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Det er efterhånden almindelig anerkendt, at børn og unge i udsatte positioner 
skal inddrages ikke mindst i deres egen ’sag’. Ikke desto mindre er der fortsat 
forskellige forståelser af og holdninger til inddragelsen af børn og unges 
perspektiver i forbindelse med pædagogiske og sociale indsatser. Ligesom 
inddragelse også kan være både dilemmafyldt og kompliceret i praksis. 

På den ene side, at der er sket en demokratisering af feltet, blandt andet afspejlet 
i Barnets lov og FN’s Børnekonvention, hvor børn og unges ret til at ytre sig 
og blive taget alvorligt understreges (se fx Petersen & Kornerup, 2021). På den 
anden side er der også magtfulde aktører på feltet og deltagere i den offentlige 
debat, der sætter spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at lytte og give stemme 
til børn og unges perspektiver, særligt når det gælder børn og unge i udsatte 
og marginaliserede positioner. Fx problematiserede Social Kritik, at pressen 
og offentlige myndigheder lyttede til unges oplevelser af overgreb under deres 
anbringelse på Solhaven1. Dokumentarer som ’Nødråb fra børnehjemmet’, der 
viser eksempler på ulovlig magtanvendelse filmet af børn har afstedkommet, at 
Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte unge stiller spørgsmålstegn ved, 
om anbragte børn og unge kan anses for at være troværdige kilder.2  Selvom 
inddragelse af børn og unges perspektiver i sociale indsatser tillægges stadig 
større betydning, spiller objektgørende kategorier samtidig en betydelig rolle 
i børnesynet på det sociale område. Kategorier der fx definerer børn og unge 
som omsorgssvigtede, psykisk syge, kriminelle eller udadreagerende og dermed 
som så sårbare, at deres perspektiver ikke kan tillægges vægt og betydning. 
Det er et demokratisk og fagligt problem, når børn og unges perspektiver 
marginaliseres eller anses for at være utroværdige. 

Samtidig er inddragelse af børn og unge i udsatte positioner ikke nødvendigvis 
let og friktionsfri. Arbejdet med disse børn og unge foregår i et socialpolitisk felt 
og en praksis præget af mange dilemmaer, interesser og modsætninger (Espersen, 
2011; Fjordside, 2021; Schwartz, 2014; Warming, 2018, Warming et al 2019).

I dette temanummer kredser vi om centrale spørgsmål relateret til inddragelse 
af børn og unge: hvilke udfordringer og dilemmaer kan være forbundet med 

1  Social Kritik udgiver i 2021 et særnummer om ”Solhaven-sagen. En case om mediernes 
betydning i den socialfaglige debat.”  Her rejses spørgsmålet om anbragtes troværdighed. 
I “Schwartz, I., Warming, H., Nyby, T., Alstrup, C. K., Pedersen, D. & Friis, A. M. (2022). 
Børnesynet på anbringelsesområdet. Social Kritik, 165(2), 98-103” tager en række organisationer 
på børneområdet og to forskere til genmæle. 
2  https://www.fadd.dk/filer/PM_noedraab_fraBH_5marts2021def.pdf

Inddragelse af børn og unge i udsatte 
positioner – konflikter og dilemmaer

https://www.fadd.dk/filer/PM_noedraab_fraBH_5marts2021def.pdf
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inddragelsen? Hvordan stiller udfordringer og dilemmaer sig forskelligt for 
børn og unge og forskellige fagprofessionelle? Hvordan sikres reel inddragelse 
og høj faglighed i professionelles arbejde med børn og unge?

Initiativet til dette temanummer er taget af en gruppe forskere og praktikere, 
der arbejder med inddragelse af børn og unge i udsatte positioner. I gruppen 
har bl.a. deltaget repræsentanter fra De anbragtes Vilkår, Børns Vilkår, 
Børnerådet og Joannahuset. I samarbejde med Dansk pædagogisk Tidsskrifts 
redaktion har to af gruppens deltagere – Ida Schwartz og Hanne Warming 
– indgået i temaredaktionen. Ligeledes har alle fra denne gruppe bidraget til 
temanummeret, bl.a. med essays, der inddrager erfaringer fra praksis.

I dette temanummer bringer vi forskningsartikler og praksisrelaterede essays, 
der belyser problematikker vedrørende børn og unges inddragelse inden for 
special- såvel som almenområdet. Inddragelse af børn og unge er formet af 
de lovmæssige og professionelle systemer, etablerede arbejdsgange og særlige 
formater i de institutionelle sammenhænge som børn og unge, og i særdeleshed 
dem, der lever i udsatte positioner, kommer i berøring med. Selvom der i de 
professionelles møder med disse børn og unge er intentioner og bestræbelser 
på inddragelse, så fremgår det af temanummerets artikler og essays, at børn og 
unge i udsatte positioner langt fra oplever at blive inddraget og lyttet til.

En række artikler og essays fokuserer på udfordringer og dilemmaer, som 
optræder i pædagogiske og sociale indsatser, hvor børn og unge inddrages i 
sager og forløb, der vedrører dem og deres hverdagsliv.  Flere artikler tegner et 
billede af systemer og handlemåder, der skaber bestemte løsninger, og dermed 
fastlåste deltagelsesrum for børn og unge. Samlet set peger tidsskriftets bidrag 
på, at praksis for inddragelse af børn og unge må gentænkes og udvikles både 
overordnet organisatorisk og fagligt i de forskellige kontekster, hvor børn og 
unge møder professionelle indsatser. 

Temanummeret indledes med essayet Barnets ret til at blive hørt i egen sag – 
hvorfor er det svært og hvordan bliver vi bedre? af Anna Marie Carstens og Eva 
Lunn. Deres essay baserer sig på egne erfaringer fra henholdsvis Børnerådet og 
Joannahuset. De peger på, at børns ret til inddragelse gennem aktindsigt og 
afholdelse af børnesamtaler før afgørelser i sager i meget stort omfang krænkes. 
De diskuterer nogle af grundene til at børns ret til inddragelse ikke bliver 
overholdt, og argumenterer for, at det ikke alene er en krænkelse, men også 
problematisk, fordi det fører til dårligere sagsbehandling. 

Herefter følger artiklen Børnesyn og inddragelse af Ida Schwartz og Hanne 
Warming. Artiklen spørger grundlæggende til, hvorfor inddragelse af børn i 
udsatte positioner bliver ved med at drille i praksis. Dette ses som begrundet 
i en pendulering mellem at forstå børn som enten eksperter i eget liv eller 
som sårbare. Forfatterne argumenterer for at dette tilsyneladende dilemma 
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er funderet i et individualiserende børnesyn. Med afsæt i konkrete eksempler 
fra egen forsknings- og udviklingspraksis argumenteres for, at børns 
deltagelsesmuligheder er indlejret i komplekse materielle og diskursive strukturer 
og konfliktuelle magtrelationer. Derfor findes der ingen enkel metode for, 
hvordan professionelle kan inddrage børn og unge. Professionelle må i stedet 
undersøge, hvordan de kan samarbejde med børn og unge om at udforske deres 
livsbetingelser.

I essayet Når børnesynet halter diskuterer Stine Lindberg og Carsten Alstrup – 
begge fra organisationen Børns Vilkår –  den omfattende mangel på inddragelse 
her særligt af børn med handicap. De mener, at den manglende inddragelse 
bunder i et anderledes syn på børn med handicap, der ofte begrundes med de 
pågældende børns ’modenhed’. Forfatterne afviser imidlertid, at manglende 
modenhed kan været et argument for at undlade at inddrage børn. Barnet skal 
inddrages, men på måder der tager højde for dets modenhed. I artiklen gives 
en række eksempler fra praksis på, hvordan børn med handicap - fx børn uden 
talesprog - kan inddrages.

Manon Lavaud viser i artiklen Men du er et barn, kære ven, hvordan anbragte 
børn og unges ønsker og forventninger problematiseres som fantasifulde og 
virkelighedsfjerne af pædagoger og andre omkring dem. Med afsæt i kritisk 
barndomsforskning og et childism-perspektiv viser analyserne, at der sker en 
dobbelt positionering som både “barn” og “anbragt”, som medvirker til at 
udgrænse børnene og de unges perspektiver som irrelevante.

I artiklen Handleplansmål - i et børne-/ungeperspektiv sætter Louise Harks og 
Silla Marie Mørck Siever fokus på monitorering af børns udvikling. Det gør 
de med børne- og familieafdelingernes handleplansarbejde som case. Artiklen 
diskuterer, hvad opstilling af handleplansmål gør for børnene på kort og lang 
sigt, for inddragelsen af børnenes og de unges perspektiver i dette arbejde 
samt for overholdelsen af børn og unges grundlæggende ret til blive hørt og få 
indflydelse på beslutninger, der vedrører dem selv. 

På baggrund af tidligere anbragtes erfaringer og arbejdet i brugerorganisationen 
De Anbragtes Vilkår diskuterer David Adrian Pedersen i essayet Børn og unges 
inddragelse i faglige logikker og systemer under anbringelse, hvad det betyder 
for oplevelsen af at kunne deltage og øve indflydelse at vokse op i faglige 
omsorgssystemer med professionelle og handleplaner som en del af hverdagen. 

I forlængelse heraf følger to digte af Jimmy Gørtz, som han har skrevet med 
afsæt i egne erfaringer som tidligere anbragt. Digtene giver stemme til et barns 
perspektiv på omsorgssvigt og illustrerer den smerte, der kan følge af, at et barn 
ikke føler sig hørt. 
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De efterfølgende to artikler beskæftiger sig med børn og unges udsathed i 
forbindelse med inddragelse af børn i henholdsvis skole og daginstitution. Disse 
artikler peger på, at udsathed i børns hverdag langt fra altid afhjælpes, men i 
nogle tilfælde forstærkes i situationer i børnehave eller skole, hvor børnene 
inddrages som led i demokratibestræbelser og samtaler med voksne. Voksnes 
inddragelsesbestræbelser kan skabe usikkerhed og tavshed frem for dialog. 

Stine Helms og Clara Steensen retter blikket mod en veletableret praksis i den 
danske folkeskole, skole-hjem-samtalen, i artiklen Skole-hjem-samtaler som 
fremmedgørelseszoner og resonansrum. Med afsæt i et empirisk studie viser 
forfatterne, hvorledes skole-hjem-samtalens form og rammesætning er væsentlig 
for de måder, hvorpå udskolingselever, som anses for at være udsatte i en faglig 
sammenhæng, oplever at blive gjort tavse, føler ubehag ved at være til stede eller 
oplever ikke at kunne ytre sig i samtalen med voksne.

Artiklen Ulige adgang til inddragelse i daginstitutionens hverdag af Karen 
Prins beskæftiger sig med demokrati i daginstitutioner. Hun viser hvordan 
bestemte forståelser af inddragelse og demokrati sætter en særlig ramme for 
daginstitutionen som rum for demokratiske erfaringer og medbestemmelse. 
Denne ramme privilegerer de børn, som passer til daginstitutionens normer for 
det kompetente barn, på bekostning af de børn, som de ansatte ser som udsatte.

Temanummeret afsluttes med endnu et essay Ytringsfrihed gælder også for børn 
af Mette Korsgaard, der som journalist og dokumentarist diskuterer børns og 
unges ytringsfrihed. Korsgaard tager afsæt i hjemløse unges ret til at ytre sig og 
deltage i en dokumentarfilm, og diskuterer hvilke muligheder unge har for at 
blive hørt – også om de dele af deres liv, der rummer vanskeligheder i familien – 
hvis de ikke kan udtale sig uden at forældre/værge skal godkende deres deltagelse

Temaredaktionen:

Ida Schwartz og Hanne Warming (gæsteredaktører) 

Karen Ida Dannesboe 

og Tomas Ellegaard
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Vi ønsker med dette essay at adressere de problemer, der i praksis er med at 
overholde børns ret til at blive hørt i egen sag. Kommunen er som myndighed 
forpligtet til at overholde børns rettigheder efter FN’s Børnekonvention, 
hvilket indbefatter, at børn høres og inddrages i egen sag. Vi vil gerne 
vise læseren, at vores erfaringer og Børnesagsbarometret (Ankestyrelsen, 
2022) bekræfter, at det desværre ikke sker i tilstrækkelig grad. Vi  
dykker ned i to konkrete problemstillinger, som omhandler aktindsigt og  
børne-samtalen før afgørelse om anbringelse. Vi undersøger mulige 
udfordringer samt årsager hertil og inviterer til dialog om, hvordan vi kan 
blive bedre til at realisere barnets ret til at blive hørt og inddraget. Endelig 
ønsker vi at vise de personlige, pædagogiske og samfundsmæssige gevinster 
ved at inddrage barnet og tillægge barnets synspunkter passende vægt.

Børn, inddragelse, rettigheder, sagsbehandling, aktindsigt, anbringelse.

Johan på 14 år1 er gået hjemmefra og har opsøgt Joannahuset for rådgivning på 
grund af voldsomme konflikter i hjemmet. Han skal derfor til en børnesamtale 
med sin sagsbehandler i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse. Til 
børnesamtalen ønsker Johan at have en bisidder fra Joannahuset med. I løbet 
af samtalen undlader Johans sagsbehandler at oplyse om nogle forhold i 
Johans sag og vejledning i at klage. Johans bisidder taler med Johan om hans 
ret til at anmode om aktindsigt og ret til at klage over kommunens afgørelser, 
hvortil sagsbehandleren svarer, at bisidderen ikke skal tale om lovgivning, når 
der er børn til stede. Eksemplet illustrerer en af de udfordringer, vi oplever i 
forhold til at inddrage børn2 tilstrækkeligt i egen sag og oplyse om rettigheder 
i sagsbehandlingen. Flere undersøgelser viser, at mange kommuner ikke 
overholder børns rettigheder i sagsbehandlingen, senest dokumenteret af 
Børnesagsbarometret (Ankestyrelsen, 2022). 

Vi ser et stort behov for at starte en dialog om, hvorfor barnets ret til at blive 
inddraget i egen sag ikke overholdes. Hvis vi skal hjælpe børn med at realisere 
deres rettigheder, er det helt afgørende, at vi bliver bedre til at inddrage dem, og 
at myndighederne overholder børns rettigheder efter FN’s Børnekonvention. 
Når børn ikke bliver inddraget tilstrækkeligt i deres sag, er det hverken til gavn 
for barnet, kommunen eller samfundet generelt. Med afsæt i to konkrete 

1  Alle eksempler fra praksis er anonymiserede og alle navne, der anvendes, er opdigtede.
2  Vi bruger betegnelsen børn om alle under 18 år jf. Børnekonventionens definition.

Anna Marie Schurmann Carstens 
og Eva Teresa Birk Lunn

Barnets ret til at blive hørt i egen sag

- hvorfor er det svært, og hvordan bliver vi 
bedre?
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problemstillinger - barnets ret til aktindsigt og barnets ret til børnesamtale 
forud for afgørelse om anbringelse - ønsker vi sætte fokus på, hvorfor denne 
overtrædelse af barnets rettigheder sker, undersøge mulige årsager samt invitere 
til fortsat dialog om, hvordan vi sikrer den inddragelse og medbestemmelse, 
som barnet har ret til.  

Børnerådet og Joannahuset vil styrke børns rettigheder og 

handlemuligheder

Børnerådet er et uafhængigt statsligt råd, som arbejder for at sikre børns 
rettigheder og taler børnenes sag. Joannahuset er et krise- og rådgivningscenter, 
hvor børn under 18 år kan få omsorg, husly og rådgivning/retshjælp. Vi har 
som fælles formål at styrke børns handlekompetence ved, at de kender deres 
rettigheder og juridiske handlemuligheder, og vi ser det som en forpligtelse at 
understøtte, at barnet kan udøve sin ret til at blive hørt og inddraget i sin sociale 
sag.

Vi er derfor nysgerrige på, hvordan det kan være, at vi oplever og hører fra børn, 
at de ikke føler sig inddraget i sagsbehandlingen og de beslutninger, der tages, 
og at det er uklart for dem, hvordan deres perspektiv er tillagt vægt. Vi antager, 
at alle parter i sagsbehandlingen vil barnet det bedste, og vi vil derfor dykke ned 
i, hvorfor det alligevel ikke lykkes at overholde barnets ret til at blive hørt og 
inddraget i egen sag. Er det ikke til gavn for alle at lytte til barnets perspektiv 
og tillægge det afgørende vægt, når det netop er barnets liv, det handler om? 
Derudover bliver vi optagede af, hvordan vi som forskellige aktører på det 
socialfaglige felt kan understøtte hinanden i arbejdet med børn. Det er vores 
primære afsæt for at rejse denne problemstilling, og det er derfor også vores egne 
erfaringer og refleksioner, vi tager udgangspunkt i.

Børns ret til inddragelse overholdes ikke altid i praksis

Barnets ret til aktindsigt
Som det er nu, får alle børn, når de fylder 12 år, partsstatus og dermed ret til 
aktindsigt3. Det er en tydelig ret for barnet til at få indsigt i sin sag. Barnets ret 
til aktindsigt er dog et af de områder, hvor der sker overtrædelser i praksis. Vi 
oplever, at udlevering af akter til børn ikke sker inden for tidsfristen uden at 
være lovligt begrundet. Det sker også, at kommunen afviser barnets anmodning 
om aktindsigt med henvisning til barnets (u)modenhed i forhold til at læse og 
forstå sagens akter - i situationer hvor vi vurderer, at barnet vil have gavn af 
aktindsigt. Det er problematisk, for Offentlighedskommissionens Betænkning 
om Offentlighedsloven (2009) fremhæver, at det vil “i langt de fleste tilfælde 
være helt ubetænkeligt at give aktindsigt til et barn, der er mellem 12 og 15 år, da 
det i almindelighed må antages at kunne forstå, hvad aktindsigten indebærer” 

3  Med Barnets Lov, som forventes at træde i kraft i efteråret 2023, ændres partsstatus til børn 
fra 12 til 10 år.



13Barnets ret til at blive hørt i egen sag

T
E

M
A

#
1

 - M
A

R
T
S

 - 2
0

2
3

 S
. 1

1
 - 1

7

(s. 394), og “ (...) at der kun i helt særlige tilfælde bør nægtes unge mellem 15 og 18 
år adgang til at benytte offentlighedsloven med henvisning til den pågældendes 
alder” (s. 393).

I et konkret eksempel søger Aia på 13 år aktindsigt i sin sag. Aia er tidligere 
gået hjemmefra på grund af blandt andet alkoholmisbrug i hjemmet, har søgt 
rådgivning i Joannahuset og har anmodet om at blive anbragt, hvilket kommunen 
har afslået. Aia anmoder om aktindsigt i sin sag for at danne sig et overblik over 
sagsforløbet og de afgørelser, der er truffet. Hun vil sammen med Joannahuset 
underrette Ankestyrelsen om, at hun ikke føler, at kommunen lytter til hendes 
beskrivelse af situationen i hjemmet og handler derpå. Kommunen afslår 
anmodningen om aktindsigt med den begrundelse, at Aia kan blive ked af at læse, 
hvad der står, og at de ikke mener, at hun kan tage vare på de personfølsomme 
oplysninger i sagen. Aia forstår ikke dette og siger, at det er rigtigt, at hun er 
ked af sin situation, men at hun ikke bliver mere ked af at læse sine papirer. 
Ved at klage til Ankestyrelsen får Aia adgang til sine akter, men der er på det 
tidspunkt gået otte måneder fra hendes oprindelige anmodning. I mellemtiden 
har Ankestyrelsen pålagt kommunen at anbringe Aia, og kommunen har truffet 
afgørelse om anbringelse uden at inddrage hende i denne proces. Efter også at 
have klaget over den manglende inddragelse, kommer Aia på et nyt opholdssted. 
Alt dette sker, uden hun har mulighed for at få indsigt i kommunens overvejelser 
om og begrundelser for afgørelserne om hendes liv. Eksemplet viser både, at en 
myndighed træffer en afgørelse, der ifølge Ankestyrelsen er uretmæssig, samt 
hvilke konkrete konsekvenser, det får for barnet.

Når der sker overtrædelser af barnets ret til aktindsigt, kan det have at gøre med 
ønsket om både at inddrage og samtidig beskytte barnet. Afvisningen af barnets 
anmodning om aktindsigt kan forklares ved et hensyn til beskyttelse af barnet, 
hvad angår risikoen for retraumatisering ved at læse eksplicitte beskrivelser, og 
at det kan være voldsomt for et barn at blive mødt af det fokus på udfordringer 
og problemer, som en sagsmappe ofte indeholder. Ved siden af barnets ret til at 
blive inddraget i og oplyst om sin sag, så barnet kan forholde sig til, hvad der er 
blevet skrevet, og hvad der lagt vægt på i afgørelser, kan sagsbehandlere altså have 
et ønske om at beskytte barnet mod de voldsomme beskrivelser i sagen.

Imidlertid bliver resultatet af denne beskyttelse af barnet, at barnet ikke har 
mulighed for at forstå og blive inddraget i sagsbehandlingen, som eksemplet 
illustrerer. Den manglende indsigt i sagens akter stiller simpelthen barnet 
dårligere i forhold til at forstå argumenter, begrunde egne ønsker eller gøre 
indsigelse mod sagens indhold og afgørelser. Til trods for en intention om at 
beskytte barnet, får kommunens afvisning på anmodningen om aktindsigt altså 
store konsekvenser for barnet, som det også er tilfældet for Aia. Vi mener derfor, 
at det er helt afgørende at understøtte barnets ret til aktindsigt, for ved at hjælpe 
barnet i denne proces kan vi både beskytte barnet og barnets ret til at blive hørt 
og inddraget.
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Barnets ret til børnesamtale før afgørelse om anbringelse
Børnesagsbarometret4 (Ankestyrelsen 2020; 2021; 2022) har gentagne gange 
vist, at kommuner ikke afholder den lovpligtige børnesamtale forud for 
afgørelse om en foranstaltning. Ifølge lovgivningen skal kommunen afholde 
samtalen, før der træffes en afgørelse, og kommunen skal tale med barnet om 
den påtænkte foranstaltning. I 2020 var det i 45 % af sagerne, i 2021 39 % og 
i 2022 igen 45 % af sagerne, hvor kommunen ikke afholdt en børnesamtale 
forud for afgørelsen. Ud af de sager, hvor børnesamtalen ikke er afholdt, er der i 
over halvdelen af sagerne ikke grundlag for at fravælge samtalen, og i næsten en 
tredjedel af sagerne er samtalen afholdt efter afgørelsen er truffet.

