefamilier (Socialstyrelsen 
2017c). 

Kvalitets-INDIKATORKvalitets-KRITERIEKvalitets-TEMA

Uddannelse og beskæftigelse

1: Plejefamilien støtter 
barnet i at udnytte sit fulde 

potentiale i forhold til 
skolegang, uddannelse og 

beskæftigelse 

1a: Barnet er i dagtilbud, 
grundskoletilbud, 

uddannelsestilbud eller 
beskæftigelse. 

1b: Barnet har et stabilt 
fremmøde i sit dagtilbud, 

grundskole-tilbud, 
uddannelses-tilbud eller 

beskæftigelse.
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SELVSTÆNDIGHED OG RELATIONER 

 

(Socialstyrelsen 2017c:6–7) 

  

Kvalitets-INDIKATORKvalitets-KRITERIEKvalitets-TEMA

Selvstændighed og 
relationer 

2: Plejefamilien styrker 
barnets kompetencer til at 
indgå i sociale relationer og 

opnå selvstændighed

2.a: Barnet indgår i sociale 
aktiviteter i det omgivende 

samfund. 

2.d: Barnet har en fortrolig 
relation til en eller flere 

voksne, der har en positiv 
betydning for barnets liv.

3: Plejefamilien støtter 
barnet i at skabe og 

opretholde stabile og 
konstruktive relationer til 

familie og netværk

3.a: Barnet har kontakt og 
samvær med sin familie, 

herunder søskende, og med 
netværk i overens-

stemmelse med det, som er 
aftalt og planlagt med 

anbringende kommune. 

3.b: Plejefamilien 
samarbejder med og 

inddrager barnets forældre 
i overensstemmelse med 

det, som er aftalt og 
planlagt med anbringende 

kommune.
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MÅLGRUPPE, METODER OG RESULTATER 

 

(Socialstyrelsen 2017c:8) 

 

  

Kvalitets-INDIKATORKvalitets-KRITERIEKvalitets-TEMA

Målgruppe, metoder og 
resultater

4: Plejefamilien bidrager 
aktivt til at opnå de mål, der 

er for barnets ophold i 
plejefamilien Indikator

4.a: Plejefamilien kender de 
mål, der er opstillet for 

anbringelsen eller 
aflastningsopholdet, i 
barnets handleplan.

4.b: Plejefamilien kan 
redegøre for, hvordan de 

understøtter opfyldelsen af 
de mål, der er for barnets 

anbringelse eller 
aflastningsophold i 

plejefamilien.
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SUNDHED OG TRIVSEL 

 

(Socialstyrelsen 2017c:9–10) 

OBS: I kvalitetsmodellen for sociale tilbud (Socialstyrelsen 2017d:12), ses der under dette tema yderligere 
to kvalitetskriterier: 

6: Tilbuddet forebygger magtanvendelser 
6.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. 
6.b: Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med 
henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. 

7: Tilbuddet forebygger vold og overgreb  
7.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet. 

Kvalitets-INDIKATORKvalitets-KRITERIEKvalitets-TEMA

Sundhed og trvisel

5: Plejefamilien understøtter 
barnets medbestemmelse og 

indflydelse på eget liv og 
hverdagen i plejefamilien 

5.a: Barnet bliver hørt, 
respekteret og anerkendt af 

plejefamilien. 

5.b: Barnet inddrages i og 
har indflydelse på 

beslutninger vedrørende sig 
selv og på hverdagen i 

plejefamilien i 
overensstemmelse med 

alder og modenhed. 

6: Plejefamilien understøtter 
barnets fysiske og mentale 

sundhed og trivsel

6.b: Barnet har med støtte 
fra plejefamilien adgang til 

relevante sundhedsydelser. 
6.c: Plejefamiliens viden og 
indsats vedrørende barnets 
fysiske og mentale sundhed 
modsvarer barnets alder og 

behov.
6.d: Den kommunale 

plejefamilie følger op på 
eventuel anvendelse af 

fysisk guidning og 
afværgehjælp med henblik 

på løbende læring og 
forbedring af deres indsats. 
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FAMILIESTRUKTUR OG FAMILIEDYNAMIK  

 

(Socialstyrelsen 2017c:11) 

OBS: Dette tema er pendanten til kvalitetstemaet om Familiestruktur og familiedynamik i Kvalitetsmodel-
len for plejefamilier, men dette tema er fra kvalitetsmodellen for sociale tilbud (Socialstyrelsen 2017d:13). 
Dette tema er medtaget her, da det er det tema hvor de to kvalitetsmodeller adskiller sig mest.   

 

Kvalitets-INDIKATORKvalitets-KRITERIEKvalitets-TEMA

Familiestruktur og 
familiedynamik

7: Plejefamilien tilbyder 
barnet trygge og stabile 

rammer

7.b: Plejefamiliens 
familiestruktur er 

hensigtsmæssig i forhold til 
at give barnet trygge og 

stabile rammer.

7.c: Plejefamiliens 
familiedynamik er 

hensigtsmæssig i forhold til 
at give barnet trygge og 

stabile rammer.

Kvalitets-INDIKATORKvalitets-KRITERIEKvalitets-TEMA

Organisation og ledelse

8: Tilbuddet har en 
kompetent ledelse

8.a: Ledelsen har relevante 
kompetencer i forhold til at lede 

tilbuddet.

8.b: Tilbuddet benytter sig af 
ekstern faglig supervision eller 

anden form for sparring for 
ledelse og medarbejdere.

8.c: Tilbuddet har en kompetent 
og aktiv bestyrelse.

9: Tilbuddets daglige drift 
varetages kompetent

9.a: Borgerne har, i forhold til 
deres behov, tilstrækkelig 
kontakt til personale med 
relevante kompetencer.

9.b: Personalegennem-
strømningen på tilbuddet er ikke 

på højere niveau end 
sammenlignelige arbejdspladser.

9.c: Sygefraværet blandt 
medarbejderne er ikke på højere 

niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser.



PRAKSISLOGIKKER OG BØRNESYN 

476 
 

KOMPETENCER 

 

(Socialstyrelsen 2017c:12) 

FYSISKE RAMMER 

 

(Socialstyrelsen 2017c:13) 

Kvalitets-INDIKATORKvalitets-KRITERIEKvalitets-TEMA

Kompetencer

8: Plejefamilien har 
relevante kompetencer i 

forhold til at varetage 
opgaven som plejefamilie

8.a: Plejefamilien kan 
etablere og fastholde 
tilknytning til barnet.

8.b: Plejefamilien kan drage 
omsorg for barnets særlige 

behov, udvikling og 
opdragelse.

8.c: Plejefamilien bidrager 
aktivt og konstruktivt til 

samarbejdet med 
anbringende myndighed og 

andre professionelle 
omkring barnet. 

8.d: Plejefamilien har fokus 
på kontinuerligt at udvikle 
nødvendige kompetencer i 

forhold til plejeopgaven.

Kvalitets-INDIKATORKvalitets-KRITERIEKvalitets-TEMA

Fysiske rammer
10: De fysiske rammer 
understøtter barnets 

udvikling og trivsel

10.a: Barnet trives i de fysiske 
rammer.

10.b: Plejefamiliens hjem og 
omgivelserne tilgodeser 
barnets behov og giver 

barnet vedvarende 
udfoldelsesmuligheder.

10.c: De fysiske rammer 
afspejler, at det er barnets 

hjem.
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