Flere børn i Joannahuset fortæller netop om først at blive kaldt ind, efter 
afgørelsen er truffet eller så sent i processen, at de ikke oplever, at deres perspektiv 
høres eller vægtes i beslutningen om anbringelse. Det er i sig selv problematisk, 
men det medfører også, at det ikke fremgår af sagsakterne, hvordan barnets 
udtrykte holdning og perspektiv er tillagt vægt. Dermed mangler et vigtigt 
element i sagsbehandlingen, og barnets rettigheder er efter Børnekonventionen 
ikke overholdt.

Der kan være flere grunde til at, kravet om børnesamtalen i så mange tilfælde ikke 
overholdes. Der kan være en systemisk udfordring i at afholde børnesamtalen 
svarende til barnets modenhed, og dermed et behov for opkvalificering for at 
sikre, at barnets perspektiv bringes i spil, eller der kan være behov for en større 
opmærksomhed på vigtigheden af barnets perspektiv, ønsker og holdning på lige 
fod med forældrenes perspektiv. Der kan også være tale om, at der tages forkerte 
hensyn til fx økonomi eller de voksne omkring barnet, eller at sagsbehandlingen 
sker på baggrund af et forældet børnesyn, hvor børn ikke anses som ligeværdige 
og aktive medborgere. 

Uanset grunden må vi konstatere, at det er problematisk. Ved ikke at samarbejde 
med barnet i processen og gennem dette sikre barnets perspektiv, ønsker og behov 
forud for valg af anbringelsessted, kan sagsbehandleren ikke træffe en oplyst 
beslutning og begrunde denne med blik for barnets perspektiv. Konsekvensen 
kan blive, at anbringelsesstedet ikke matcher barnets behov, at barnet oplever 
modvilje mod anbringelsesstedet og i sidste ende, at der kan ske sammenbrud 
i anbringelsen. Kravet om afholdelse af børnesamtale og inddragelse af barnet 
skal overholdes, så myndigheden må derfor sørge for, at betingelserne for det er 
til stede.

De bedste beslutninger tages ud fra barnets perspektiv

Med vores afsæt i to konkrete problemstillinger i forhold til inddragelsen af børn 
i egen sag, er det også relevant at se nærmere på de fordele, vi ser i at inddrage 

4  Børnesagsbarometrets undersøgelse handler om sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse 
om en foranstaltning efter servicelovens § 52.
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børn. Når vi understøtter børns ret til aktindsigt, er det først og fremmest et 
afgørende signal om, at barnets perspektiv er lige så værdifuldt og vigtigt som 
de voksnes. Samtidig får barnets aktindsigt afgørende betydning for, at barnet 
kan udøve sin ret til at komme med sit perspektiv, gøre indsigelse og anmode 
om foranstaltninger på et informeret grundlag. I sidste ende handler det om at 
finde de bedste løsninger, og det mener vi, der er forudsætning for, når barnet 
får sit perspektiv frem, og når barnet bliver støttet i at forstå de beslutninger, der 
er truffet.

Når kommunen skal træffe beslutning om anbringelsessted, er barnets 
synspunkter på, hvad der er vigtigt for barnet og hvorfor, et vigtigt element i 
sagsbehandlerens vurdering.  Sagsbehandlerens begrundelse for at foreslå et 
bestemt anbringelsessted kan efterfølgende give barnet et oplyst og tydeligt 
fundament for beslutningen. Når barnet hører, hvordan synspunkterne 
er blevet vægtet, kan det give en oplevelse af, at det er værd at lytte til, og at 
barnets perspektiv er vigtigt for afgørelsen. Samtalen giver også mulighed for, at 
barnet kan udtrykke sin uenighed, og om noget kan afhjælpe denne uenighed 
eller utryghed, eller om det skal genbesøges, hvorvidt der er truffet den rigtige 
beslutning. En grundig gennemgang af valget sammen med barnet vil både 
kunne føre til en god overgang og på sigt en mere succesfuld anbringelse. 
Inddragelse betaler sig simpelthen.

Generelt er der nogle meget klare fordele ved at høre børn i egen sag. Barnet 
besidder lige som alle andre en helt unik og værdifuld viden om eget liv, og når 
vi formår at bringe denne viden i spil, vil det betyde, at vi sammen med barnet 
tager de bedste beslutninger. I den forbindelse er vi voksne forpligtede til at 
fortælle barnet om dets rettigheder og de regler, kommunen skal overholde på en 
pædagogisk måde. På den måde viser vi også barnet, at de på lige fod med voksne 
er aktive medborgere, som vi inviterer ind i de vigtige beslutninger. Denne 
inddragelse og det at barnet kender sine rettigheder skaber empowerment og 
lægger kimen til deltagelse i demokratiet.

Lad os i fællesskab starte en åben dialog

For at blive bedre til at understøtte børns ret til at blive hørt og inddraget, 
er vi nødt at dykke ned i de udfordringer, vi ser og oplever i praksis, og finde 
årsagerne til dem. Derfor håber vi med dette essay at være med til at starte en 
åben dialog mellem aktører på både myndighedsområdet, på anbringelsessteder 
og i børnefaglige organisationer, hvor vi i fællesskab bliver bedre til at italesætte 
problemer, når det kommer til inddragelse af børn i egen sag - så børns 
rettigheder overholdes. Det gælder både på et konkret plan i praksis, men det er 
også vigtigt, at vi overordnet tager dialogen om, hvorfor der bliver ved med at 
være overtrædelser af børns rettigheder i sagsbehandlingen (jf. Ankestyrelsens 
Børnesagsbarometer, 2022), og hvorfor myndigheder ikke sætter ind på at 
blive bedre, når de samme overtrædelser viser sig år efter år. En åben dialog kan 
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forhåbentlig bidrage til, at fagpersoner, børnefaglige organisationer, forskere og 
magthavere sammen kan adressere disse udfordringer og lave ændringer til gavn 
for børnene.

Vi ser samtidig et behov for, at vi som forskellige aktører på det børne- og 
socialfaglige område skal have et større fokus på, hvordan vi kan hjælpe hinanden 
til at sikre, at børn bliver hørt og inddraget. Myndighederne er forpligtede til at 
finde de bedste løsninger på et oplyst grundlag og overholde børns rettigheder 
i denne proces. Som børnefaglige organisationer fokuserer vi på at omsætte 
rettigheder i praksis og sikre børns ret til at blive hørt og inddraget. Vi inviterer 
derfor til dialog om, hvordan vi bedst kan understøtte hinanden på tværs med 
henblik på i fællesskab at sikre børns rettigheder. For trods vores forskellige 
ståsteder, må vores fælles formål være, at børnene skal have den bedst mulige 
hjælp, og at deres rettigheder altid overholdes i denne proces.

Anna Marie Schurmann Carstens, cand.merc.(jur.), juridisk 
specialkonsulent - Børnerådet 

Eva Teresa Birk Lunn, cand.psych., Joannahuset
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Ida Schwartz og Hanne Warming

Børnesyn og inddragelse

Abstrakt

Spørgsmålet om inddragelse af børn i udsatte positioner ser ud til at vedblive 
med at drille i praksis.  De børnesyn, der ofte anlægges i professionel praksis 
svinger mellem at forstå børn henholdsvis som eksperter i eget liv eller som 
sårbare. Disse modstillede positioner kan lede til at professionelle kommer i 
et tilsyneladende dilemma mellem inddragelse og beskyttelse. I denne artikel 
argumenterer vi for, at modstilling mellem børn som eksperter og som sårbare 
er forankret i et individualiserende børne- og menneskesyn. Som alternativ 
fremlægger vi et kontekstuelt og relationelt syn på børn. Her ses børn ikke som 
fritsvævende individer, men som en del af børnelivets forbundne relationer og 
fællesskaber i et liv på tværs af livssammenhænge. Børns deltagelsesmuligheder 
er således indlejret i komplekse materielle og diskursive strukturer og 
magtrelationer. Med udgangspunkt i eksempler fra vores forskning diskuterer 
vi et kontekstuelt syn på inddragelse, der belyser og løsner dilemmaet mellem 
inddragelse og beskyttelse ved at sætte fokus på, hvordan voksne kan samarbejde 
med børn om at udforske deres livsbetingelser.

Individualiserende kontra relationelle og kontekstuelle børnesyn, 
inddragelse, dilemmaer i børneliv

Indledning

FN’s konvention om barnets rettigheder (1989) fremhæves ofte i faglitteratur 
og national lovgivning som det almene grundlag, der giver børn og unge ret 
til både at blive beskyttet og inddraget i væsentlige forhold angående eget liv. 
Inddragelse af børn og unges perspektiver i sociale indsatser bliver imidlertid 
ved med at dukke op som et problem i professionel praksis (Ankestyrelsen 2018; 
Fjordside 2021). Der er åbenbart langt fra forestillinger om at give børn status 
som samfundsborgere med ret til at blive hørt og taget alvorligt til at realisere 
disse idealer i praksis. Når opgaven fremstår indlysende rigtig, og praktiseringen 
stadig lader tilbage af ønske, må der være væsentlige forhold i praksis, som 
forskere, professionelle og politikere overser. I praksis kommer beskyttelse 
og inddragelse ofte til at stå som modstridendende hensyn i overvejelser om, 
hvordan der bedst kan tages hånd om børn i vanskelige livssituationer. Der 
henvises til handicap, social udsathed, psykisk sårbarhed, umodenhed etc. i et 
ønske om at beskytte børn og unge, hvilket i praksis kan trumfe gode intentioner 
om at ville inddrage dem. 
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I denne artikel udforsker vi disse tilsyneladende modsatrettede hensyn i relation 
til inddragelse af børn og unge i sociale indsatser. Vi argumenterer for, at 
dilemmaet mellem inddragelse og beskyttelse udspringer af et individualiserende 
børnesyn. Gennem inddragelse af empiri fra forskning, viser vi, at inddragelse af 
børn og unge både er vanskelig og dilemmafyldt, fordi de lever i konfliktfyldte 
og vanskelige livssituationer. Vi argumenterer for, at disse udfordringer bedst 
håndteres ved, at professionelle inddrager kontekstuelle og relationelle tilgange 
til at inddrage og forstå børns perspektiver. Dermed peger vi på, at modstillingen 
mellem beskyttelse og inddragelse kan overvindes gennem at professionelle 
samarbejder med hinanden og især med børn og unge selv om at udforske 
deres ofte komplekse og konfliktfyldte livssituation. Vi argumenterer for, at 
inddragelse og beskyttelse må ses som forbundne aspekter i bestræbelser på at 
udvide børns deltagelsesmuligheder. 

Vi er opmærksomme på, at synet på børn og deres inddragelse i professionel 
praksis er vævet ind i samfundsmæssige og organisatoriske strukturer samt 
professionelle samarbejdsformer på tværs af institutionelle kontekster og 
forvaltningsområder. En ændring af børnesynet synes derfor i sig selv at være et 
meget idealistisk projekt. Vi ønsker imidlertid, at eksemplerne fra vores forskning 
kan inspirere til, hvordan professionelle kan samarbejde med hinanden og med 
børn på måder, der åbner for en mere kontekstuel udforskning af børnenes 
perspektiver. Selvom vi ikke eksplicit analyserer organisatoriske strukturer eller 
præsenterer konkrete handleforslag, så mener vi, at vores analyser kan pege på, at 
der må skabes organisatoriske muligheder for, at professionelle kan samarbejde 
med hinanden på måder, der giver gode muligheder for at udforske vanskelige 
livssituationer i samarbejde med børn.

Artiklens empiriske grundlag

Artiklens forfattere har gennem en årrække bedrevet kvalitativ forskning i sociale 
indsatser for børn og unge i udsatte positioner (Clausen et al., 2018; Schwartz, 
2000; Schwartz, 2006; Schwartz, 2014; Schwartz et al., 2015; Schwartz, 2017, 
Warming 2005, 2006a & b, 2011a & b, 2015, 2017, 2018, 2022; Warming & 
Christensen 2016, Vitus, Studsrød og Warming 2016; Falster, Vagtholm & 
Warming 2022). Vi har begge haft det som en central bestræbelse at inddrage 
børn og unges perspektiver i forskningen fx gennem observationer, interviews 
og workshops. Vi har i den anledning gjort os mange overvejelser over, hvordan 
det er muligt at forstå og inddrage børns perspektiver. I denne artikel genbesøger 
vi tidligere genereret empiri og anvender det til at reflektere over nogle af de 
dilemmaer og udfordringer, vi selv har stået overfor, med den hensigt at vise, 
hvordan et relationelt og kontekstuelt funderet børnesyn kan inspirere til at 
samarbejde med børnene om at udforske deres livssituation.
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Modsætningsfyldte perspektiver på børn og inddragelse

Foruden Børnekonventionens artikel 12, som fremhæver barnets ret til at 
udtrykke sine synspunkter og få indflydelse på alle forhold, der vedrører 
det, bliver betydningen af inddragelsen også begrundet med, at kvaliteten i 
indsatsen kan forbedres ved at inddrage børn og unge i relation til de indsatser, 
de modtager (Skauge, Storhaug & Marthinsen 2021; Schwartz 2014; Warming 
2011b & 2022; Falster, Vagtholm & Warming 2022). Vi vil imidlertid 
hævde at opfyldelse af de gode intentioner afhænger af hvilket børnesyn, der 
guider inddragelsespraksissen. I det følgende analyserer vi to tilsyneladende 
modsatrettede børnesyn,1 der er fremherskende i sociale indsatser og debatter 
om inddragelse af børn og unge. Det ene perspektiv benævner vi det kompetente 
barn, hvor børn og unge ses som eksperter i eget liv med ret til at ytre sig og blive 
hørt. Her tænkes børn at besidde en indre autentisk kerne, som de blot skal 
have mulighed for at kommunikere. Fokus rettes derfor mod at tilrettelægge 
kommunikative processer, hvor børn og unge kan høres i beslutninger om eget 
liv. I forlængelse heraf diskuteres inddragelse nogle gange som et spørgsmål om, 
at professionelle udvikler mere systematiske faglige tilgange til at tale med børn. 
Der tilbydes modeller, der anviser trin i en ønskværdig bevægelse fra, at børn står 
uden indflydelse til, at de deler magt med professionelle (Petersen & Kornerup 
2021). Tillige udarbejdes der handleanvisninger på, hvad professionelle bør være 
opmærksomme på i tilrettelæggelsen af kommunikation og kontekst således, 
at børn føler sig trygge nok til at ytre sig (Bengtsson & Henze-Pedersen 2022; 
Falster, Vagtholm & Warming 2022). Der er således stor fokus på kontekstens 
betydning for, at børnene kan komme til orde, men mindre på kontekst forstået 
som barnets samlede livssituation og dennes dynamiske betydning for børns 
perspektiv. Risikoen herved er, at der anlægges et individualiserende børnesyn, 
hvor det glider i baggrunden, at børn og unges følelser og tanker (lige som alle 
andres) er foranderlige i relation til de måder, de konkret oplever en kompleks 
og foranderlig livssituation. Det er ofte konfliktfyldte livsomstændigheder, der 
præger hverdagslivet for børn og unge i udsatte positioner, og det kan skabe mange 
livsdilemmaer. I kraft af komplicerede livsomstændigheder kan børn og unge 
(såvel som voksne) være desorienterede, fyldt med modsætningsfyldte følelser, 
mangle overblik over egen situation og være spændt ud i loyalitetskonflikter, 
magtrelationer og modstridende hensyn (Schwartz 2014; Warming 2011b, 
2022). Børn kan for eksempel opleve det som en stor sorg at komme hjemmefra 
og tale imod det, samtidig med at de kan være lettede over muligheden for at 
komme på afstand af eventuelle familiære konflikter.

1  Vi er opmærksomme på, at der kan fremanalyseres mange andre børnesyn i det sociale 
område, men udpeger her to centrale modsætninger, der kan tjene som eksempler på, hvordan 
børnesyn spiller ind på spørgsmålet om inddragelse (se Warming 2022). 
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Det andet perspektiv, benævner vi det sårbare barn, hvor børn og unge i 
udsatte positioner anskues som belastet af fysiske og/eller psykiske mangler 
i deres personlighed, der kalder på beskyttende afskærmning, herunder 
ramme- og grænsesætning. I praksis kan dette børnesyn betyde, at børn slet 
ikke høres og inddrages, eller at de inviteres til at deltage på baggrund af de 
måder, de kategoriseres på og i relation til voksnes overordnede problem- og 
løsningsdefinition. Inddragelse kan i dette perspektiv handle om, at børn deltager 
i formulering af egne udviklingsmål ofte inden for rammer og problemdefinition 
sat af de professionelle og ud fra et rationale om, at indsatser virker bedre, når 
børn gøres medansvarlige for dem. Det ses for eksempel i handleplaner (se for 
eks. Socialstyrelsen 2018) og i behandlingsplaner (Misser 2012; 2022).  Heri 
ligger ofte forventninger om, at børn lever op til krav og ændrer adfærd i 
forhold til de ’aftaler’, de selv har været med til at indgå, men som er skabt i en 
problemforståelse, de ikke har meget indflydelse på. Inddragelse udgør dermed 
et metodisk greb, der tænkes at understøtte, at barnet udvikler større ansvar for 
sig selv og egen adfærd i forhold til tilpasning til normer, sat af de vokse. Også i 
dette perspektiv træder børnenes komplekse livsforhold i baggrunden, til fordel 
for et individualiserende børnesyn, når det antages, at de professionelle alene 
kan gennemskue konsekvenser af de rammer, mål og løsninger, som trækkes 
ned over hovedet på barnet. Her bliver de professionelle de ultimative eksperter, 
og inddragelse bliver et redskab til motivation og forpligtelse, frem for en vej til 
bedre indsigt i kompleksiteten og imødekommelse af børns og unges indflydelse 
på og udvidelse af rådighed i egen livssituation   

Børnesynet i sociale indsatser skifter ofte mellem ovennævnte rationaler, hvor 
børn og unge enten ses som sandhedsvidner eller som så sårbare, at de må 
beskyttes mod inddragelse. I en variation af det sidste forstås inddragelse som 
ansvarliggørelse i relation til pædagogiske målsætninger om selvudvikling. 
Sidstnævnte kommer bl.a. til udtryk i problemforståelser, hvor børnene  evalueres 
på de mål, de selv er med til at opstille (se diskussion af problemforståelser i 
Harkes 2021; Schwartz 2014; Schwartz & Nielsen 2022, Warming 2018; 
Falster, Vagtholm & Warming 2022). I forskning vises der mange eksempler 
på, hvordan en sådan pseudoinddragelse kan bidrage til at stigmatisere, og også 
på anden måde belaste børn og unge (Fjordside 2016; Harkes 2021, Warming 
& Christensen 2016). Også i flere artikler i dette nummer, herunder David 
Adrian Pedersens, fremhæves tidligere anbragtes erfaringer med at deltage i 
inddragelsesprocesser, der kan ende med at gøre dem ansvarlige for egen (fejl)
udvikling og placere ansvaret for alvorlige sociale vanskeligheder i og på dem 
selv. 

Uanset, at forestillingerne om det kompetente og sårbare barn ofte refererer 
til en systemisk forståelse af børn, så bygger begge på et individualiserende 
menneskesyn. I begge tilfælde er det en vurdering af barnet som individ, der 
afgør hvordan inddragelse kan forstås og praktiseres. Det risikerer at føre til, at 
børn og unge påføres et stort ansvar for konsekvenser af de livsvilkår, de selv 
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har lidt eller ingen magt over. Som alternativ hertil søger vi i det følgende at 
overskride et individualiserende børnesyn og deraf følgende dikotomisering 
ved at inddrage kontekstuelle og relationelle syn på inddragelse af børn og deres 
perspektiver. Børn og unge i udsatte positioner (såvel som andre mennesker) 
er ikke i sig selv enten kompetente eller sårbare. Det er derimod i samspil med 
andre og i vanskelige livsbetingelser, at der skabes positioner, hvor børn kan 
opleves som (in)kompetente, sårbare/robuste deltagere i beslutninger om levet 
liv (Warming 2011b, 2022). Dermed skifter perspektivet fra, hvad børnene er til 
deres deltagelsesmuligheder. Børns deltagelsesmuligheder ses i dette perspektiv 
som indvævet i komplekse forbundne livssammenhænge, hvor både relationer 
i flere kontekster og betingelser i institutionelle og sociale systemer/indsatser 
influerer på et børneliv (Højholt 2011; Schwartz 2014; Warming & Bo 2006). 
Professionelles muligheder for at inddrage og forstå børns perspektiver knyttes 
dermed til de måder, professionelle involverer sig i børnenes liv og sammen 
med børnene udforsker, hvordan problemstillinger og livsbetingelser hænger 
sammen og stiller sig for børnene. Det handler vores første eksempel om.

Konfliktfyldte livsbetingelser

I et forskningsprojekt, der sigtede på at give stemme til børn i pleje og inddrage 
deres perspektiver til at kvalificere familieplejeindsatsen (projekt ”Børnetinget”, 
Warming 2005) interviewede   Hanne 15 børn i alderen 10 – 13 år individuelt, 
og afholdt efterfølgende et workshopforløb med de samme børn. De individuelle 
interview tog udgangspunkt i en løst struktureret interviewguide med følgende 
overordnede temaer: Livshistorie, anbringelseshistorie, aktuelle livssituation 
(herunder relationer, indflydelse på eget liv, skolen, kammeraterne, fritiden), 
selvforståelse, samt vigtige budskaber og gode råd til de professionelle. De fleste af 
børnene kastede sig med stor energi, engagement eller forpligtelse ud i samarbejdet 
med Hanne om at undersøge og sætte ord på disse dimensioner af deres liv. Det 
gjaldt dog ikke den ene af drengene. Da Hanne kom ud for at interviewe ham, 
var han endnu ikke kommet fra skole, men begge plejeforældre var hjemme og bød 
på kaffe, mens hun ventede. De snakkede om løst og fast, og det var superhyggeligt. 
Så kom drengen hjem, og Hanne præsenterede sig, og spurgte, om de skulle gå 
ind på hans værelse, eller hvor han helst ville interviewes. Han valgte værelset, og 
Hanne forklarede endnu en gang, hvad projektet gik ud på, og at drengen kun 
skulle svare på og fortælle om det, han havde lyst til. Under interviewet fortalte 
han, at han havde det godt, trivedes og udvikledes i plejefamilien, samt havde det 
fint med skolen, kammerater og fritidsinteresser, men var ellers meget fåmælt. 
Hanne overvejede, om han overhovedet havde lyst til at deltage, og tvivlede på, 
om han ville dukke op til de tilrettelagte workshops. Det gjorde han, selvom han i 
begyndelsen ikke sagde meget. Men så skete der noget. Pludselig begyndte han at 
fortælle om, at han slet ikke trivedes i sin plejefamilie, at han ikke følte sig forstået 
og lyttet til, at han oplevede at blive gjort til syndebuk og gøre alting forkert, ikke 
at høre til; endsige være elsket og værdsat. Nogle af de andre bød ind med, at 
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det skal du fortælle din familieplejekonsulent: ”De er der for dig – de skal hjælpe 
dig”. Drengen reagerede lidt uforstående og indvendte. ”Hun tror kun på mine 
plejeforældre”. Og så fortalte han om, hvordan han satte et glas op mod væggen i 
sit værelse ud mod køkkenet, for så kunne han høre, hvad de voksne talte om: Hvad 
hans plejeforældre havde sagt om ham, og hvad hun havde svaret – og når hun så 
efterfølgende snakkede med ham, tilpassede han sin samtale med hende efter det. 

Dette eksempel viser, hvordan et barns tidligere erfaringer kan blive blind 
makker i den konkrete interaktion, og influere på barnets deltagelse på en hel 
særlig måde: I dette tilfælde er vores fortolkning, at Hanne – ved at tage imod 
plejeforældrenes invitation til en kop kaffe, mens hun ventede på barnet, kom 
til at spejle konsulentens vanlige måde at komme ind i huset på.  Ved at starte 
med at snakke med plejeforældrene, blev hun i drengens øjne endnu en af de 
voksne, der tror mest på voksne og først og fremmest er interesseret i deres 
forståelse af problemer. Derfor så han ikke mening i at gå ind i en udforskende 
samtale med forskeren. Men da de andre børn fortalte om problematiske (såvel 
som gode) erfaringer fra livet som plejebarn, og herigennem viste deres tillid til 
hinanden og til Hanne, samt pegede på handlemuligheder, fik han også mod 
på at fortælle – og kom måske også til at huske, føle og tænke over forskellige 
episoder på nye måder. Hanne tilbød, at de sammen kunne snakke med hans 
familieplejekonsulent, eller at Hanne kunne kontakte vedkommende og sige, 
at der var noget, han gerne ville fortælle. Han greb den sidste mulighed, og 
det gjorde familieplejekonsulenten også. Vedkommende var meget optaget af 
at inddrage børnenes perspektiver, men lige i forhold til denne dreng, havde 
det forekommet meget svært at komme ind på livet af ham. Han havde fåmælt 
bedyret, at alt var ok, og at han godt kunne se, at han ofte rodede sig ud i 
problemer og kunne være lidt en udfordring for sine omgivelser, sådan som 
plejeforældrene fortalte. Familieplejekonsulenten havde derfor tyet til at snakke 
med dem, såvel som med skolen og hans mor for bedre at forstå ham – uden blik 
for, at lige præcis den strategi fik ham til at klappe i som en østers. 

Den første pointe fra denne fortælling er, at det, som kan synes som en god 
strategi – og i nogle tilfælde er det - i andre tilfælde slet ikke er det. Perspektiver 
og ’sandheder’ er viklet ind i magtrelationer, der kan gøre det vanskeligt for et 
barn at give udtryk for de frustrationer og oplevelser, det har – de kan føles 
illegitime, eller barnet kan frygte, at det ikke bliver troet på. I eksemplet kom 
Hanne ubevidst til at reproducere familieplejekonsulentens ’komme-ind-af-
døren-rutine’, og det overdøvede, at forskningen havde et andet ærinde. På 
samme måde, kan man forestille sig, at familieplejekonsulenten også verbalt har 
kommunikeret, at hun faktisk meget gerne ville høre drengens perspektiver, 
og tage dem alvorligt, men at hun på andre måder kom til at signalere eller 
kommunikere det modsatte (måske gik de negative erfaringer længere tilbage). 
Eksemplet viser også, hvordan børn i fællesskaber med andre børn i samme 
situation kan undersøge, udvikle og udtrykke deres perspektiver og muligheder. 
Hvad, man ønsker, mener og drømmer om, er afhængig af de mulighedsrum, 



24Børnesyn og inddragelse

T
E

M
A

#
1

 - M
A

R
T
S

 - 2
0

2
3

 S
. 1

8
 - 2

9

man inviteres ind i eller lukkes ude fra. Voksnes adgang til at få kendskab til 
børns perspektiver afhænger derfor af, hvordan man skaber et samarbejde med 
børn om at udforske deres livssituation. Og her vil viden fra forskellige steder i 
børns liv ofte kunne åbne voksnes blik for en sådan udforskning, hvilket næste 
eksempel handler om.

Forstå og udforske børns perspektiver på deres livsbetingelser 

I et forskningsprojekt (Schwartz, 2014) om anbragte børns livsforløb, fulgte 
Ida Kims hverdagsliv fra han var 6-8 år på tværs af døgninstitutionen og 
den specialskole, han gik i. Specialskolen var en lille skole med 10 elever i alle 
aldersgrupper. Undervisningen var baseret på såkaldt sanseintegrerende æstetiske 
læreprocesser. For eks. havde de temaet fisk, hvilket betød at eleverne fangede, 
rensede, og tegnede fisk og deres skeletter. De spiste fiskene og opførte små musiske 
teaterstykker om fiskens levemiljø og livscyklus. Kim, der ellers blev beskrevet som 
en urolig og ukoncentreret dreng i folkeskolen, fremtrådte fokuseret og engageret, 
da Ida besøgte ham på skolen. I Idas begejstring over det skoletilbud, han havde 
fået, havde hun positive forventninger til svaret, da hun spurgte, om han var glad 
for sin skole. Hertil svarede han, at han syntes, at den gamle folkeskole var bedre. 
Da Ida (forbavset) spurgte hvorfor, fortalte han, at der var flere frikvarterer på 
den gamle skole. 

Gennem samtaler med Kims mor og pædagogerne på døgninstitutionen fik Ida 
senere indsigt i, at Kim i den oprindelige folkeskole gik sammen med mange 
kammerater fra sit boligområde. Han elskede sin skole (mere end den elskede ham) 
pga. frikvartererne, hvor han var sammen med vennerne også efter, at han var 
flyttet på døgninstitutionen. Flytningen til specialskole indebar en total adskillelse 
fra hans oprindelige kammerater. Specialskolens børnegruppe bestod af en lille 
gruppe på 10 børn og unge i vidt forskellige aldre og køn, hvoraf kun én dreng var 
på hans egen alder. Kims mulighed for at finde spændende legekammerater og 
være en del af et fællesskab med jævnaldrende var således meget begrænset. Længe 
efter interviewet gik det op for mig, at Kims kritik af de manglende frikvarterer 
på specialskolen sandsynligvis handlede om, at han savnede børnefællesskaberne i 
frikvartererne på hans gamle skole.  

Hvis vi godtager tolkningen af Kims udsagn, så åbner eksemplet for mange 
refleksioner, der kan være relevante for professionelles inddragelse af børns 
perspektiver. For det første giver voksnes mulighed for at spørge børn ikke 
garanti for, at vi forstår, hvad de siger. Sat ind i en meningsfuld kontekst bliver 
Kims udsagn imidlertid forståeligt, men denne mulighed bliver til i kraft af en 
bred udforskning af mange parters perspektiver på hans forløb og situation. 
Disse giver anledning til, hvad vi vil kalde en kvalificeret hypotese om, hvad 
der var på spil hos Kim – en hypotese, der så kan danne afsæt for yderligere 
fælles udforskning med Kim gennem snak og samvær. Det viser, hvordan 
professionelle ofte må arbejde sammen med hinanden og med barnet/den 
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unge selv om at udvikle og korrigere hypoteser om børn og unges situation 
i et samarbejde over tid (Nielsen 2020). Kim siger, hvad han tænker, men 
forskeren besidder umiddelbart ringe forudsætninger for at forstå, hvad han 
mener. Kommunikation af et budskab er i almindelighed, vævet ind i en flerhed 
af kontekstuelle og relationelle betingelser og betydninger, som influerer på, 
hvordan en voksen kan forstå et barns perspektiv. 

Eksemplet viser samtidig, at det kan være vanskeligt at handle på barnets 
perspektiv: Hvad kan og skal de voksne stille op med Kims udsagn om, at 
han savner den gamle skole? Hvad vil det sige at lytte til børn og tillægge deres 
meninger passende vægt? For de professionelle er Kims nye skole det rigtige 
tilbud til ham, og Idas observationer viser da også en aktiv og deltagende dreng. 
En tilbagevenden til den oprindelige skole er ikke en mulighed.  Pædagogerne på 
døgninstitutionen forsøger at imødekomme Kims ønske ved at arbejde for, at 
han kan være mere sammen med hans tidligere kammerater. Det er ikke ligetil, 
fordi specialskole indebærer lange skoledage, og ofte er han på besøg hos hver 
af sine fraskilte forældre i weekenderne. Der er altså mange voksendefinerede 
rammer, der gør det vanskeligt, at tage hensyn til det, der for Kim måske er 
noget af det vigtigste i hans liv. Et professionelt ønske om at tage Kims udsagn 
alvorligt indebærer derfor et samarbejde med ham selv og mange parter om at 
udforske og finde gode løsninger i relation til en samlet livssituation, så hans 
ønsker kan kommes i møde. 

Kims udsagn om, at han savner sin gamle skole kan i en professionel 
sammenhæng nemt forstås og afvises som et udtryk for, at Kim mangler indsigt 
i egen dysfunktionelle udvikling og situation. Det vil kunne placere ham i 
positionen som et sårbart barn, der har brug for beskyttelse fremfor at blive 
lyttet til. På den anden side kunne hans udsagn høres som et klart udtryk for, 
at han ønsker at komme tilbage til sin gamle skole. Et udsagn, der derefter kan 
afvises som urealistisk.  I begge hypotetiske udgange kan hele pointen om, at det 
ikke så meget er skolen, men kammeraterne han savner, gå tabt. Uden en bred 
udforskning af børns livsbetingelser synes ambitionen om at ville spørge børn 
om deres mening at udgøre en meget forenklet forståelse af inddragelse.

Afrunding 

Begge artiklens eksempler viser en hel del om, hvad det vil sige at være barn i en 
udsat position – her under en anbringelse. Det kan indebære et liv med savn og 
adskillelse fra de børnefællesskaber barnet holder af, fra forældre og fra hjemlige 
og kendte livsomstændigheder. Ligeledes kan det indebære stor afmagt i forhold 
til at overskue og få hjælp til vanskelige problemer samt i forhold til at få indflydelse 
på eget og det fælles liv. Ved at gøre os umage med at forstå, hvad der er på spil set 
fra barnets perspektiv, kan vi få indblik i, at hvordan velfærdssamfundets sociale 
indsatser nogle gange indebærer belastninger, der kan bidrage til at et barn oplever 
sårbarhed og inkompetence i form af magtesløshed. Hjælp kan betyde uønsket 
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adskillelse fra familie og venner, fastholdelse i ikke-valgte omsorgsrelationer og 
i det hele taget manglende meningsfuldhed, indflydelse og handlemuligheder i 
eget liv. Interventioner, der igangsættes med gode intentioner, kan opleves som 
urimelige og umulige eller vanskelige at håndtere set fra et barns perspektiv. 

I lyset af disse perspektiver er den første pointe, vi peger på, at individualiserende 
dikotomiske syn på børn som enten kompetente eller sårbare, kan føre til meget 
forenklede forståelser af børns udsagn om og perspektiver på deres komplicerede 
livssituationer. Som vi viste i første eksempel, kan sådanne forenklede forståelser 
af inddragelse i sig selv komme til at udgøre en barriere i børns liv, som de kan give 
op overfor. Børns liv kan være indlejret i særdeles komplicerede og konfliktfyldte 
sociale omstændigheder, der ikke bare influerer på deres meninger, følelser, 
perspektiver og handlemuligheder, men også skaber sociale positioner, der både 
kan fremme oplevelser af sårbarhed og kompetence. Professionelles betingelser 
for at forstå børns komplicerede livsbetingelser, når de befinder sig i udsatte 
positioner, kan således i sig selv stille sig som et problem i forhold til at inddrage 
børn. Denne pointe peger på, at inddragelse ikke kan formuleres som en på 
forhånd given metode, der alene er baseret på kommunikation.

Den anden pointe vi peger på, i forlængelse af den første, er, at professionelle er 
henvist til at arbejde med det, de endnu ikke forstår. De må udvikle og afprøve 
hypoteser om børns situation og perspektiver gennem udforskende processer, 
hvor de ser med børnene ud på de sociale kontekster, børnene deltager i eller 
står overfor at skulle deltage i. I den forbindelse kan det ofte være hjælpsomt 
at inddrage forældre og andre omsorgspersoner såvel som andre børn ud fra en 
konkret vurdering af, hvad de kan bidrage med, og hvilken relation barnet har 
til dem. For at kunne høre, forstå og imødekomme børns ønsker, må man tage 
afsæt i barnets samlede livssituation med et blik for betydningen af deltagelse 
i (og evt. risiko for eksklusion fra) betydningsfulde fællesskaber, hvilket i de 
fleste tilfælde vil fordre et samarbejde mellem mange parter. Det indebærer 
tillige, at professionelle samarbejder med børn om at udforske, forstå og 
forandre begrænsende livsbetingelser. Dermed vendes forståelsen af inddragelse 
på hovedet, da det bliver centralt at spørge, hvordan professionelle kan skabe 
muligheder for, at børn og unge kan inddrage voksne i at forstå og skabe større 
rådighed over deres livssituation.

Ida Schwartz, tidligere docent i forskningsprogrammet 
’Inklusion og hverdagsliv’, Anvendt Velfærdsforskning, UCL 
Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Hanne Warming, Professor i Socialvidenskab og 
barndomssociologi, Institut for Samfundsvidenskab og erhverv, 
Roskilde Universitet 
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Børn med handicap bliver i mindre grad inddraget i forhold, der vedrører 
deres eget liv sammenlignet med jævnaldrende. På trods af Danmarks 
tilslutning til konventioner samt dansk lovgivning, som understreger ALLE 
børns ret til deltagelse og medindflydelse, bliver børn med handicap ofte 
udelukket fra denne ret. Barrierer som tidspres og manglende kompeten-
cer står i vejen, men vi mener ikke at den forsømte inddragelse alene beror 
på sådanne forhold. Det er som om, der hersker et anderledes børnesyn, 
når det drejer sig om børn med handicap.  Artiklen giver eksempler på, 
hvordan en ureflekteret tilsidesættelse af rettigheder foregår og hvilken 
betydning det har for (kommunikationen af) synet på børn med handicap. 
Der gives også eksempler på hvordan praksis til tider afviger fra normen, 
og inddragelse praktiseres på atypiske måder, når fagpersoner insisterer på 
at afdække børns perspektiver.

Børnesyn, Handicap, Inddragelse, Børnesamtale, Modenhed

Indledning 

I Børns Vilkår møder vi både direkte og indirekte de børn, denne artikel handler 
om. Vi læser og hører deres beretninger via BørneTelefonen, vi underviser deres 
kommunale sagsbehandlere på kurser om børneinddragelse, og vi hører på 
erfaringerne fra vores bisidderkorps. Artiklen her sætter – ligesom øvrige bidrag 
til dette nummer – spot på børnesyn, og her retter vi et særligt blik på børn med 
handicap1. Vores eksempler stammer primært fra myndighedsområdet, hvor 
børn har krav på at blive inddraget i egen sag, og hvorfra vi har nært kendskab 
til praksis. 

Afsættet er børn med handicaps indiskutable ret til inddragelse. Deres 
ret til at blive lyttet til og have indflydelse på eget liv, som både artikel 12 i 
Børnekonventionen og artikel 7 stk. 3 i Handicapkonventionen fastslår. Begge 
afspejler et børnesyn, hvor børn ses som kapable og som subjekter i eget liv. Men 
børn bliver langt fra altid inddraget i forhold der vedrører dem – det gælder 
børn i almindelighed men i særdeleshed gælder det for børn med handicap 
(Bengtsson og Pedersen 2022). De overses eller udelukkes i vidt omfang fra 

1  Handicap dækker over en bred gruppe af funktionsnedsættelser. Vi vælger ikke at gå i dybden med 
handicapbegrebet her, men understreger at der ikke er tale om alle handicap. Nogle typer af handicap (fx 
glutenallergi, diabetes, dysleksi) antager vi ikke tilskrives årsagen til eventuel manglende inddragelse, mens 
handicap der giver barnet betydelige fysiske, sproglige, kognitive eller sociale vanskeligheder, er relevante her. 

Stine Lindberg og Carsten Kirk Alstrup

Når børnesynet halter
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muligheden for at blive hørt og gøre deres indflydelse gældende, grundet deres 
handicap. På myndighedsområdet begrundes den manglende inddragelse ofte 
med, at de professionelle savner kompetencer og tid til at inddrage børn med 
særlige behov. Konkrete metoder og tilgange efterspørges. Men spørgsmålet er, 
om børnesynet også spiller ind. Betragtes børn med handicap på et ubevidst 
plan som for inkompetente og/eller for sårbare til at blive inddraget? Bliver 
deres meninger om egen situation eller foranstaltninger ikke rigtig opfattet som 
værdifuld og relevant viden? 

Det praktiserede børnesyn

Ens børnesyn er i det daglige sjældent eksplicit, bevidst eller kalkuleret. Og 
artiklens ærinde er ikke at udpege dem med ’rigtige’ og dem med ’forkerte’ 
børnesyn. Vi bærer alle rundt på - eller kommer til at udføre handlinger, der 
afspejler - børnesyn med rod i forskellige historiske epoker og videnskabelige 
paradigmer (Warming 2011). Kontekst, tid samt fagligt og personligt overskud 
kan være udslagsgivende i forhold til hvilke børnesyn vi udtrykker på forskellige 
tidspunkter. Gennem artiklen viser vi, hvordan bestemte handlinger (eller 
måske snarere ”ikke-handlinger”) kommunikerer bestemte børnesyn for netop 
børn med handicap. Om det er handlingerne eller børnesynet, der så at sige 
kommer først, er svært at afgøre. Men det vi ser, er at man kommer til at arbejde 
ud fra bestemte børnesyn, idet man er guidet ind i definerede handlinger og 
handlingsmuligheder som fagperson. Det kunne fx dreje sig om tid eller om 
måden man i systemet bedriver børneinddragelse på (samtalen).

Samtidig er det børnesyn, som den voksne kommunikerer direkte eller indirekte 
gennem handlemåder, beslutninger og begrundelser, et spejl, der holdes op for 
barnet: ”Sådan ser jeg dig” (Warming 2022). Et aspekt, vi ikke behandler videre 
i artiklen her, men som dog er vigtigt også at se nærmere på, når man taler om 
retten til inddragelse, er at dette spejl kan få betydning for barnets forståelse af 
sig selv. Børn med handicap vil altså være i øget risiko for at forstå sig selv som 
nogen, der ikke kan have en mening om eller er relevante at involvere i eget liv.

I det følgende ser vi nærmere på, hvordan praksis visse steder afspejler et børnesyn 
der er ser ud til at være anderledes for netop børn med handicap. 

Rettighed reflekteret i loven - og dens forvaltning 

Børns ret til inddragelse i eget liv implementeres i stigende grad i dansk lov. 
Servicelovens § 50 stiller fx krav om, at der gennemføres en børnesamtale 
eller en tilstræbelse efter på anden vis at inddrage barnets synspunkter. Men 
Ankestyrelsens årlige opgørelser over lovens overholdelse viser, at et større antal 
børnesager (62 ud af 362) i praksis, tilsyneladende legitimt, alene baserer sig på 
voksnes vurderinger af børnene (Ankestyrelsen 2022). Den lovlige begrundelse 
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for at udelade børneinddragelse er oftest manglende modenhed2. Hvad det 
konkret indebærer er uklart. Men fra vores kendskab til nogle kommuners 
praksis kan vi forstå, at funktionsnedsættelser typisk spiller ind. Det bliver 
altså barnets handicap – dets manglende evner – der afgør hvorvidt retten til 
inddragelse respekteres. Handicapkonventionen nævner godt nok eksplicit 
børns ret til at modtage handicap- og alderssvarende bistand for at virkeliggøre 
denne ret, mens Børnekomiteens General Comments til artikel 12, specifikt 
nævner, at børn ikke skal bevise deres formåen for at have ret til at blive lyttet 
til og blive taget alvorligt3. Imidlertid ser vi at konventionerne, herunder de 
generelle kommentarer, lever et lidt ”hemmeligt liv”. Fx er sidstnævnte ikke 
oversat til dansk, og kendskabet til dem blandt fagfolk (inkl. embedsværk på 
socialområdet) er næsten ikkeeksisterende.

At være kapabel til at have en mening

Et helt andet eksempel på at børnesynet virker forskudt i forhold til børn med 
handicap, ser vi i en undersøgelse om plejefamilieanbragte børn med handicap. 
Et citat herfra sætter det på spidsen og afslører et børnesyn, som kunne være en 
af forklaringerne på at nogle børn med handicap ikke inddrages:

”Jeg har jo de unge, ikk’, og de siger lidt mere. De kan fx godt 
udtrykke: ’Jamen jeg vil rigtig gerne bo i en normal familie’, […] 
og så kan man jo snakke med dem om det og tage den derfra. 
Men man kan sige… hende mongolen, der røg fra én plejefamilie 
til en anden, hun […] altså der vurderede vi, at det var bedst, 
fordi hun ikke havde noget biologisk familie, ikk’. Så der var hun 
ikke selv inde over, fordi det var hun ikke god nok til at kunne 
udtale sig om. Og slet ikke sådan dér, vel” (Alstrup et al. 2016 p 
145).

Sagsbehandleren giver ret tydeligt udtryk for at hun ikke betragter barnet med 
Downs syndrom som kapabelt i forhold til at udtrykke egne meninger om eget liv. 
Hun sammenholder det med måden, hun kan tale med de (normalfungerende 
og derfor ’kapable’) unge på. I rådgiverens optik er barnet – eller måske børn – 
med Downs syndrom ikke i stand til at have en mening eller kompetente til at 
kunne udtrykke den, og derfor udebliver nysgerrigheden på barnets perspektiv. 

2  Stk. 3. ”Som led i undersøgelsen skal der finde en samtale sted med barnet eller den unge. 
Samtalen kan undlades, i det omfang barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter 
i afgørende grad taler imod samtalens gennemførelse. Kan samtalen ikke gennemføres, skal 
oplysninger om barnets eller den unges synspunkter søges tilvejebragt. Samtalen kan finde sted 
uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse, når hensynet 
til barnets eller den unges bedste taler herfor”.
3  https://www.refworld.org/docid/4ae562c52.html 

https://www.refworld.org/docid/4ae562c52.html
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”Det vil nok frustrere dem at være med…”

Fra Børns Vilkårs bisiddere har vi endvidere fortællinger fra praksis, der bekræfter 
et billede af at børn med handicap på forhånd sorteres fra, når det kommer til 
afholdelse børnesamtaler eller andre sammenhænge, hvor børn ellers inddrages 
i beslutninger/forhold om eget liv og hverdag. Inddragelse gøres typisk til et 
spørgsmål om samtale, og når man antager at dét er vanskeligt, inddrages 
børnene ikke. En bisidder fra Børns Vilkår, som vi har interviewet i forbindelse 
med denne artikel, fortæller: 

”Her [på anbringelsessted for børn med svære 
udviklingsforstyrrelser] ser jeg mere som normen, end 
undtagelsen, at der hersker en talen om og ikke med de unge 
mennesker. Det begrundes ofte i manglende sprog eller forståelse 
af sin situation eller hvad der ellers kan begrunde en (…) 
tilsidesættelse af forsøget. I nogle tilfælde begrundes det ved at 
der jo er beskikket en værge som kan tale på den unges vegne, 
hvilket er en klar misforståelse af hvad værgemål er og ikke er. 
(…) Men jeg ser det også i mange sager med børn der blot har 
ADHD, lettere autismeproblematikker osv. at der også her finder 
manglende involvering sted med begrundelse i at de jo ikke kan 
sidde stille til en samtale eller forstå hvad der tales om osv. At det 
nok vil frustrere dem at skulle være med…”.

Forskellige børnesyn skinner igennem her. At det vil frustrere børnene at være 
med, handler om, at inddragelsen ikke er indrettet på børnenes men de voksnes 
præmisser (da de i store træk forstås som samtaler eller møder), og det er derfor 
bedre at skåne børnene fra deltagelse, fordi det antages at være en ubehagelig 
oplevelse for dem at være med – det ville være synd. Når børn ses som sårbare, 
vil retten til beskyttelse ofte komme til at dominere over retten til at deltage 
– en problematik, som vi ser, i særlig grad møder børn med handicap. Men 
problemet her er, at det reelt er måden man tænker inddragelse på, der bidrager 
til synet på børn som inkompetente og sårbare, for så længe man beslutter sig 
for, at samtalen er lig med børneinddragelse, så vælger man at udelukke nogle 
børn fra start.

Fokus på modenhed – en misforstået kattelem 

Vi vender nu tilbage til Ankestyrelsens opgørelse, der viser at børn helt lovligt 
udelukkes fra at blive hørt og give deres mening til kende. Af gode grunde 
nævner lovteksten ikke handicap som en grund til at undlade at tale med barnet, 
da det ville være åbenlys diskrimination, men derimod begrebet modenhed (jf. 
note 2), som dog må siges at være en ukonkret størrelse. 
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I virkelighedens verden er tiden knap og efter mange rådgiveres eget udsagn 
gælder det samme for kompetencerne/metoderne til at inddrage børn med 
handicap. Her er det belejligt med lovhjemmel til at komme hurtigt videre i 
sagerne. Som vi ser det, ligner begrundelsen et ”smuthul” i loven, der legitimerer 
tilsidesættelsen af nogle børns rettigheder. 

Men hvor kom modenhed egentlig fra? Vi tror at denne brug af begrebet kan 
spores tilbage til Børnekonventionens artikel 12, hvor netop alder og modenhed 
nævnes som noget, der skal holdes op imod vægtningen af barnets udsagn. Men 
hverken artikel 12 – eller de kommentarer, der uddyber forståelsen heraf – gør 
modenhed til et spørgsmål om, hvorvidt barnet skal høres og tages alvorligt, 
men snarere om at det, barnet udtrykker, skal holdes op imod dets modenhed.

Fra barrierer til muligheder: At insistere på barnets perspektiv

Artiklen har indtil nu set på første del af Servicelovens § 50 stk. 3 (note 2). 
Men vi vil også gerne hæfte os ved den næste sætning i lovteksten, hvor der 
peges på, at barnets synspunkter skal søges tilvejebragt, hvis ikke en almindelig 
børnesamtale kan afholdes. I praksis vil det ofte betyde, at voksnes (fx forældres 
eller behandleres) perspektiver inddrages i stedet for barnets. Men vores bisiddere 
og vores øvrige berøring med praksis har også vist os, at der findes fagpersoner, 
der insisterer på, at også de børn som er blandt de allersværeste at kommunikere 
med, har krav på at blive inddraget i eget liv. At de ligesom andre børn har ret 
til at blive forsøgt forstået, taget alvorligt og have medindflydelse – selvom et 
handicap stiller forhindringer i vejen for den vanlige kommunikationsform. 
Det viser, at manglende tid og kompetencer ikke umuliggør nysgerrighed på 
barnets perspektiv. 

Besøg på bosted

I en af de kommuner, vi har afholdt kursus i, hører vi en historie om hvordan en 
socialrådgiver, som har ansvaret for det personrettede tilsyn for en pige bosat på 
et bosted for børn med svær udviklingshæmning, oplever frustration og afmagt 
over ikke at kunne kommunikere med barnet og derigennem få belyst hendes 
perspektiv på eget liv. Socialrådgiveren oplever sine kollegaer ”give op” og holde 
sig til perspektiver på barnets liv fremlagt af forældre, pædagoger m.fl. Men i 
denne sag vælger hun at begive sig afsted for at besøge pigen i hendes hverdag, 
og hun oplever ved at sidde ved siden af hende i kørestolen, hvad hun er optaget 
af, hvor hendes blik går hen, hvad hun er opstemt over eller virker ligeglad 
med. Hun forsøger at se med hende frem for på hende. Uanset om hun havde 
haft uendelig meget tid til rådighed, havde hun næppe kunne få adgang til det 
såkaldte ”indefra-perspektiv”, forstået som pigens egne artikulerede erfaringer 
og holdninger (Warming 2011), men hun kunne tilstræbe det ved at supplere 
den viden hun kunne få fra sagsakter og barnets nære voksne med sine egne 
observationer af pigen i sin egen kontekst. Historien viser et eksempel på at 
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nogen trodser barrierer som tid, faglige procedurer og den gængse opfattelse af, 
hvad børneinddragelse skal være i bestræbelsen at forstå barnets perspektiv. 

Fagligt løft til børnesamtalerne 

Et andet eksempel, som viser en vilje til at give børn med handicap stemme – her 
i kraft af et fagligt løft på området – er en af de kommuner, som vi har undervist 
i børneinddragelse med metoden teambaseret videosparring4. I en konkret 
kommune, hvor ’manglende modenhed’ tidligere har været begrundelsen 
for ikke at have samtaler med børn og unge med handicap, har en faglig leder 
insisteret på at fastholde metoden efter kursets afslutning. Ifølge lederen har 
den fortsatte videosparring været med til at understøtte hendes ønske om at få 
skabt en anden kultur på arbejdspladsen, hvor børn og unge med handicap i 
højere grad inddrages. Hun fortæller, at medarbejdernes sparring på hinandens 
samtaler/interaktioner med børn og unge med handicap, tydeliggør hvor svært 
det kan være, men også at det giver inspiration til at gå nye veje, som opsamles i 
en vidensbank.

Fortællingen afspejler, som vi ser det, et børnesyn hvor børn med handicap ses 
som kompetente til at have meninger om eget liv, hvor deres perspektiver er 
værdifulde og hvor børnene først og fremmest ses som rettighedsindehavere.

Bisidderes fortællinger

Også Børns Vilkårs bisiddere kan berette, hvordan fagpersoner er gået alternative 
veje i en insisteren på at ville forstå børns synspunkter i relation til egen sag. Én 
fortæller om brug af piktogrammer i en samtale med et barn med meget lav IQ, 
mens en anden fortæller om observationer af en dreng uden sprog. Hun siger5: 

”Sagen omhandlede en dreng med multihandicap. Hans mor 
blev beskrevet som meget ressourcesvag. Drengen var tidligere 
anbragt på døgninstitution, da han var ret behandlingskrævende; 
han sad i kørestol, skulle have hjælp til alt og havde ikke 
talesprog.  Moren var flyttet i en mere egnet bolig og ønskede 
nu at få hjemgivet sønnen. Sagen skulle behandles i Børne og 
Ungeudvalget, men dommeren her valgte at udsætte behandling 
af sagen med begrundelse i, at drengens perspektiver ikke var 
belyst. Sagsbehandleren havde end ikke besøgt drengen, men 
lagt op til en videreførelse af anbringelsen, alene ud fra hans 
behandlingsbehov. 

Sagen blev behandlet på ny, og her kom det frem, at drengens 
mimik havde vist en stærk tilknytning og glæde ved at se sin mor. 

4  En systematisk tilgang i arbejdet, hvor medarbejderne giver hinanden sparring på 
videooptagede børnesamtaler.
5  Citatet er et uddrag af interview med bisiddere fra Børns Vilkår foretaget i sommeren 2022 
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En mimik der ikke kom frem når han mødte diverse behandlere 
og pædagoger. På den baggrund blev drengen hjemgivet til sin 
mor, og med massiv pleje i eget hjem kom det til at fungere”. 

Undtagelserne der bekræfter reglen? 

Eksemplerne ovenfor illustrerer at virkeligheden rummer flere forskellige 
tilgange til inddragelse af børn med handicap og at børnesynet på området 
naturligvis ikke er sort/hvidt. Som sådan er fortællingerne med til at vise 
veje for, hvordan inddragelse også kan forstås og praktiseres, når den gængse 
samtaleform er udfordret. 

Men eksemplerne viser også en virkelighed og en praksis, hvor det, forskellige 
professionelle gør for at ”give stemme” til børn med handicap, mange gange 
fremhæves som noget out of the ordinary. Fortællingerne er uomtvisteligt 
positive og viser at synet på børn med handicap langt fra altid handler om 
inkompetence, objektgørelse og sårbarhed. Men så længe inddragelse af børn 
med handicap fremhæves som ekstraordinært - som undtagelserne - bekræfter 
det så ikke opfattelsen af, at disse børn og deres perspektiver i det store billede 
ikke betragtes som mulige, vigtige eller relevante at inddrage, at være nysgerrige 
på og at forsøge at forstå? 

Den erfarede efterspørgsel på kompetencer og metoder til inddragelse af børn 
med handicap indikerer at der i kommunerne faktisk er et stort ønske om at 
(blive bedre til at) inddrage børn med handicap. Men på samme tid kunne det 
store kompetence-fokus indikere, at der hersker et afvigende børnesyn: Et syn 
på disse børn som så anderledes fra såkaldt almindelige børn, at man ikke ”bare 
sådan” kan undersøge deres perspektiver uden specialiseret viden og særlige 
metoder. Det, kan vi forstå, gælder vel at mærke også børn med autisme og 
ADHD med velfungerende sprog og kognititive funktioner. Vi ved godt, at 
problematikken ikke er enkel, for på den ene side kan metoder og viden om 
diagnoser/handicaps være vigtige i forbindelse med inddragelse. På den anden 
side burde adgangen til metoderne ikke være udslagsgivende for hvorvidt der 
gøres forsøg på at undersøge børnenes perspektiver. Sagt lidt forenklet, så bliver 
manglen på metoder til handlingslammelse. 

Nok så vigtigt er det at pointere, at differentierede metoder til børneinddragelse 
jo ikke alene handler om børn med forskellige handicaps, men om alle børn. For 
børn er forskellige – handicap eller ej – og derfor kræver det altid forskellige hensyn 
og tilgange at lave god børneinddragelse. Både i betydningen børnesamtale (den 
specifikke ’hændelse’) og i den løbende proces med at inddrage børn og unge i 
beslutninger og forhold i deres liv. 



N
å

r b
ø

rn
e

syn
e

t h
a

lte
r

TEMA#1 - MARTS - 2023 S. 30 -39

Når børn med handicap gøres ”for særlige” til inddragelse, så udebliver også 
nysgerrigheden på børnenes perspektiver. Men hvad der imidlertid også 
udebliver, er bevidstheden om, at inddragelse i eget liv faktisk er en ret – og at 
denne ret også gælder for børn med handicap. 

It’s not the gift of the adult. It’s the right of the child

(Lundy 2007)

Stine Lindberg, seniorkonsulent i Børns Vilkår

Carsten Kirk Alstrup, teamleder i Børns Vilkår
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Artiklen viser, hvordan anbragtes ønsker og forventninger problematiseres 
som virkelighedsfjerne – og at dette kan begrænse inddragelsen af børnenes 
perspektiver. Problematiseringen af en manglende evne til at skelne mellem 
fantasi og virkelighed kommer ofte til udtryk i professionelles fortællinger 
om anbragte børn. Her positioneres børnene som manglende indsigt i egne 
evner, med idylliserede forestillinger om “det normale liv” og urealistiske 
forventninger til fremtiden. Den dobbelte positionering som “barn” og 
“anbragt” forstærker disse problematiserende fortællespor om at være 
virkelighedsfjern, og risikerer at udgrænse de anbragtes perspektiver som 
irrelevante. Samtidig positioneres pædagoger og plejeforældre som nogle, 
der skal hjælpe børnene med at (ned)justere og realitetskorrigere forvent-
ninger til egen formåen, fremtidsønsker samt “hvordan virkeligheden ser 
ud”. Inspireret af childism-tilgangen, argumenterer jeg for, at hvis man 
ønsker at inddrage børns perspektiver, bør fagpersoner i højere grad lytte 
til disse tilsyneladende fantasifulde forestillinger og urealistiske drømme.

Anbragte, narrativer, childism, inddragelse

Denne artikel handler om, hvordan anbragtes ønsker og forventninger 
problematiseres som fantasifulde og ude af trit med virkeligheden. Pædagoger 
der griner lidt over, at anbragte børn og unge kalder institutionen for et fængsel 
med uretfærdige regler og pligter. Jokes der insinuerer, at de fejlagtigt forestiller 
sig, at børn, som ikke er anbragte, må alt og ingen pligter har. Historier om, 
hvordan de anbragte børn på institutionen har fantasifulde forestillinger 
om, hvordan livet måtte være i en “almindelig” familie eller plejefamilie. 
Plejeforældres og familieplejekonsulenters beskrivelser af unge med urealistisk 
høje forventninger til deres evner og fremtidsmuligheder. 

Det er fortællinger, jeg stødte på i et kvalitativt ph.d.-studie af, hvordan normalitet 
og afvigelse konstrueres og forhandles i fortællinger om børn og unge i udsatte 
positioner i Danmark (Lavaud, 2018). Artiklen formidler udvalgte analyser fra 
afhandlingen1, og fælles for disse fortællinger om børn og unge, der er anbragt, 
er en problematiserende positionering af deres fantasifuldhed og “værende ude 
af trit med virkeligheden”. Med afsæt i pointer fra kritisk barndomsforskning og 
et childism-perspektiv, viser jeg i artiklen, at der er en dobbelt positionering som 

1  Analyserne i denne artikel udgør således en redigeret og opdateret version af uddrag fra ph.d.-
afhandlingen (Lavaud, 2018).

Manon Alice Lavaud

“Men du er et barn, kære ven”  
– når anbragtes ønsker udgrænses som 

virkelighedsfjerne
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både "barn" og "anbragt", som medvirker til at udgrænse deres perspektiver som 
irrelevante og hermed kan begrænse inddragelsen af børn og unge. 

Empirisk og teoretisk afsæt

Det empiriske afsæt består af gentagne interviews  med 14 børn og unge 
samt 33 professionelle og pårørende omkring dem (pædagoger, plejeforældre, 
familieplejekonsulenter, sagsbehandlere, forældre) foretaget i 2015-2016, samt 
observationer fra interviewbesøgene i plejefamilier og korte ophold på de 
institutioner, hvor nogle af børnene og de unge boede. Børnene og de unge 
var mellem 10 og 24 år, nogle var anbragt i familiepleje, andre var anbragt på 
opholdssteder, mens nogle unge boede på et midlertidigt botilbud. Der var tale 
om et eksplorativt etnografisk studie af hvad børnene og de unge fortæller om sig 
selv og hvad professionelle fortæller om dem – oplevede styrker og udfordringer 
– med fokus på hvordan forståelser af normalitet og afvigelse blev konstrueret 
og forhandlet i historierne. 

Etik var et gennemgående fokus under empiriproduktion såvel som formidling 
af analyser, i forhold til deltagernes samtykke, og for at sikre deres fortrolighed 
med henblik på ikke at belaste relationer mellem børn og voksne (Kaiser, 
2012). Derfor har jeg anvendt forskellige pseudonymer, men har også i nogle 
tilfælde ændret på køn, fritidsaktiviteter eller andre oplysninger, når disse ikke 
havde relevans for de specifikke analyser. Der var tale om situerede valg mellem 
hensyn til fortrolighed og formidlingen af gennemsigtige og troværdige analyser 
(Lavaud, 2018, s. 106).

Analyserne er formet af et konstruktivistisk-interaktionistisk perspektiv 
på narrativer og tilblivelsesprocesser (Lavaud, 2018). Jeg anskuer således 
fortællinger som socialt situerede handlinger, der både former og formes af 
den narrative virkelighed (Gubrium og Holstein, 2009). Igennem fortællinger 
skabes identiteter, og fortællinger kan både muliggøre visse handlinger og 
samtidig udelukke andre forståelser og handlemuligheder. Til at omsætte det 
lidt abstrakte begreb om tilblivelsesprocesser til konkrete analyser, anvender 
jeg begreber om positioner, positionering og fortællespor (Davies og Harré, 
1990). En position (som f.eks. "barn", "pige", "anbragt", "plejeforældre") knyttes 
til bestemte karaktertræk, handlemuligheder, sociale kategorier, men dets 
specifikke betydning forhandles i konkrete interaktioner. I interaktioner og 
samtaler positionerer mennesker nemlig sig selv og andre i forhold til hinanden 
og tilgængelige forståelser og positioner. Samtidig associeres positioner og 
positioneringer til fortællespor (fra det engelske: storyline). Det vil sige det 
spor eller den røde tråd, som en fortælling forventes at følge. Der kan godt være 
forskellige og konkurrerende fortællespor og positioner i spil samtidig implicit 
og eksplicit i en samtale (Davies og Harré, 1990). 
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Ambitionen med analyserne var at udforske nuancer og nye forståelser i 
fortællinger om og af børn og unge, der er anbragt. Her tog jeg afsæt i Bronwyn 
Davies skelnen mellem listening-as-usual og emergent listening (Davies, 2014) 
i en vekselvirkning mellem at læse efter mønstre og velkendte kategorier og at 
“lytte” efter alternative historier (Lavaud, 2018 og 2020). At lytte emergent 
præsenterer Davies som en særlig måde at møde børn på, der kan overskride det, 
der tages for givet. Hendes fokus er således på, hvordan man kan møde børn 
med en åben og nysgerrig tilgang, hvor man ikke lader sig begrænse af etablerede 
forståelser og kategoriseringer (Davies, 2014). Ifølge Davies, indgår emergent 
listening og listening-as-usual i et dynamisk samspil. Med listening-as-usual lytter 
man efter det genkendelige, og det er netop i kontrast til disse kategoriseringer, 
at man kan få øje på det, der peger i andre retninger og måske endnu ikke helt 
kan defineres. Samtidig skal man forsøge at fastholde sin åbenhed og hverken 
falde tilbage til det velkendte eller komme til at fiksere nye forståelser (Davies, 
2014, s. 8). Davies bog kan læses som en opfordring til pædagoger og andre, der 
arbejder med børn, men den kan også læses om en analytisk tilgang til forskning 
med og om børn (og andre mennesker) (se Lavaud, 2020 og Alminde, 2021). I 
min optik handler det om at insistere på at "lytte" nysgerrigt til det, som børn og 
unge gør og siger, og modstå fristelsen til at lægge sig fast på bestemte forståelser 
for hermed at åbne for et større refleksions- og handlerum. Konkret anvendte 
jeg denne tilgang ved at genlæse det empiriske materiale ad flere omgange. Efter 
at have identificeret gennemgående temaer og genkendelige fortællespor, vendte 
jeg tilbage til historier om et givent barn, en situation eller type adfærd, og 
“lyttede” efter andre mulige historier og fortællespor, der kunne knyttes hertil. 

Childism som perspektiv

Den "nye" eller kritiske barndomsforskning har påpeget, at børn i et historisk 
og socialt perspektiv tilskrives en underprivilegeret position, hvor de ikke har 
samme definitionsmagt som voksne, idet de konstrueres som mindre rationelle, 
reflekterede og forståelige – og således mindre troværdige (James, Jenks og Prout, 
1999, s. 266). Det konstruktivistiske og interaktionistiske perspektiv indebærer, 
at jeg hverken på forhånd eller endegyldigt kan definere, hvad en "god og normal 
barndom" er, eller hvad der kendetegner børn og unge i forskellige aldre. En 
central pointe fra den kritiske barndomsforskning, som jeg tager afsæt i, er, at 
det ikke kan defineres entydigt og universelt. Det er sociale konstruktioner, der 
har opstillet børn som modsætningen til voksne, og som præger forestillinger 
om den “gode barndom” (James, Jenks og Prout, 1999; Warming, 2011).

I forlængelse heraf anlægger jeg et childism-perspektiv. Childism er et forholdsvis 
nyt begreb, der udspringer af den kritiske barndomsforskning. Childism 
defineres forskelligt, men kan overordnet forstås som et perspektiv, der ser 
kritisk på de normer og samfundsmæssige strukturer, der marginaliserer børn 
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og deres perspektiver både i forskningen og i samfundet generelt (Wall, 2022).2 
Denne marginalisering ses bl.a. i argumenterne om at børns perspektiver i egne 
sager bør afhænge af deres "modenhed", hvormed børns alder og vurderede 
modenhed afgør, hvor stor vægt fagpersoner bør eller ikke bør tillægge et barns 
ytringer og ønsker (se Alminde, 2021). Childism kan ses som et perspektiv og/
eller en aktivistisk bevægelse, der fordrer et opgør med børns underordnede 
position i samfundet og som inviterer til en gentænkning af antagelser og 
praksisser, hvor man i stedet tager afsæt i børns oplevelser og perspektiver. Dette 
indebærer en erkendelse af, at mennesker – børn såvel som voksne – er gensidigt 
afhængige og relationelt forbundne med hinanden og verdenen (Wall, 2022). 
Der er også en pointe om, at der ikke findes én måde at være barn på, ej heller 
ét børneperspektiv. At inddrage børns perspektiver handler således om at åbne 
for en flertydighed og mangfoldighed af perspektiver. Samtidig indeholder 
childism-perspektivet også et potentiale for en gentænkning af praksisser og 
normer i samfundet. 

Et tema som gik igen på tværs af mit empiriske materiale, var historier som på 
forskellig vis problematiserede børnenes adfærd og udsagn som værende “ude 
af trit med virkeligheden” – og det er analysen heraf jeg formidler i nærværende 
artikel. Til formålet har jeg valg to empiriske nedslag om to børn anbragt 
på samme opholdssted, hvor jeg i forskellige sammenhænge interviewede 
pædagogen Martin. Første del omhandler David på 13 og overvurderingen af 
egne evner. Andel del fokuserer på Lærke på 10 år, hvor modsætningsforholdet 
mellem fantasi/idealer og virkelighed var et særligt gennemgående tema. 
Undervejs rejser jeg spørgsmålet om, hvordan vi i højere grad kan lytte til børn 
og unges tilsyneladende fantasifuldhed og genoverveje den realitetskorrigering, 
som anbragte børn og unge bliver mødt med. 

“Men du er et barn, kære ven”

Jeg interviewer pædagogen Martin om David på 13 år, der bor på et opholdssted. 
Martin fortæller, at nærvær og omsorg er vigtigt for David, men at han på grund 
af sin opvækst desværre ikke stoler på, at andre vil ham det godt. Til at illustrere 
denne vurdering fortæller Martin en længere historie. Nogle uger forinden var 
David i vrede cyklet afsted på egen hånd mod den nærmeste togstation. Martin 
havde indhentet ham i bil og spurgt ind til, hvad det handlede om. David ville 
efter sigende tage toget til Fyn for at finde sin mor, der var blevet indlagt på den 
lukkede afdeling på et psykiatrisk hospital. Med sig havde David nogle mønter 
og ting fra sit værelse:

2  Her anvendes betegnelsen childism i tråd med ordet feminisme, mens det andre steder defineres 
modsat til at betegne selve diskriminationen mod børn, lig med ord som sexisme, racisme eller 
ableism.
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Martin: Han tror, at han kan sælge jamen alle mulige 
mærkværdige ting til folk. “Jeg kan bare stille mig op inde på 
gågaden og sælge mine ting, så jeg kan få nogle penge”. Så siger 
jeg: “Jamen David, der er jo ikke nogen, der vil købe [de ting], det 
kommer du jo ingen vegne for”. Jeg prøver ligesom at fortælle ham, 
hvordan virkeligheden er. Han har et helt andet billede. Men det 
hele, vigtigheden i det her, er jo, at han vil gerne til hospitalet og 
passe på sin mor. Han ved, hans mor er blevet indlagt, og han 
vil gerne til Fyn og passe på sin mor. For som han siger, “der er 
jo nogle voksne mennesker, Martin, som ikke kan finde ud af at 
passe på sig selv, og så må der jo være nogle andre, der passer på 
dem”. “Ja” siger jeg, “Det er der, men det er ikke deres børn”.

Interviewer: Var det noget, han sagde i bilen?

Martin: Ja. Så siger jeg: “Men det er jo ikke deres børn. Du skal 
jo ikke over og passe på din mor. Så er der nogle voksne mennesker, 
der passer på din mor”.

Interviewer: Ja, men tror han på det?

Martin: Nej. Han har ikke tiltro til nogen voksne mennesker, 
Han har ikke tiltro til, at mennesker vil ham eller hans nærmeste 
noget godt. Han tænker, at det er hans lod her i livet, det er at 
passe på sin mor. […] Så siger jeg “Jamen kære ven, Fyn er jo 
kæmpestort”. Og så gik vi ind i bilen, og så kørte vi hjem. Og så fik 
han noget omsorg herhjemme og blev lagt på sofaen og fik noget 
varmt at drikke. Det var ret koldt den morgen, og han havde 
knoklet rundt og været sur og vred og ked af det. Han fik også 
grædt, men vi fik også snakket, og det jeg tror, der er med David, 
det er faktisk lige så godt, som hvis han var et lille barn, og jeg 
kunne have givet ham omsorg og kærlighed og vugget ham og alt 
det andet. Det hér det var bare en anden måde at gøre det på 
ved at lytte til ham, være der for ham, “forstå hvad det er, du 
vil”, men samtidig også sætte nogle rammer op og sige: “Jamen jeg 
hører godt, at du godt vil tage dig af din mor, men du er et barn, 
kære ven, og der er nogle andre mennesker, der tager sig af din 
mor. Det nytter ikke noget, du står ovre på Fyn et eller andet sted, 
og din mor er indlagt et eller andet sted. Du får alligevel ikke lov 
til at komme ind til hende”. Altså, så jeg tror på at med David, 
der kan man snakke sig ind til mange ting, for han kan faktisk 
godt tage det ind. Han har et eller andet sted en lidt forvrænget 
virkelighedsopfattelse, men du kan faktisk godt rette den ind på 
ham.
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I denne længere fortælling positionerer Martin David som et barn med en 
forvrænget opfattelse af virkeligheden. Det er et fortællespor om et barn, der 
påtager sig et alt for stort ansvar og har urealistiske forventninger til egne 
evner. Ifølge Martin har David nogle bekymringer og en ansvarsfølelse, som 
børn ikke bør have: Det er ikke et barns opgave at passe på sine forældre. Det 
er der andre (voksne) mennesker, som gør. Den manglende realitetssans ser vi 
både i historierne om, hvordan David har planlagt sin rejse, og senere i Martins 
bemærkning til David om, at han alligevel ikke vil få lov til at besøge sin mor. 
Martin positionerer samtidig sig selv som en ansvarlig voksen, der kan rumme 
Davids svære følelser og bekymringer samt fortælle David, hvordan tingene 
hænger sammen i virkeligheden. I Martins vurdering af David som urealistisk 
omkring sine muligheder for at rejse og hjælpe sin mor, positioneres David som 
et “typisk barn”, der i modsætning til en “voksen”, er irrationel og umoden. 
Samtidig bliver David også positioneret som en dreng, der gør kategorien 
“barn” forkert, fordi han vil drage omsorg for sin mor. En positionering, som 
konstruerer børn som forskellige fra voksne, og hvor børn og voksne indgår i en 
særlig relation til hinanden. Voksne er ansvarsfulde og passer på voksne, der ikke 
kan passe på sig selv. Det er voksne, der drager omsorg for børn; ikke omvendt. 

Denne konstruktion af børn er som tidligere nævnt blevet kritiseret af 
barndomsforskere, som understreger den sociale konstruktion af dette 
børnesyn, hvorigennem børn udsættes “for en konstant bedømmelse ud fra det 
normale barns guldmøntfod” (James, Jenks og Prout, 1999, s. 31). Den tyske 
barndomsforsker Anne Wihstutz påpeger, at det ikke er ualmindeligt, at børn 
og unge drager omsorg for deres forældre i mange sammenhænge, heriblandt i 
tilfælde af kronisk syge forældre, men at børn i kraft af dette “omsorgsarbejde” 
positioneres som sårbare og som “children out of place”: malplacerede eller 
upassende børn (Wihstutz, 2017, s. 176). Børn og unge, der indtager ansvarsfulde 
og omsorgsfulde positioner over for familiemedlemmer, positioneres ofte 
i en problematiseret position som “små voksne”. Denne ansvarsfølelse 
problematiseres, fordi den kan associeres til et omsorgssvigt. Et omsorgssvigt 
som anbringelsen netop sigter mod at opveje og nogle handlemønstre som skal 
aflæres – for at kunne blive “barn igen”. Martins problematisering af Davids 
bekymringer og ansvarsfølelse, som noget et barn ikke bør have, genfindes mange 
andre steder i det empiriske materiale. Eksempelvis fremhæver to plejeforældre, 
hvordan deres plejebarn viser tegn på en positiv udvikling ved i stigende grad at 
agere som “almindelig teenager” med fokus på fester og venner, og således lægge 
“voksenbekymringerne” fra sig og få et normaliseret forhold til sin lillesøster. 
Denne problematisering kan dog udfordres ved at anskue omsorgsarbejde og 
barn-forælder-relationen som interdependent – som en gensidig afhængighed, 
og hermed også anerkende børnenes indsats og følelser i relationen (Wihstutz, 
2011, 2017). 
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Pointen med den kritiske barndomsforsknings italesættelse af konstruktionen 
af børn som modsætning til voksne er ikke, at der godt kan være tale om sårbare 
børn med behov for omsorg. Pointen er, at børn (også) kan være andet. Således 
skriver Hanne Warming, at man bør anskue børn såvel som voksne:

[…] som på én gang kompetente, vidende, reflekterede, 
intentionelle, robuste aktører i eget og andres liv og samtidig 
som inkompetente, uvidende, ureflekterede, ubevidste, sårbare 
objekter for andres handlinger, fortolkninger og beslutninger. 
(Warming, 2011, s. 43)

I Martins beretning positionerer David sig selv som en person, der har erfaret, 
at “ikke alle voksne kan passe på sig selv”, og at David derfor føler et ansvar 
for at drage omsorg for sin mor. Samfundets og omgivelsernes positionering af 
ham som barn indebærer imidlertid, at David forhindres i dette. Ifølge Martin 
kan det være et udtryk for, at David mangler realitetssans, når han tror, at han 
kan tage til Fyn og passe på sin mor – og Martin positioneres som en voksen og 
professionel, hvis opgave det er at realitetskorrigere Davids forståelser og drage 
omsorg for ham. Men det kunne også læses som en historie om, at David handler 
på baggrund af den virkelighed, som han kender til og hans konkrete erfaringer. 
Med en lytten efter andre betydninger kan Davids handlinger også læses som 
et forsøg at drage omsorg for sin mor på trods af de materielle og strukturelle 
barrierer (mangel på penge, oplysninger om hospitalets beliggenhed og adgang 
på den lukkede afdeling for pårørende).

“Der ER ikke nogen, der er perfekte”

På samme opholdssted følger jeg også Lærke på 10 år, og her er temaet om 
manglende realitetssans også gennemgående, men handler snarere om at skelne 
mellem ideal/perfektion og normalitet. 

Ved det første interview beskriver Lærke sig selv som “en sjov pige, sommetider 
glad, og unik og feminin”. Betegnelsen feminin uddyber Lærke med, at hun godt 
kan lide at gå meget op i, hvordan hun ser ud. Under flere af mine observationer 
har hun en veninde på besøg, og de forsvinder ind på Lærkes værelse med en 
iPad. Lærke er meget optaget af at se videoer på YouTube eller Snapchat lagt 
op af andre børn og unge samt videoer med mode- og skønhedstips. Jævnligt 
noterer jeg også, at Lærke positioneres af de øvrige børn og medarbejdere som 
en pige, der går meget op i mode og skønhed. 

Institutionen med dets tilbud om en position som “anbragt barn” og dets 
fysiske rammer fremstår ikke umiddelbart som den primære kontekst, Lærke 
positionerer sig i forhold til. Lærke positionerer sig snarere i forhold til 
folkeskolen med sine klassekammerater og veninder, samt “virtuelle” rum 
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bestående af tv-serier og YouTube-videoer, som for Lærke er til et vindue ud til, 
“hvordan andres liv er” og “inspiration”, som hun forklarer i et interview. 

Lærkes fokus på det moderigtige indebærer også, at hun af andre børn og 
medarbejdere nogle gange positioneres mindre positivt samt er genstand for 
drillende kommentarer. Især medarbejderne positionerer hende gentagne gange 
som en pige med en forvrænget opfattelse af virkeligheden og et idealiseret 
billede af det normale og gode liv, hvor det ydre og materielle er i højsædet og 
kun det perfekte er godt nok. Nogle uger efter mit første interview med Lærke 
interviewer jeg netop pædagogen Martin. Som svar på mit indledende spørgsmål 
om, hvordan han vil beskrive Lærke, skildrer han hende som “en smuk pige, som 
folk lægger mærke til. Hun er smilende. Hun ser dejlig ud og virker rigtig dejlig.” 
Martin fortæller imidlertid, at Lærke er god til at efterligne andre, hvilket ifølge 
ham betyder, at de ting, Lærke gør og mener, ikke fremstår ægte eller autentiske. 
I forlængelse heraf fortæller han om Lærkes forestillinger om (pleje)familier:

Martin: Altså Lærke har jo et meget forvrænget billede af, 
hvordan en familie ser ud. Hun ønsker sig jo i den grad at komme 
i en plejefamilie, men de skal være flotte, og de skal være rige. Det 
er faktisk det, der er det største ønske hos hende. Det er, at de skal 
se godt ud og være rige. Det er det. Det handler ikke så meget om, 
at – og så skal de kunne gå på restaurant hver og hver anden dag, 
og hun skal have nyt tøj, og hun skal i hvert fald både have iPhone 
og iPads og MacBooks og hun skal have alt det. Det handler ikke 
om det familiære, om nærværet og om omsorg og alle de der andre 
ting, som i virkeligheden hører til, og – synes jeg – er det vigtigste 
i en familie. Nej det handler om det materielle. 

Vi starter med en positionering af Lærke som havende et “forvrænget billede” af, 
hvordan en familie ser ud, og hvordan det ville være at blive anbragt i plejefamilie. 
Ifølge Martin har Lærke en stærkt materialistisk forestilling om, hvordan en 
familie er og ser ud. Martin affærdiger Lærkes beskrevne forestillinger om en 
familie som idealiserede og hermed ude af trit med en virkelighed, der er mindre 
poleret. Når jeg senere under observationer på personalemøder hører andre 
medarbejdere fortælle om Lærkes “urealistiske” forventninger til en (pleje)
familie, knyttes det til en bekymring om, at Lærke kun kan blive skuffet, når 
hendes drømme og forventninger ikke kan indfris, eller at Lærke alligevel ikke 
vil få det bedre end på den institution, hvor hun aktuelt er anbragt. Lærke 
positioneres som en pige, der længes efter noget, der ifølge de voksne udgør 
illusioner. Hermed bliver det mindre relevant at inddrage og forfølge hendes 
ønsker og håb. 
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I Martins historie om at Lærke ikke ved, hvordan en familie “i virkeligheden” 
er, positioneres Lærke også som et barn, der ikke kender til et almindeligt 
eller normalt familieliv. Forudsætningen for at Lærke kan have en “forvrænget 
forestilling” om, hvad der er normalt, er en positionering af Lærke i forhold til et 
fortællespor om et anbragt barn, der måske aldrig har kendt til et “almindeligt” 
familieliv. Ifølge dette fortællespor har Lærke idealiserede forventninger til en 
plejefamilie, som ville være et skridt nærmere “en normal familie” i forhold til 
at bo på institution. I interviewet positionerer Martin hende som et barn med 
mange udfordringer, der netop hører til på opholdsstedet:

Martin: Men jeg tror da hun oplever Opholdsstedet som sit 
hjem, det er jo her, hun hører til. Men hendes fantasibillede af, 
hvordan tingene skal være, det er nok anderledes, det tror jeg. Så 
skulle hun slet ikke være her, og hun skulle helt klart bo nede på 
Kystvejen og med en swimmingpool og Porsche.

Den materialisme og facade, som jeg på tværs af materialet ser Lærke blive tillagt, 
betyder også at Martin senere i interviewet forestiller sig et fremtidsscenarie, 
hvor Lærke godt kunne blive højtuddannet, få et velbetalt job og stifte familie. 
Uddannelse og beskæftigelse er i kvantitative undersøgelser ellers ofte nogle af 
de kriterier, hvormed man måler og vurderer, hvorvidt anbragte børn klarer sig 
lige så godt som deres jævnaldrende (Egelund m.fl., 2009; Andersen og Fallesen, 
2013). Parametre, der i mange andre historier om de øvrige børn og unge i mit 
empiriske materiale fremgår som succeskriterier for at kunne tilgå en position 
som god samfundsborger, “mønsterbryder” eller “rigtig voksen”. I Martins 
fremtidsscenarie læser jeg imidlertid en underliggende bekymring og fortsat 
problematisering af, om det nu er de rette værdier samt opskriften på trivsel og 
et godt liv.

Året efter interviewer jeg Martin sammen med Lærke. Da jeg på skift beder 
Lærke og så Martin om at beskrive Lærke med fem ord, nævner de begge, at hun 
er et ordensmenneske, der godt kan lide at have styr på tingene – på godt og 
ondt – og hertil beskriver Martin også Lærke som perfektionistisk. Det uddybes 
bl.a. med følgende eksempler:

Martin: Du kan jo bare gå ned og åbne døren ind til hendes 
værelse ikke også, og så kan du jo se, hvor snorlige tingene skal 
stå, eller på den samme måde skævt, eller, altså, det skal være 
helt, helt perfekt. Øhm, og det kan jeg sagtens forstå et langt 
stykke hen ad vejen, men jeg ved også, at det kommer til at blive 
rigtig svært i længden, fordi der er ikke noget her i denne verden, 
der er perfekt, og det vil give hende rigtig mange kampe. Og det 
vil give hende, også, måske, nogle nederlag i livet, fordi der vil 
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være ting, som hun har et ønske om, at hun gerne vil gøre perfekt. 
Fødselsdagen er et meget godt eksempel ikke, hun vil gerne gøre det 
perfekt, sådan at alle er glade, og alle kan lide det, og alle synes, 
at det var den mest fantastiske fødselsdag. Men når så det IKKE 
er det, når det så ikke bliver sådan, så bliver hun selvfølgelig ked 
af det og … 

Lærke: Ja, så er jeg meget den her (Lærke peger på et af de 
billedkort på bordet, som forestiller en smiley, der er ked af det…)

Martin: Og det er jo fint nok, men det kan jo også være hårdt 
som menneske. Altså man kommer til at blive sådan lidt kold 
og lidt kynisk på en eller anden måde, hvis alt skal være perfekt, 
fordi man også sætter nogle forventninger op til andre mennesker 
om, at de også skal være perfekte. Og der ER ikke nogen, der er 
perfekte. Men det er jo en læring, Lærke er kun 11 år, så tro mig, 
hun har mange år endnu, tænker jeg. Og, øh, (Martin griner) det 
er jo noget hun skal lære.

I løbet af dette uddrag positionerer Martin Lærke som perfektionistisk og 
udfolder en bekymrende fortælling knyttet hertil, som vækker genklang fra året 
før. Et problematiserende fortællespor, hvor Lærke ifølge Martin bliver ked af 
det og stiller for høje krav til sin omverden. Problematiseringen ligger her i, at 
kun det perfekte er godt nok for Lærke, men at det perfekte ikke findes.

Historierne om Lærkes fokus på perfektion kan også læses i forhold til et 
fortællespor om “det perfekte som normalitetsideal”. Formuleringen henter 
jeg fra undersøgelser af ungdomsliv og trivsel, som blandt andet påpeger, at 
mange unge positionerer sig selv i forhold til en “perfekt normalitet” og et 
gennemgående fokus på præstation:

Positionen uden for den perfekte normalitet er en betydningsløs 
position – man er ikke rigtigt noget eller nogen, når man ikke er 
perfekt. (Sørensen m.fl., 2017, s. 39)

Dette fokus på en perfekt normalitet kontekstualiseres i forhold til en række 
sociologiske analyser af samfundet som konkurrencesamfund (Pedersen, 2011) 
eller præstationssamfund (Petersen, 2016). Mange af disse samfundsanalyser 
skildrer imidlertid også, hvorledes mennesker mistrives og bukker under 
for presset, idet dette ideal per definition er uopnåeligt (Petersen, 2016). 
Mistrivsel og selvskadende adfærd kan være en af strategierne til at fjerne sig 
fra en position som “uperfekt selv” (Sørensen m.fl., 2017). Pointerne om 
bagsiden ved denne stræben efter perfektion og præstationskultur understøtter 
det problematiserende fortællespor, som Martin netop fremfører, hvor 
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perfektionisme problematiseres, og historier om Lærkes forestillinger om et 
perfekt, vidunderligt liv konstrueres som et uopnåeligt ideal og en urealistisk 
virkelighedsopfattelse. 

I mine bestræbelser på at lytte efter andre mulige fortællespor kan skildringen 
af perfektion og præstation som samfundstendens dog også læses i et andet lys. 
Hendes stræben efter perfektion og succes kan også positionere Lærke som 
et barn, der navigerer i forhold til de normalitetsidealer, som hun møder på 
sociale medier, og som de fleste børn på hendes alder navigerer efter. Hermed 
bliver Lærkes adfærd og perfektionisme ikke længere en del af et fortællespor 
om en anbragt piges idealiserede forestilling om en “normal verden”, som hun 
afgrænses fra på grund af sin opvækst og kategorisering som barn anbragt på 
institution. Perfektionen og hendes fokus på facade udgør således her ikke en 
fortælling om et barns overdrevne fantasiverden og en manglende evne til at 
skelne fantasi fra virkelighed. Det bliver en fortælling om et barn, der navigerer 
efter gældende normer i de arenaer, som hun færdes i uden for institutionen og 
på sociale medier.

Rollemodeller og realitetskorrigering 

I fortællesporet om børn med forvrængede opfattelser af virkeligheden 
positionerer Martin sig selv som en rollemodel og forstående voksen, der har til 
opgave at hjælpe børnene med at justere deres forventninger og krav til sig selv 
og andre, så de bliver mere realistiske. Således konstruerer historierne også to 
dikotomier, hvormed Martin positioneres som både voksen og professionel over 
for Lærke og David som børn og anbragte. Disse dikotomiske positioner kan 
bidrage til at legitimere Martins historier om, hvad der er realistisk og normalt, 
hvordan en “rigtig familie” ser ud, og hvad der kendetegner vigtige værdier i et 
godt liv, som mere troværdige eller “sande”, end de forestillinger, som Lærke 
tilskrives, og de historier, hun fortæller. Denne positionering som rollemodel 
og et fokus på realitetskorrigering af de anbragte børn og unges drømme og 
forventninger gælder ikke kun interviewene med Martin, men genfindes på tværs 
af det empiriske materiale med pædagoger, sagsbehandlere og plejeforældre. Et 
plejeforældrepar fremhæver eksempelvis, at den 16-årige dreng, de har i pleje, er 
en “solstrålehistorie”, der i løbet af sin anbringelse er blevet “meget mere rustet 
til den virkelige verden”. 

Formålet med “særlig støtte til børn og unge” er ifølge Serviceloven, “at sikre, 
at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, 
sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende” (Serviceloven 
§46). Selvom der kan være mange forskellige begrundelser for en anbringelse, 
ligger det implicit i lovgrundlaget, at plejeforældre og institutioner har en 
normaliserende opgave i forhold til at give børnene og de unge nogle “bedre”, 
“sundere” eller mere almindelige normer og værdier (Warming, Fjordside 
og Lavaud, 2017, s. 138–139). Anbringelsers normaliserende sigte har også 
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historiske rødder. Således påpeger Inge Bryderup, at et fokus på familiepleje 
historisk set bygger på en ofte idealiseret fortælling om den “almindelige” 
familie, der kan sikre “sunde omgivelser” for barnet og hermed udgør en kilde til 
god opdragelse og støtte (Bryderup, 2017). Dette normaliserende sigte kan dog 
også være stigmatiserende og vanskeliggøre inddragelsen af de anbragte børn 
og unges perspektiver. Som Louise Harkes skildrer, kan selve processen med 
at lave handleplaner og indsatsmål give anbragte børn og unge oplevelsen af at 
være unormale. Ligesom de ikke oplever at blive inddraget, når de professionelle 
opstiller målene i handleplanerne, og hermed definerer hvad der kan være de 
“rette” måder at have venskaber på, leve sundt eller vælge uddannelse (Harkes, 
2021, 210-216).

En dobbelt positionering som “barn” og “anbragt” – svære 

betingelser for inddragelse

Det kritiske blik fra childism-perspektivet opfordrer til at tage børns perspektiver, 
oplevelser og handlinger seriøst, og samtidig kaste et bredere blik på, hvordan 
voksencentrede normer sammenvæves med andre magtrelationer (Wall, 2022). 
I nærværende artikel er det forholdet mellem professionel og borger/anbragt, 
der forstærker magtrelationen mellem positionerne som barn og voksen. Et 
childism-perspektiv kan her bidrage til at fremhæve, hvordan voksne, pædagoger, 
plejeforældre mv. strukturelt således positioneres i en overordnet position i 
forhold til børn og unge. Qua en tilskrevet sårbarhed og udsat situation, skal de 
modtage guidning i livsførelse og acceptable normer – både i forhold til at være 
“rigtige børn” og blive “gode samfundsborgere”. Det skaber svære betingelser for 
at inddrage og lytte til de anbragte børns perspektiver og ønsker, når pædagoger 
og andre fagprofessionelle positioneres som dem, der “ved bedst”, grundet deres 
dobbelte position som både voksne og professionelle.

Mine analyser viser, hvordan en skelnen mellem fantasi og virkelighed bringes i 
spil på forskellige måder i problematiserende historier om børn og unge. Davids 
bekymringer og vilje til at skulle passe på sin mor afviger fra normen om at 
forældre forventes at passe på deres børn og ikke omvendt. Skellet mellem fantasi 
og virkelighed associeres her til konstruktionen af “normale” børn og voksne, 
og hermed kommer problematiseringen af Davids adfærd til at fremstå som 
et spørgsmål om en forvrænget opfattelse af virkeligheden, hvor pædagogerne 
skal hjælpe ham til at tilegne sig en bedre realitetssans. Lidt firkantet sagt, kan 
man sige, at realitetskorrigeringen både begrundes med, at de er børn (umodne, 
irrationelle, fantasifulde) og at de er anbragte (uden kendskab til “normale” 
familier og livsførelse), og hermed udgrænses deres ønsker og drømme som 
mindre relevante at inddrage eller lytte til. 

Det er her, at Davies emergente lytning kan understøtte et childism-perspektiv, 
fordi det opfordrer til at dvæle ved og udforske betydninger og fortællespor, 
som vi endnu ikke ved hvor fører hen. Også selvom det kan forstyrre etablerede 



“M
e

n
 d

u
 e

r e
t b

a
rn

, k
æ

re
 ve

n
” –

 n
å

r a
n

b
ra

g
te

s ø
n

sk
e

r u
d

g
ræ

n
se

s so
m

 virk
e

lig
h

e
d

sfje
rn

e

TEMA#1 - MARTS - 2023 S. 40 - 54

forståelser af tingenes tilstand og positioneringen som voksen eller professionel, 
der “ved bedst”. I en anden læsning af Martins historie om episoden med David 
og drengens replik om, at “ikke alle voksne kan passe på sig selv” – inviterer Davids 
adfærd til at genoverveje omfanget og måden, hvorpå børn kan involveres i deres 
familiemedlemmers sårbare situation. Måske kunne man gå endnu mere på 
opdagelse i Davids mistillid til hjælpesystemer samt mulighederne for at realisere 
hans ønske om at drage omsorg? Uden at negligere den sårbarhed han samtidig 
udviser. I forhold til Lærke kunne det være, at hendes drømme og ønsker til en 
(pleje)familie indebærer en kritik af de vilkår og rammer hun lever i som anbragt 
og på et opholdssted? Samt en drivkraft til at opnå succes på en række parametre 
og ikke lade sig nøje i et samfund, der lægger vægt på materielle ting og skønhed? 
At forfølge disse andre fortællespor kan også fordre andre handlinger fra bl.a. 
de voksnes side, fordi det ikke længere peger på en (ned)justering af børnenes 
forventninger og adfærd, men også kunne lægge op til at skabe andre rammer og 
muligheder omkring børnene. Mine alternative læsninger af materialet udgør 
ikke bedre eller mere rigtige forståelser, men er et forsøg på at udvide blikket for 
mulige forståelser af børnenes udsagn og handlinger.

Blandt barndoms- og ungdomsforskere er det ikke noget nyt at interessere sig for 
børns fantasier og utopier. Eksempelvis er fremtidsværksteder og kritisk utopisk 
aktionsforskning en yndet metode og tilgang til at inddrage børn og unges 
perspektiver og fremme deres deltagelse i forandringer af praksis (Alminde og 
Warming, 2020, 343). I en udforskning af hvad “børns utopier” kan indebære, 
påpeger Kim Rasmussen, at børneforskeres interesse herfor netop kan skabe 
viden om børns “kritik(ker) af nutiden via deres drømmende tænkning om 
fremtiden” (Rasmussen, 2014, 215). I modsætning til at affeje det tilsyneladende 
fantasifulde som irrelevant eller en bekræftelse af en underordnet position som 
anbragt barn, der “har meget at lære”. I så fald risikerer inddragelsen af deres 
perspektiver at blive begrænset til det, som passer ind i eksisterende antagelser og 
normer om fornuftige valg og realistiske ønsker. I tråd med Davies opfordring 
om at “lytte” til børn, handler det om nysgerrigt at gå på opdagelse i det endnu 
udefinerede, som overskrider etablerede forståelser. Hvis man i forskning og 
praksis ønsker i højere grad at inddrage børn og unges perspektiver, ligger der 
et uudforsket potentiale i at lytte til og forfølge tilsyneladende fantasifulde, 
urealistiske eller utroværdige ytringer og drømme. 

Manon Alice Lavaud, ph.d., adjunkt, Institut for 
Pædagoguddannelse, Københavns Professionshøjskole.
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De senere år har vi set et øget fokus på monitorering af børns udvikling 
og et generelt øget fokus på måling af børn. Målingerne har to sider. 
Først og fremmest de opsatte (mere eller mindre eksplicitte) mål eller 
standarder, som fungerer som pejlemærker for barnets udvikling, samt 
den faktiske opfølgning eller monitorering af udvikling i forhold til 
de opsatte mål. Med denne artikel ønsker vi at sætte fokus på, hvordan 
mål opstilles for børn og unge – mere specifikt de handleplansmål, der 
udarbejdes i kommunale børnefamilieafdelinger – og hvilke virkninger 
og konsekvenser denne målsætning kan have på både kort og lang sigt. 
Artiklen undersøger, hvordan børn og unge inddrages, og hvordan 
selve målformuleringen kan stride imod børn og unges grundlæggende 
rettigheder i forhold til at blive hørt. Artiklen bygger på empiriske 
indsigter fra den ene forfatters ph.d.-afhandling (Harkes, 2021).

Handleplaner, handleplansmål, børnerettigheder, inddragelse 

Det målsatte børneliv

Både på det almene og det specialiserede område har vi gennem en årrække set 
en øget tendens til at opsætte mål for børns udvikling. Opsætningen af mål for 
børn og unge kan ses i lyset af bredere tendenser relateret til måder at styre den 
offentlige sektor på. Mål, fx handleplansmål, kan anskues som pejlemærker 
og anvendes til at monitorere en udvikling i en særlig retning. På denne måde 
fungerer handleplansmål som redskaber for de professionelle til at tilrettelægge 
indsatser, samt som et styrings- og dokumentationsredskab. Målingstendensen 
kan blandt andet ses som resultat af New Public Management (NPM), som var 
kommunernes foretrukne styringsstrategi op gennem nullerne. NPM bygger 
på forestillingen om, at principper for styring i den private sektor kan overføres 
til den offentlige sektor. Det sker ved øget fokus på mål- og rammestyring og 
ønsket om mere effektivisering ved hjælp af redskaber som udlicitering, kontrol, 
kontraktstyring og evaluering (Andersen et al., 2017). Dette styringsrationale 
ses tydeligt indskrevet i formålet med de sociale handleplaner målrettet børn 
og unge, der har behov for særlig støtte, og kommer blandt andet til udtryk 
ved, at dokumentationen i handleplanen kan forstås som det offentliges ønske 

Louise Harkes og Silla Marie Mørch Sievers

Handleplansmål  
- i et børne-/ungeperspektiv
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om at give borgerne en skriftlig, kontraktlignende plan for hjælpen (Bjørn, 
2008), men også som konkrete mål, der kan følges systematisk op på. Kravet 
om handleplaner målrettet alle børn, der modtager en foranstaltning, blev 
indskrevet i serviceloven i 2006. Her blev det også præciseret, at målsætning 
var en central del af handleplanerne. Således skulle der laves mål for indsatserne 
i forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling i overensstemmelse 
med det overordnede formål med støtten. Handleplanernes formål er at 
sikre dokumentation, men også retssikkerhed for sagsbehandlingen på 
børneområdet. Handleplanerne har dermed flere formål: de er arbejdsredskaber 
til de professionelle; de skal sikre børnene og de unges retssikkerhed; og som vi 
skal se nedenfor, indgår handleplanerne også som en ’aktant’ i børnene og de 
unges liv, som de unge lever med og forholder sig til i deres hverdagsliv. 

Ligesom i de sociale handleplaner har der gennem en årrække været elevplaner 
i skolen, som ligeledes havde et målfokus. Qvortrup (2014) beskriver, hvordan 
der med folkeskolereformen skete et paradigmeskifte, hvor folkeskolen gik 
fra et undervisningsparadigme med fokus på, hvad der skal undervises i, til et 
lærings- og kompetenceparadigme, hvor fokus i stedet er på, hvilke læringsmål 
eleverne skal arbejde hen imod. I 2021, efter at elevplaner blev midlertidigt 
suspenderet i forbindelse med corona-pandemien, blev det politisk besluttet, at 
elevplanerne skulle afskaffes og erstattes af et nyt værktøj kaldet meddelelsesbog. 
Meddelelsesbogen har - ligesom elevplanerne - fokus på den enkelte elevs faglige 
og alsidige udvikling. Målene i elevplanerne er dog erstattet af nogle fokuspunkter 
centreret om elevens udvikling (Børne- og Undervisningsministeriet 2022).

I 2004 kom loven om pædagogiske læreplaner, målrettet børnegruppen i 
alderen 0 til skolestart i dagtilbud. Formålet var at beskrive dagtilbuddets mål 
for børnenes læring i forhold til seks læreplanstemaer.  At “mål” og ”læring” på 
denne måde fik en central position i dagtilbuddene gav anledning til kritiske 
røster, der advarede mod en ”skolificering” af børnehaven. Årsagen var, at det 
styrkede fokus på læring i daginstitutionerne, ikke tidligere havde været en del af 
den danske børnehavetradition (Danmarks Evalueringsinstitut, 2012). 

Fokusset på måling i de tre forskellige kontekster viser, hvorledes målstyring 
er indtænkt i børnenes hverdagsliv gennem deres opvækst, fra de begynder i 
et dagtilbud, til de forlader folkeskolen, samt hvis de kommer i kontakt med 
kommunens børne-familieafdeling. Målstyringen bygger på et perspektiv på 
børnene, der tager udgangspunkt i udvikling og læring. 

Krav om inddragelse – men det sker ikke 

Det er et gennemgående krav på tværs af planerne, at der skal ske inddragelse 
af børnene i et eller andet omfang. Det følger bl.a. af formålsbestemmelserne i 
servicelovens § 1 og § 46, at handleplanen målrettet børn og unge med særlige 
behov så vidt muligt skal udarbejdes i samarbejde med barnet eller den unge. 
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I forhold til elevplanerne er det præciseret i Folkeskoleloven § 18 stk. 4, at på 
hvert klassetrin og i hvert fag skal lærere og pædagoger samarbejde med den 
enkelte elev om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt (Folkeskoleloven, 2020). 
I forhold til meddelelsesbogen fremgår det at, “Både elev og forældres oplevelser 
og perspektiver er vigtige at inddrage i arbejdet med meddelelsesbogen (Børne- 
og Undervisningsministeriet, 2022, p. 7). 

Også ved læreplanen i dagtilbuddene er der fokus på inddragelse af børnene. 
Planen skal således indeholde nogle overordnede relevante refleksioner over og 
eksempler på, hvordan det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet inddrager 
børnenes perspektiv.

På trods af krav og intentioner om at børn og unge skal inddrages i de 
målstyringsprocesser, der foregår omkring dem, viser forskningen at 
inddragelsen sker i begrænset omfang (Frørup, 2011; Harkes, 2021; Helms, 
2017; Plum, 2011). 

Både tidligere og i forbindelse med forenklingen af elevplanen har det været 
et krav, at eleverne skal inddrages i målsætning i elevplanen. Alligevel viser 
undersøgelser (Danmarks Evalueringsinstitut, 2008; Muusmann, 2013), 
at eleverne kun i meget begrænset omfang inddrages i forbindelse med 
udarbejdelsen af deres elevplan. Derfor understreges det også af både Danmarks 
Evalueringsinstitut og Muusmann, at eleverne i højere grad bør inddrages i 
elevplansarbejdet. Da meddelelsesbogen først er implementeret for nylig er der 
endnu ikke forskning, der kan belyse om og hvordan inddragelsen sker i disse. 

I forhold til læreplanerne på dagtilbudsområdet ses der ligeledes en manglende 
inddragelse, da hovedfokus er på de voksnes vurderinger af, hvordan børn 
har haft gavn af den voksenplanlagte aktivitet eller proces – set i lyset af de 
formulerede pædagogiske hensigter eller mål. Ligesom kun få børneperspektiver 
finder vej til de interne skriftlige evalueringer, som pædagogerne forpligtede på 
at lave (Andersen, 2020). Når det gælder sagsbehandlingen målrettet udsatte 
børn og unge er tendensen den samme. Undersøgelser af børns inddragelse i 
beslutninger vedrørende dem selv peger på, at børn og unge i udsatte positioner 
ikke altid inddrages - og når de inddrages, er det på et meget lavt niveau for 
inddragelse, hvor de mest af alt lyttes til men ikke reelt har indflydelse på 
beslutningen (Jensen, 2014; Skov & Lausten, 2020). Henriksen peger på et 
børnevelfærdssystem, hvor børns rettigheder er indskrevet i lovgivningen, men 
hvor den empiriske viden peger på en voksen-centreret forståelse af børnenes 
behov (Henriksen, 2022). 

På baggrund af introduktionen til temaet kan vi samle op på tre pointer. Den 
første pointe er, at der i børns møde med daginstitution, skole og socialforvaltning 
er et gennemgående fokus på opsætning af mål for børnenes liv.  Den anden 
pointe er, at målene har et udpræget fokus på børnenes udvikling - ud fra 
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forudbestemte fastsatte kriterier for udviklingen. Endeligt er det en pointe, at 
der stilles krav til inddragelse af børnene i fastsættelsen af målene - men at børn 
og unge inddrages i begrænset omfang.

I vores optik er dette vigtige pointer, som vi mener, giver anledning til overvejelser 
om måden, vi opstiller mål for børn og unge. I den følgende analyse vil vi dykke 
yderligere ned i, hvilke konsekvenser det har for børn og unge, at vi målfastsætter 
på den måde, vi gør.

Unges perspektiver på handleplansmål – empiriske nedslag

Udgangspunktet for analysen er empiri fra et phd.-projekt om handleplaner for 
udsatte børn og unge (Harkes, 2021). Projektet baserer sig på et casestudie i 
to kommuner, hvor empirien udgjorde observationer af sagsbehandlere mens 
de skrev handleplaner, deltagelse i handleplansmøder, gennemgang af 12 sager, 
interviews med syv sagsbehandlere og 5 unge.  I det følgende ses nærmere på 
handleplansmålene og betydningen af disse fra et ungeperspektiv. I analysen tager 
udgangspunkt i fire unges fortællinger om deres handleplaner. Marlene på 21 og 
Kristian på 18 år, der begge er anbragt i efterværn på en døgninstitution samt 
Signe på 15 og Alberte på 17 år, der begge bor hjemme og har en kontaktperson. 

Hvis mål? Og hvilke stemmer gøres tavse?

Når man opstiller mål i handleplaner, er formålet med dette at sikre barnets eller 
den unges udvikling og trivsel. Samtidig fungerer målene også som pejlemærker 
hen imod en ’normalitet’, den unge skal understøttes i at opnå. På den måde 
kommer målene til at fungere som en slags standarder for det normale, som 
barnet og den unge (med hjælp fra professionelle) skal arbejde i retning af. Men 
sådanne standarder og mål er aldrig neutrale.  

Aktør-netværkteorien (ANT) har en udvidet aktørforståelse, hvor ikke bare 
mennesker er aktører, men hvor også eksempelvis materialitet, standarder, 
herunder fx handleplaner fungerer som aktører (eller aktanter i ANT-
terminologi) - dvs. som noget, der aktivt gør noget i verden (Jensen et al., 2007). 
Ved at forstå handleplanerne, ikke blot som et redskab, men som en social aktør, 
der har agens og gør noget med sin form og sit indhold, så bidrager det til en 
forståelse af, hvordan handleplanerne kan blive medkonstruerende for at forme 
børns hverdagsliv. I det følgende citat fremgår det således, hvordan Marlene 
oplever handleplanernes effekter: 

Marlene: Ja og jeg tror heller ikke, at jeg fik noget ud af de 
der handleplaner. Fordi jeg blev bare sur hver gang jeg så 
den, og hvis jeg læste i den, fordi alt bare var penslet ud. 
Interviewer: hvad var hårdt ved det?
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Marlene: Jeg tror en ting var, at jeg kunne se alle problemerne, 
fordi jeg synes jo, at de overdrev med alt, altså sådan ekstremt 
meget.

For Marlene er handleplanerne ikke bare nogle, der neutralt belyser hendes 
situation, og hvad der skal hjælpe hende. Hun oplever en skævvridning, hvor 
problemerne kommer til at være markant mere fremtrædende end det, hun 
selv oplever. Handleplanerne er samtidig med til at fremkalde en følelsesmæssig 
respons i hende, som betyder at de langt fra opleves som hjælpsomme, men i 
stedet som noget, der gør hende sur, hver gang hun ser dem. 

Målformuleringen i en handleplan kan forstås som et ‘obligatorisk passagested’ 
(Callon, 1986). Et obligatorisk passagested er det sted, som alle aktører i et 
givent netværk skal igennem for at nå et bestemt mål  (Olesen & Kroustrup, 
2007). I processen omkring problemforståelsen og frem mod formuleringen 
af selve målene i handleplanen vil en lang række forskellige aktører og 
aktanter være involveret. Det drejer sig eksempelvis om den unge, den unges 
netværk, professionelle i den unges liv, men også fx lovgivning, retningslinjer, 
sagsdokumentation mm. I handleplansskrivningen samles alle disse 
forskellige aktanter, og sagsbehandleren formulerer og nedskriver de endelige 
handleplansmål.

Men som citatet med Marlene tydeliggør, så er formuleringerne ikke altid 
uproblematiske. Hver gang en formulering nedfældes i handleplanen, er andre 
formuleringer blevet gjort tavse. Hvis handleplansmål anskues som standarder, 
som den unge møder, så bliver det, med Bowker og Star (2000), interessant at 
se nærmere på, hvilke synspunkter der får plads, og hvilke, der marginaliseres 
eller er blevet gjort tavse i processen. I citatet bliver det for eksempel tydeligt, at 
Marlene oplever, at en knap så problemmættet fortælling om hendes situation 
er blevet udelukket til fordel for en, hvor ‘alt bare var penslet ud’. 

Også Alberte oplever, at hendes egen forståelse af sin egen situation har svært 
ved at finde vej til de endelige formuleringer i handleplanerne. Sagsbehandlerens 
særlige forståelse af, hvad venskaber er, underkender Albertes egen oplevelse:  

I handleplanen er der indsat et mål, der lyder: Det er målet, at Alberte får venner, 
som hun ses med i sin fritid ikke via internettet.

Om dette siger Alberte: 

Nogle af målene, synes jeg, er lidt urealistiske, fordi jeg kan godt 
se, at man skal have venner ud over internettet, men de får det til 
at lyde som om, jeg ikke skal have venner på internettet, hvor man 
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kan sige, at vi lever i 2017. Nu har jeg haft en internetveninde, 
som kommer og besøger mig til sommer. Hun bor i Norge, og 
hende har jeg jo at snakke med. Og hvis jeg ikke havde hende, så 
var der slet ikke nogen at snakke med. Jeg føler, at det er forkert, 
at de ikke ser hende som værende en jeg snakker med. Hun er en 
veninde. 

Her ses det, hvordan målene bliver normativt bestemmende for, hvornår noget 
kan være et venskab, nemlig at det kræver, at det foregår i den fysiske verden, 
mens andre typer af venskaber (på internettet) marginaliseres og ikke tæller i 
Albertes handleplan. Problemet er, udover at den unges perspektiv overhøres, 
at et ret væsentligt element i barnets hverdagsliv ikke tillægges værdi. At være 
sammen med venner via nettet er for mange unge i dagens Danmark en naturlig 
måde at socialisere på (Ottosen & Andreasen, 2020). Alberte lider af angst, og 
kommer ikke så meget ud, derfor er det måske netop vigtigt, at hun har denne 
veninde, som er vigtig i forhold til at modvirke ensomhedsfølelser. Så et mål 
kunne måske i stedet være at støtte Alberte i at fastholde og være sammen med 
sin internetveninde. Eller et mål der som minimum afspejlede noget, Alberte 
kunne genkende og var enig i. 

Langsigtede mål – frem for et her og nu perspektiv på barnet

Handleplansmålene kan siges at have en dobbelt funktion som på én gang et 
redskab og et ideal (Bowker & Star, 2000; se også Juelskjær & Staunæs, 2016). 
De er et redskab til at sikre børn og unge med særlige behov samme muligheder 
som deres jævnaldrende, samtidig med, at de stiller et ideal op, som den unge 
skal bevæge sig imod. På den måde kommer handleplansmålene også til at 
udgrænse børnene og de unge som særlige; som nogle der netop ikke er ligesom 
deres jævnaldrende. Målene bliver noget, der skaber en forskel til andre børn, 
men i virkeligheden også en forskel til der, hvor barnet befinder sig netop nu. 
Med fokusset på barnets og den unges udvikling og forandring bliver det også 
relevant at inddrage begreberne ”being” og ”becoming”. Begreberne stammer 
fra den nye barndomsforskning, der vandt frem i 1990’erne og bidrog med nye 
teoretiske tilgange til forskningen i børn. Et vigtigt bidrag i den forbindelse var 
de engelske forskere James, Jenks og Prouts (James et al., 1998) udbredelse af 
begreberne ”being” og ”becoming” i barndomssociologien. Kort sagt handler 
being om at se barnet som en social aktør, der er værende og kompetent. Hvor 
becoming refererer til barnet som et udviklingsobjekt, der afventer voksenlivet. 
I forhold til barnets trivsel tales ligeledes om forskellen mellem child well-being 
over for child well-becoming. Begrebet child well-being handler om hvordan 
barnet har det lige nu, hvorimod hvor well-becoming har et længere sigte på 
barnets trivsel. 
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I interviewene med de unge, bliver det tydeligt, at mange af målene og de unges 
oplevelser af målene i handleplanen i høj grad retter sig mod becoming frem for 
being. I citatet nedenfor ses et eksempel på dette, hvor Kristian beskriver sin 
oplevelse af målene i sin handleplan: 

Det er jo ikke fordi, de har skrevet noget, der ikke var relevant. 
Men det er bare ikke altid, du har lyst til at arbejde med dig 
selv. Nogle gange vil du også bare gerne være ung og dum og gå 
ud og drikke dig megastiv, hvis det er det, man vil, ikk. Da jeg 
yngre, havde jeg overhovedet ikke lyst til at arbejde med mig selv. 
Det var der ikke nogen af mine venner, der gjorde. Det er meget 
atypisk i forhold til at være ung, og de rammer der er i huset, de 
er også meget atypiske ift. at være i en normal familie, selvom de 
går meget op i, at det skal være som en normal familie, men der 
er jo bare nogle andre regler.

For Kristian kommer becoming-perspektivet til at udgrænse et being-perspektiv, 
som der ikke levnes megen plads til. Noget som Kristian desuden oplever som 
en forskel i forhold til sine ikke-anbragte kammerater. Becoming-perspektivet 
gennemsyrer hele vores samfund, og udviklingsorienterede begreber og termer 
er plusord, som det er svært at være uenig i. Men den store vægtning af becoming 
til fordel for being kan have nogle uheldige konsekvenser. 

Som Cassidy (2017, p. 19) formulerer det: ”Being is in the present, and being 
well is the good life, the good life is for all and is not something one has to wait for 
until one reaches adulthood”. 

Pointen er, at vi ikke må overse børnenes ret til at have et godt hverdagsliv med 
et fokus på deres trivsel her og nu, til fordel for langsigtede udviklingsmål.

Et eksempel på dette ses i empirien om Signe på 15 år. Signes forældre er skilt 
og har et anspændt og konfliktfyldt forhold til hinanden. Derudover har hendes 
lillebror, der er diagnosticeret med infantil autisme, fyldt meget i hjemmet, 
hvilket betyder, at Signe har følt sig overset og svigtet. Signe selv har ofte smerter 
og svært ved at sove, og er netop blevet udredt i psykiatrien, hvor udredningen 
peger på symptomer på angst, stress og depression, pga. længerevarende 
belastninger i hendes liv. Signe har mistrives i skolen, hvor hun har oplevet 
mobning med meget fravær til følge. Målene i Signes handleplan lyder blandt 
andet: Signe skal indhente det, hun er bagud i skolen og gennemføre 9. klasse. 

Målet er et eksempel på et mål der er meget generelt og langsigtet – og med et 
ensidigt fokus på child well-becoming – frem for well-being. Når man er ung, og 
har et udfordrende hjemmeliv med forældre i konflikt, en søskende med psykisk 
sygdom og mobning i skolen, så kan et mål om at ”gennemføre 9. klasse” synes 
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meget langt væk fra ens livssituation. For de unge kan det skabe en oplevelse af, 
at målene bliver afkoblet det, de selv synes er væsentligt i deres liv – og dermed 
afkoblet de unges hverdagsliv og individuelle kontekster. Når de ikke oplever sig 
set, hørt og forstået i handleplansmålene, kan resultatet være at de resignerer og 
opgiver at få hjælp. 

Alberte fortæller eksempelvis: 

Altså halvdelen af tiden, der har det ikke rigtig givet mening for 
mig. De bruger mange af de der voksenord, hvis man kan sige 
det sådan, så jeg har også lidt svært ved at tolke nogen af tingene. 
Så har jeg bare haft så dårlige oplevelser med det, så jeg har ikke 
rigtig lyst til at være der. Så det er bare så hurtigt som muligt at 
få det overstået, så vi kan komme hjem igen.

Målenes formuleringer og fremtidsfokus tvinger de unge til hele tiden at 
forholde sig til noget, de ikke er, kan eller gør (endnu), hvilket kan være med til 
at skabe en utilstrækkelighedsfølelse. Som Alberte udtrykker det: 

Og den måde, at de hele tiden siger, at de ser, hvad jeg gør, men 
jeg får hele tiden at vide at jeg burde gøre mere. Jeg får meget tit 
at vide, at jeg ikke gør nok, og det har jeg ikke brug for at få at 
vide, for jeg føler jo, at jeg gør hvad jeg kan.

Målingen af de unge, som forventes at kunne vise fremskridt, kan give bagslag 
på den måde, at de oplever sig utilstrækkelige, når de ikke formår at leve op til 
de opstillede mål.

Ifølge Cassidy (2017) er det afgørende for at sikre well-being, at børn og unge 
får mulighed for at give udtryk for deres synspunkter i relation til forhold, der 
vedrører dem - hvilket også er en rettighed de har jf. børnekonventionens artikel 
12. Som flere af citaterne peger på, oplever de unge sig netop ikke hørt i forhold 
til målformuleringerne. Alberte fortæller eksempelvis: 

Jeg gad godt, at blive spurgt om, hvad jeg gerne vil. Fordi det 
virker som om der står i papirerne, ”du skal være færdig med 9. 
klasse og så skal du begynde i gymnasiet” og alt det der, men det 
er ikke rigtig den vej, jeg ønsker at tage. Og det er det, de presser 
på en. 
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Becoming-perspektivet kobler sig dermed til inddragelsesperspektivet på den 
måde, at becoming-perspektivet har en tendens til at fortrænge og tavsgøre 
særlige aspekter af børnenes livsverden og en central del af det, der opleves som 
værdifuldt for barnet eller den unge i et being-perspektiv udelukkes i den måde 
handleplansmålene formuleres på. 

Konkluderende diskussion

Alle børn mødes af mål og udviklingsforventninger. Og alle børn mødes også af 
mere formaliserede udviklingsplaner, fx elevplaner, læringsmål mm. Børn som 
har indsatser på det specialiserede børneområde oplever dog denne formalisering 
i langt højere grad end andre børn og på måder, der trænger dybere ind i børnenes 
og de unges hverdagsliv. Målene er måske primært tænkt som redskaber for de 
professionelle omkring børnene, men som citaterne i analysen viste, trænger 
målene også ind og skaber virkninger i de unges liv – virkninger, som ikke altid 
opleves som hensigtsmæssige af de unge selv. Og måske netop fordi de fungerer 
som redskaber for de professionelle, og fordi de hænger sammen med den 
børnefaglige undersøgelse kan disse mål og formuleringer have en tendens til en 
fokusering på problemer i barnets eller den unges liv og udvikling. 

I det ovenstående har vi vist, hvordan børnenes egen forståelse af deres liv, 
deres drømme, håb og ønsker for deres hverdagsliv her og nu ikke altid finder 
vej i handleplanerne. Flere af de unge giver udtryk for, at handleplanerne og 
de tilhørende mål er formuleret af de voksne omkring dem, og at de enten 
ikke er blevet spurgt, eller at de er blevet spurgt, men deres perspektiv alligevel 
ikke er fundet vigtigt og vægtigt nok til at informere handleplanen. Selvom 
lovgivningen kræver, at de unge skal høres og inddrages, så ser det ud til, at 
denne involvering i praksis i bedste fald er symbolsk. Resultatet bliver for flere af 
de unge, at handleplanerne opleves som et dokument der ikke afspejler deres liv 
og behov for hjælp her og nu, men et dokument som fokuserer på langsigtede 
udviklingsmål. På kort sigt, kan man se, hvordan det for nogle af de unge 
betyder, at de trækker sig eller resignerer, når de alligevel oplever ikke at have 
en stemme ind i arbejdet med målene. På længere sigt er der en risiko for, at de 
unge mister tilliden til at blive set, hørt og inddraget samt at få hjælp til det, de 
oplever, de har behov for hjælp til.

En oplagt anbefaling kunne være, at børn og unge i endnu højere grad skal 
involveres aktivt i udformningen af deres egne mål, fx ved at målformuleringen 
skal tage udgangspunkt i børnenes egne formuleringer og ikke mindst tage 
udgangspunkt i deres hverdagsliv. Med det politiske udspil ’Børnene Først’, 
ser vi måske nogle takter, der peger i denne retning. I aftaleteksten fremgår det 
således ”Vi skal styrke kvaliteten af sagsbehandlingen, så anbragte børn og unge 
oplever, at deres mening, håb og drømme bæres med ind i sagsbehandlingen.” 
(Social- og Ældreministeriet, 2021, p. 18), ligesom målene i Barnets Plan ifølge 
samme aftale i højere grad skal fastsættes af barnet og familien selv, og: ”først 
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og fremmest fokusere på, hvordan barnets omgivende voksne vil støtte barnets 
trivsel og udvikling frem for at være en fortælling om, hvor langt barnet er fra at 
lykkes” (Social- og Ældreministeriet, 2021, p. 20).

I forlængelse heraf kunne man pege på, at mere being-fokuserede mål måske 
kunne skabe mere rum for at de unge kunne få lov til også bare at ‘være’, ligesom 
det kunne sætte fokus på barnets trivsel her og nu. Disse anbefalinger er i sig selv 
vigtige, men vi vil dog med denne artikel pege på, at man bør gå endnu et skridt 
i forhold til at sikre børnenes rettigheder; nemlig ved at foreslå, at børnene og de 
unge ikke alene skal inddrages (mere radikalt) i at formulere mål i handleplaner, 
men at de også inddrages i forhold til spørgsmålet om, man overhovedet ønsker 
at blive målt - og i givet fald hvordan. 

Selvom denne artikel tager afsæt i et lille sample og handler om en gruppe unge 
med indsatser på det specialiserede børneområde, så forestiller vi os alligevel, at 
nogle af de problematikker, de unge her møder i forhold til at få opsat mål og 
blive fulgt på mål alligevel har nogle paralleller til de dilemmaer og udfordringer, 
der generelt kan være, når vi arbejder med målte børneliv. 

Louise Harkes, lektor, ph.d., Center for Socialt Arbejde, 
Professionshøjskolen Absalon 

Silla Marie Mørch Sievers, adjunkt, ph.d., Center for Socialt 
Arbejde Professionshøjskolen Absalon
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Anbragte børn og unge vokser op i faglige systemer, hvor fagpersoner  
varetager en stor del af forældre- og omsorgsopgaven. Hvilke deltagelses-
muligheder giver sådanne opvækstrammer? Kan der både være skabt mulig- 
heder og begrænsninger til at deltage, under professionaliseringen af anbrin-
gelsen? Gennem et stort opdrag af levede erfaringer med anbringelse, vil jeg 
vise, hvordan idealiseringen af metodefagligheden i anbringelsen kan skabe 
blinde vinkler og reducere byggeklodserne til et børneliv. Byggeklodser  
som vi almindeligvis forstår, som nødvedige udviklingsbetingelser i en 
opvækst.  For mange tidligere anbragte børn og unge oplever, at de  kommer  
ud  på den anden side med begrænsede oplevelser af autentiske, kærlige og 
 stabile relationer med voksne, der træder ind i relationen sammen 
med dem, som hele mennesker. Det kan reducere deres relationelle udvik-
lingsmuligheder. Samtidig er de faglige systemer der styrer opgaveforstå-
elsen af anbringelsen, bærere af et børnesyn, der kan have betydning for 
den måde børn og unge får mulighed for at opleve og forstå sig selv under 
anbringelsen, i ungdomslivets mest identitetsudviklende faser. Måden børn 
og unge bliver forstået, positioneret og inddraget på i de faglige styringssy-
stemer, påvirker deres tro på dem selv. Og får betydning for de muligheder 
de tror de har i ungdommen og i voksenlivet.

Artiklen er udformet som et essay, der trækker på levede erfaringer fra dem, der 
er vokset op i faglige omsorgssystemer - medlemmer og frivillige i ’De Anbragtes 
Vilkår’.1

I De Anbragtes Vilkår møder vi de levede erfaringer gennem peer-samtaler 
med nuværende anbragte, besøg i anbringelseshjem, årlige topmøder for 
tidligere anbragte mv. På tværs af de samtaler vi har med børn og unge, er der 
gennemgående temaer i de følelser og oplevelser, der knytter sig til at vokse op i 
faglige systemer.

1  De Anbragtes Vilkår er en interesseorganisation for børn, der er anbragte, og voksne, der 
har været det. Foreningen er stiftet af tidligere anbragte børn og unge for at samle anbragte og 
tidligere anbragte om at dele positive og negative oplevelser og erfaringer fra deres anbringelse, så 
disse erfaringer kan bidrage til at udvikle både politik og praksis rundt om anbringelse af børn 
og unge.

David Adrian Pedersen

Børn og unges inddragelse i faglige 
logikker og systemer under anbringelse
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Et børneliv i en professionel opgaveforståelse

”Der var stort set altid fokus på mine udfordringer, og jeg tror, 
det var fordi man gerne ville hjælpe mig. Men sandheden er, at 
jeg var meget mere end det, min sagsmappe fokuserede på. Synet 
på mit liv er i min sagsmappe lige så sort og hvidt, som de sorte 
bogstaver på det hvide papir… Jeg spejlede mig i min sagsmappe, 
men jeg havde nu håbet på, at den havde afspejlet mig”

”En handleplan er vores tilstandsrapport. Så er man bare spændt 
på hvor mange K3’er man har.”

Sådan fortæller to unge kvinder på 22 og 24 år, som er flyttet fra deres sidste 
anbringelsessted. De fortæller om at blive vurderet af et fagligt system med en 
problemorienteret tilgang, og hvordan det fokus definerede, hvordan de blev set 
og mødt. Det er førstehåndsperspektiver på, hvordan det kan opleves, når ens liv 
udfoldes i de faglige systemer og logikker, der kan præge en anbringelsesindsats 
i forskellige grader.  

I De Anbragtes Vilkår indsamler vi sådanne unikke historier og identificerer 
de oplevelser, som er enslydende på tværs, samt de erfaringer, der adskiller sig 
væsentligt i både positiv og negativ retning. Denne viden giver os pejlemærker 
for, hvor der er noget vigtigt at arbejde med i den videre udvikling af 
anbringelsesområdet. 

Mange af vores medlemmer og frivillige oplever, at de gennem at bidrage til 
arbejdet i De Anbragtes Vilkår finder ud af, at deres erfaringer ikke er enestående 
– og at denne erkendelse letter en byrde af skyld, skam og mindreværd. Det 
giver os et fingerpeg om, at der er noget, vi har brug for at gå ind i. For hvorfor 
kommer så mange unge ud af en anbringelse med oplevelser af, at de manglede 
noget i voksenrelationerne, og med en selvfortælling, der slet ikke lever op til 
deres potentiale? 

I dialogen med de levede erfaringer, er der flere elementer i det faglige 
omsorgssystemer, som bliver peget ud. Her essayet vil jeg fokusere på to 
eksempler, af dem der fylder mest: de 3 p’er og handleplanen.

Børn har brug for mennesker, der er autentiske

Jeg vil først zoome ind på det pædagogiske princip om de tre P’er. På døgntilbud, 
i faglige fora for plejefamilier, i undervisning på pædagoguddannelsen og i andre 
faglige sammenhænge tales der om og undervises i brugen af de 3 P’er. De 3 P’er 
henviser til hvad der er personligt, hvad der er privat og hvad der er professionelt. 
Det er en slags fagligt dogme på feltet, der skal gøre de voksne bevidste om hvad 
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de deler i relationerne - helst afgrænse det private ud af relationerne og pejle mod 
det professionelle i arbejdet. De tre P’er dikterer, at man som voksen, der arbejder 
med anbragte børn, skal være skarp på indholdet i de relationelle forbindelser. 
Logikken er, at de 3 P’er fungerer som er navigationssystem, der skal beskytte de 
voksne og børnene, for uhensigtsmæssige oplevelser i den relationelle kontakt. 
Men flere i vores bagland fortæller, at disse faglige forskrifter kan afstedkomme, 
at de voksne i interaktionen med dem fremtræder ikke-autentiske og at dogmet 
i flere organisationer og relationer, bliver tolket radikalt. De tidligere anbragte 
fortæller fx således om relationen til professionelle: 

”Det var problematisk at nærværet, kærligheden og omsorgen ikke 
var til stede. Pædagoger skal være nærværende og ikke gemme sig 
bag handleplaner og teorier” 

”Man skal kunne opleve nærvær hos pædagoger – drop PPP-
modellen – vær til stede. Børn har brug for mennesker der er 
autentiske og ikke kolde autoriteter”

”Jeg oplevede at vokse op i min anbringelse, hvor de voksne var 
mine primære omsorgspersoner, med manglende kærlighed, 
og komme ud af anbringelsen, med en oplevelse af at være i 
underskud af omsorg. Det har været en stor sorg og savn for mig, 
som har forstyrret årene efter min anbringelse. Først som vrede og 
senere som et hul i hjertet, jeg ikke har nogen mulighed for at gå 
tilbage til og fylde ud.”

Alle tre citater er fra tidligere anbragte. De beskriver på forskellig vis, 
hvordan de har oplevet at mangle omsorg og kærlighed. Fra vores arbejde 
i De Anbragtes Vilkår ved vi, at de tre ikke står alene. Alt for mange børn 
får relationer til deres voksne, som er præget af ensidighed og manglende 
ligeværd. Børn og unge forventes at dele ud af sig selv, deres følelsesliv, 
tanker og historie, men der forventes ikke det samme af de voksne. 
Det er ikke forventningen i mit bagland, at de professionelle skal elske 
børnene, men børnene vil gerne opleve at blive mødt med kærlighed.   
Det oftest største ønske fra mange nuværende og tidligere anbragte, er kærlighed 
og autentisk omsorg. Men kan det ønske rummes i den professionelle logik 
relationerne udvikles i? 

Vi har tidligere anbragte i foreningen, der faktisk oplever, at der har været plads til 
kærlighed i relationen fra professionelle til dem og omvendt, der hvor de boede, 
men der er alt for mange, der har oplevet radikale fortolkninger af de tre p’er i de 
organisationer der var deres hjem. Hvor voksne var distancerede og upersonlige, 
som om “de havde et filter på deres relation til mig”, som flere siger. I denne 
type relation skabes en uligevægt, som ikke er præget af den rette gensidighed, 
autencitet og spejling. En gensidighed og spejling, andre børn normalt møder 
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gennem deres primære omsorgspersoner og som giver dem mulighed for at lære 
fra autentisk emotionel og social kommunikation. Børn der mødes med de tre 
P’er foran sig i relationen til voksne, kan opleve ikke at have samme adgang til 
en meget vigtig social og emotionel læringsplatform i hverdagen. De kan stå 
med ringere deltagelsesmuligheder, under og efter anbringelse, i store og små 
fællesskaber.

Vores oplevelse er, at der er god dialog, når professionelle i faglige organisationer 
møder op til vores konferencer og høre om erfaringerne fra de levede erfaringer, 
der er vokset op i anbringelse, men det går trægt med at omsætte de centrale 
indsigter fra de levede erfaringer til professionel praksis. Fx er de endnu ikke 
omsat til nye måder at undervise fagprofessionelle på, på trods af at børn, unge og 
voksne med anbringelsesbaggrund har kommunikeret uhensigtsmæssigheden 
med de P’er i ganske mange år. 

Handleplanerne skaber negative selvfortællinger

”Jeg var midt i 20erne før det gik op for mig, at der ikke var noget 
synderligt galt med mig. Jeg havde bare været anbragt.” 

”Pludselig skulle vi værdisættes via vores handleplansmål. Det 
var ligesom at få karakterer som menneske, hvor god er du til at 
leve.”

“handleplanen skabte den dominerende fortælling om mig, som 
fulgte rundt om mig i hverdagen. Fortællingen ændrede sig ikke 
hele vejen gennem min anbringelse, selvom jeg udviklede mig som 
menneske. Fortællingerne var smalle om hvem jeg var og hvad 
jeg kunne, og fik indflydelse på dårlige valg jeg tog efter min 
anbringelse, fordi jeg troede på dem.” 

Sådan siger tre tidligere anbragte om deres erfaringer med handleplaner. 
Handleplaner er det centrale faglige styringsredskab på anbringelsesområdet. 
Den sætter retningen for det som det faglige system mener, at man som 
anbragt barn skal arbejde med, for at være et tilstrækkeligt menneske? Det er 
det faglige styringsværktøj, der målretter omsorgsopgaven, forstået gennem 
en professionel linse. Du kan ikke, ikke have en handleplan som anbragt barn. 
Fordi handleplanen er problemorienteret i sit design, risikerer den at reducere 
fortællinger, der kredser rundt om anbragte børn og unge. Det er ikke mættede 
og differentierede fortællinger den rammesætter, som andre børn og unge 
møder, når de bevæger sig på tværs af kontekster hos venner, skole, forældre, 
søskende og fritidsliv. Fordi anbragte børn og unge ofte bruger mest tid hjemme 
på anbringelsesstedet, og har færre kontekster at bevæge sig i, kommer de 
professionelle fortællinger ofte til at fylde meget rundt om dem.
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 Det er derfor ikke handleplanen i sig selv, der er problemet, men det eksplicitte 
individualiserende problemfokus, der opsætter svære rammevilkår for børn og 
unges udviklingsmuligheder og forståelse af sig selv. Hvilke børn og unge oplever, 
udover anbragte børn og unge, at skulle mødes af så tæt en individuel vurdering 
og opfølgning, på deres person op gennem deres opvækst? En vurdering der i 
sit design kun kan pege på ting, hvor du i de voksnes øjne ikke lever op til nogle 
abstrakte forventninger om din adfærd, følelsesliv eller generelle udvikling?

Handleplanerne repræsenterer de voksnes perspektiv på barnets udfordringer 
og utilstrækkelige udvikling, men den har ikke et blik for den kontekst og forløb 
deres børneliv befinder sig i. Det et værktøj, som sætter bestemte udviklingsmål 
for børnene uden at forholde sig eksplicit til, hvilke omstændigheder og rammer, 
der skal skabes i børnenes hverdag, for at gøre målene opnåelige. Der kan være 
tale om stærke og entydige narrativer om barnet, som barnet eller den unge kan 
have svært ved at ryste af sig. Vi oplever, at den ensidige og problemorienterede 
faglige styring, der gør barnets indre til problemet, præger de anbragtes 
selvforståelse på en måde, der følger dem ind i voksenlivet. Når anbringelsen 
slutter laves der ikke flere handleplaner eller udfasning af den gamle - så de 
problemmættede fortællinger der har fulgt dem, forsætter desværre for mange 
med at være definerende for deres selvforståelse og valg senere i livet.

”…efter min anbringelse og i min vej ind i folkeskolen og senere 
ungdomsuddannelse, var jeg stensikker på, at det bare var et 
spørgsmål om tid, før jeg blev smidt ud fordi jeg ikke var god nok. 
Det var ikke en mulighed, men en forventning, så jeg sagde til 
mig selv, at det stadig var en succes jeg kunne være stolt af, hvis jeg 
kom halvvejs i studiet inden jeg blev smidt ud. (tidligere anbragt, 
der i dag har en lang videregående uddannelse)

Hvis man tror, at man er underudviklet på flere områder, og ikke kan 
det samme som andre, kan det holde en fra at afsøge uddannelsesveje og 
konstruktive fællesskaber, eller det kan trække en over mod fællesskaber, som 
matcher ideen om, at man nok ikke kunne klare uddannelse eller have et job. De 
problemmættede fortællinger i handleplanen, udfordre anbragte børn og unges 
mulighed for, at udvikle en mere nuanceret og bred funderet identitet, der giver 
deltagelsesmuligheder til identificering med andre unge, der i modsætning til 
dem har udviklet righoldige identiteter. 

Fra fokus på behandling til skabelsen af autentiske 

barndomshjem 

Er anbringelsessystemet i en iver efter at systematisere, professionalisere og 
fagligøre anbringelsen, for mange steder endt med at erstatte børnenes nye hjem 
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med en anden smal og dysfunktionel barndomskontekst? En ramme hvor de 
basale behov er sikret, men som er præget af ulige relationer, identitetsforvirrende 
snævre negative narrativer og ustabile bo- og relationelle forhold?

Desværre er det dét, mit bagland fortæller, at de har oplevet for mange steder. De 
fortæller om en polariseret opgaveforståelse af anbringelsen på tværs af feltet. En 
uenighed om hvad der skal fylde mest i den professionelle omsorgsforståelse. Det 
er vigtigt at pointere, at der heldigvis også er mange rigtig gode anbringelsesforløb 
og gode kærlige anbringelseshjem. Men der er ikke en systematik tilgang på 
området til at skabe disse. Samtidig trækker nye udviklinger i den forkerte retning. 
Vi er i disse år vidne til en udvikling som trækker i retning af en mere klinisk og 
behandlingsorienteret forståelse af anbringelsen på døgntilbud. Flere og flere 
spejler deres faglighed i psykiatrien i et ønske om faglig legitimitet. Døgntilbud, 
der før identificerede sig som socialpædagogiske opholdssteder, ændrer deres 
navn til behandlingshjem, men uden at det socialpædagogiske indhold skifter. 
Det er en udvikling vi i De Anbragtes Vilkår er bekymrede for, fordi den netop 
abonnerer på de samme faglige logikker, som jeg med afsæt i de levede erfaringer 
har anfægtet ovenfor skaber snævre referencer at vokse op i. Med behandling 
som omsorgsideal, er der for stor risiko for, at det problemorienterede fokus 
tager over og at relationerne til de nærmeste voksne antager en professionel og 
behandlingsorienteret karakter, som trænger det autentiske og omsorgsfulde i 
relationerne i baggrunden.

Lykkeligvis findes der anbringelsessteder, der stiller sig bevidst i opposition 
til den meget kliniske udvikling af anbringelsen, som ikke mener denne 
bevægelse er klog, og som vælger, at det er det hjemlige, kærlige og autentiske i 
relationerne, der skal have forrang. Disse steder oplever vi er få, og de er pressede 
af et system, der efterspørger ideen om behandling. Der er brug for, at vi taler 
om og udfordrer, hvad kvalitet i anbringelse er, hvis ikke professionaliseringen 
af indsatsen skal ende med at blive en spejling af psykiatrien. Ellers er vi bange 
for, den her kliniske udvikling vil skabe nye uhensigtsmæssige udgangspunkter 
for en opvækst, nye udsatte positioner.

Anbringelsen er mere end en foranstaltning og en faglighed. Det er et hjem 
og en omsorg, der danner ramme om et helt børne- eller ungeliv, med alt hvad 
det indebærer. Derfor er det så vigtigt, vi forstår anbringelsen set fra dem, 
der vokser op og tidligere er vokset op i indsatsen. Hvad indebærer det af 
muligheder og begrænsninger for et barn at være anbragt i og genstand for en 
faglig opgaveforståelse? 

Både fordi det er det moralske rigtige at gøre, at sætte sig ind i hvordan det opleves 
af være anbragt for dem der er det, men også fordi, vi i dag alt for sjældent ser 
anbragte børn og unge blive en del af samfundsmæssige fællesskaber, på den 
anden side af anbringelsen. Vi ved at halvdelen ikke opnår at fuldføre folkeskolens 
afgangseksamen. Vi ved at halvdelen ikke er i beskæftigelse og under uddannelse 
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som 30-årige, og vi ved at 40 % af landets samlede antal unge hjemløse mellem 
18 og 30 år, er tidligere anbragte unge. Her er det afgørende at inddrage de 
levede erfaringer og lytte, når de peger på at kvaliteten i voksenrelationerne og 
de voksnes evne til at understøtte udviklingen af et positivt selvbillede er helt 
afgørende for deres videre færd i livet. Lad os skabe en anbringelse der tager 
afsæt i et kvalitetsideal fra dem har tryktestet anbringelsen i voksenlivet, fremfor 
snævre kvalitetsidealer som behandling og relationsbegrænsninger som de tre 
P’er. Lad os se anbringelsen gennem et børneperspektiv, og forstå hvad den 
tilbyder af deltagelsesmuligheder på lang sigt, gennem et livsperspektiv. 

David Adrian Pedersen. Formand i De Anbragtes Vilkår, 
næstformand i Rådet for Socialt Udsatte, kandidatstuderende i 
psykologi. 
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Barndom og opvækst

Min mor blev gravid som 16-årig. Min far var 10 år ældre. Min mor og hendes 
familie forsøgte på flere måder at få mig fjernet. Jeg var ikke noget ønskebarn.

Min store livsvilje var ikke en ønskværdig situation for mine forældre, men 
den førte til, at de blev gift med kongebrev. Det viste sig hurtigt, at min far var 
alkoholiker og meget voldelig. Volden gik ud over mig allerede i en meget tidlig 
alder.

Det resulterede i en familieanbringelse, og senere i en anbringelse på et 
børnehjem. Men allerede som 9-årig blev jeg hjemgivet til min far under “opsyn” 
af kommunen. Det til trods så forsatte den fysiske og psykiske mishandling af 
mig. Ingen synes at se eller høre, hvad der foregik i mit barndomshjem. Og ingen 
hverken så, hørte eller talte med mig.

Mit liv i dag

I dag har jeg min egen familie. Jeg er gift med Heidi, som jeg har været sammen 
med siden jeg for 42 år siden flyttede væk fra min far. Sammen har vi vores datter 
Vicky på 30 år, der for nylig har gjort os til verdens lykkeligste bedsteforældre til 
lille Gabriel.

Jeg arbejder som sikkerhedsleder i Banedanmark. Ved siden af mit arbejde laver 
jeg frivilligt arbejde i både De Anbragtes Vilkår og Tidligere Anbragte Seniorer.

Hvorfor skriver jeg digte?

I det patriarkat jeg voksede op i, var det ikke i orden at vise følelser. Så følelserne 
blev i mit hoved. 

Da jeg i forbindelse med min Gestaltuddannelse oplevede, hvor meget det hjalp 
mig at udtrykke mine følelser i ord, så var det at jeg skrev mit første digt.

Efterfølgende har det været til stor hjælp for mig, når barndommens dæmoner 
uvarslet dukker op, og tager livtag med mig.

Jimmy Gørtz

Lyt til det, børn ikke siger 
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De digte jeg har valgt at dele her, peger på, hvad det gjorde ved mig som barn 
ikke at opleve at blive hverken set, hørt eller talt med. Jeg oplevede ikke, at der 
var nogle voksne, der tog ansvar eller spurgte mig til, hvordan jeg havde det. Jeg 
oplevede mig overladt til mig selv og stå alene med ansvaret for både mit og min 
lillebrors liv. Det sætter sig spor i et barn, når man ikke bliver set og hørt. Det er 
mit ønske, at mine to digte kan bidrage til at tydeliggøre, hvor vigtigt det er, at vi 
tør se ALLE børn, og lytte til det de ikke siger.

Jeg har skrevet mange digte om min barndom og opvækst. Nogle af dem har jeg 
samlet i digtsamlingen “Nogen gange så gemmer jeg mig” (2022).

Et barn formes

Når et barn fryser

i en følelse af frygt

og længes efter

den kærlighed, det ikke forstår,

så bliver livet smertefuldt.

 

Når et barn varmes

i en smerte af slag,

og råbet efter hjælp

kun når de døve ører,

så bliver livet uudholdeligt.

 

Når et barn farves

af misforstået kærlighed,

og kun de blinde vil se

fortvivlelsen i de frygtsomme øjne,

så dør barnets tro på livet.
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Barnet de ikke forstod

De var voksne,

men deres øjne turde ikke se.

Deres ører turde ikke lytte.

Deres munde turde ikke spørge.

De så det, han gjorde, 

men de ville ikke forstå hvorfor.

Farven på hans krop 

fortalte dem ellers alt! 

De hørte det, han sagde, 

men de forstod ikke at lytte

til det, han ikke sagde!

Han var ingen sladrehank.

De spurgte ham ikke,

for svaret ville kræve et ansvar.

Han forstod dem ikke,

så han bar sine smerter alene.

Han havde ikke plads til sårbarhed.

Han forsøgte at overleve. 

Han iførte sig

et fandenivoldsk panser.
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De lukkede deres øjne,

ville ikke lytte, ville ikke spørge. 

De kaldte ham utilpasset.

Han var et barn!

Jimmy Gørtz, Sikkerhedsleder i Banedanmark og frivillig i De 
Anbragtes Vilkår og Tidligere Anbragte Seniorer
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I artiklen udforsker vi, hvordan unge i udsatte positioner inddrages i 
skole-hjem-samtaler i folkeskolens udskolingsklasser. Ærindet er at invitere 
til overvejelse om, hvorvidt en inddragelsesform, der gør de unge til objekt 
for en række ydre krav og forventninger, underkender muligheden for at 
inddrage eleverne som subjekter i eget liv med stemmer, der i eksistentiel 
forstand kan ytres og høres. Med afsæt i resonanssociologisk perspektiv 
søger vi at skabe opmærksomhed om de fremmedgørelseserfaringer, som 
eleverne stifter bekendtskab med, når faglige bestræbelser og optimerings-
logikker bliver rammesættende for skole-hjem-samtalerne. Hartmut Rosas 
resonansperspektiv er sammen med Gert Biestas begreb om subjektifikati-
on afsæt for en fremtidsorientering mod at diskutere kvalitet i forhold til 
skole-hjem-samtalerne som pædagogisk praksis. 
Udsathed, inddragelse, skole-hjem-samarbejde, resonanssociologi, 
subjektifikation 

Introduktion

Denne artikel handler om udsathed og skole-hjem-samtaler. Skole-hjem-
samtalen, som oftest afholdes 1-2 gange årligt, udgør en af de mest centrale 
samarbejdsflader mellem skole og hjem. Samtalen kan udfoldes på flere måder 
afhængigt af den enkelte skoles vedtagne praksis. Uanset hvordan den afholdes, 
synes vurderingen af eleven at stå i centrum for samtalen med et fokus på, hvordan 
eleven klarer sig i skolen, og hvad der fremadrettet kan arbejdes på, så eleven 
bliver endnu mere kompetent (Helms, 2017). Den aktuelle rammesætning af 
skole-hjem-samtalen med fokus på resultatkrav og optimering af elevernes læring 
må ses i kobling til en overordnet drejning i vores uddannelsessystemer, hvor 
konkurrencedygtighed og en generel markedsgørelse er blevet retningsgivende 
for didaktikken og pædagogikken (Helms, 2017; Katznelson m.fl., 2022; 
Steensen, 2022). Udviklingen har ligeledes sat sig igennem i den konkrete 
evalueringskultur i skole-hjem-samtalen med et øget fokus på at ansvarliggøre 
eleverne og øge deres læringsudbytte med afsæt i teknologier som elevplanen 
(nu meddelelsesbogen), test og uddannelsesparathedsvurderingen (Helms, 
2017; Ravn, 2008).

Stine Helms og Clara Ina Severin Steensen

Skole-hjem-samtaler som 
fremmedgørelseszoner og resonansrum
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Når elever bliver mødt med et øget fokus på effektivitet og evaluering til 
skole-hjem-samtalerne, kan det bidrage til at skabe og fastholde eleverne i en 
udsat position, når de i forvejen er udfordret med at leve op til skolens faglige 
krav og forventninger. Med inspiration fra Katznelson et al. (2022) og deres 
formulering af et begreb om ny udsathed, forstår vi udsathed som noget, der 
produceres og fastholdes i skolekonteksten og i den konkrete praksis omkring 
skole-hjem-samtalen, når et stigende krav om individuel præstation øger presset 
på den enkelte elev og dennes formåen (ibid., s. 33). En forståelse af udsathed, 
der udgør et baggrundstæppe for alle unge, men som sætter elever, der er udsatte 
med hensyn til økonomiske og uddannelsesmæssige ressourcer og muligheder i 
en dobbelt udsat position (ibid., s. 22).

På trods af at skole-hjem-samtalen omhandler elevens udvikling, har forskning 
i skole-hjem-samtaler i en dansk kontekst fortrinsvis gjort inddragelsen af 
forældrene til det centrale genstandsfelt (fx Akselvoll, 2016; Dannesboe, 2012; 
2013; Helms, 2020; Krab, 2021; Kryger, 2012; Lund, 2020; Palludan, 2012). 
Enkelte studier peger dog på, at eleverne helt overvejende tildeles en passiv rolle 
ved skole-hjem-samtalen, hvor de gøres til genstand for beskrivelse (Knudsen, 
2010; Kryger & Ravn, 2007). Knudsen (2010) beskriver dette som et paradoks, 
idet eleven på en gang udgør det centrale omdrejningspunkt for samtalen, men 
samtidig er fraværende som subjekt og deltager (ibid., s. 125). Kryger & Ravn 
(2007) peger ligeledes på, at en inddragelse af elevens stemme og perspektiver i 
samtalen er essentiel for udviklingen af demokratisk dannelse. Inddrages eleven 
ikke, får denne ikke mulighed for at udvise den selvstændighed og selvudfoldelse, 
som er en del af det at udvikle sig som et demokratisk dannet individ (ibid., s. 93). 
Kryger adresserer ligeledes dette i et senere studie (2012), hvor han fremhæver, 
at elevernes aktive deltagelse i og medskabelse af samarbejdet, herunder skole-
hjem-samtalen, er en forudsætning for deres identitetsdannelse (ibid., s. 90-92).

For at forstå måden hvorpå eleverne inddrages i skole-hjem-samtalerne og de 
betingelser, de strukturelle rammer skaber for dem, vil vi med afsæt i Hartmut 
Rosas tænkning nuancere og udforske elevernes subjektive oplevelser med 
deltagelse i skole-hjem-samtalen som henholdsvis fremmedgørelseszoner og 
resonansrum (Rosa, 2021). I tillæg hertil vil vi med afsæt i Gert Biestas tænkning 
vise, hvordan en inddragelse af eleverne, der som det centrale gør dem til objekt 
for en række ydre krav, fortrænger inddragelse som subjektifikation – forstået 
som muligheden for, at eleven kan komme i kontakt med sin frihed til at bruge 
sin stemme og opleve en egeninteresse i skole-hjem-samtalens dagsorden. Vi 
søger således at bidrage til en nuancering af inddragelsesbegrebet ved at belyse, 
at ikke alle former for inddragelse er ønskværdige, idet kvaliteten af disse 
afhænger af, hvorvidt eleven gives rimelige muligheder for at bringe sig selv i spil 
i samtalen – ikke blot som objekt for en række ydre krav og forventninger, men 
som et subjekt i egen ret. 
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Rosas sociologi om forholdet til verden

I analysen af inddragelsen af elever i udsatte positioner tjener Rosas 
fremmedgørelsesbegreb til at belyse, hvordan elevernes møde med negative 
vurderinger og forventninger om at tilpasse sig lærernes kriterier for “den gode 
elev” er med til at udgrænse deres muligheder for at opleve inddragelse i form af 
reelt at føle sig hørt.

Rosas sociologiske teori består først og fremmest i en kortlægning af den 
menneskelige eksistens, hvor han med afsæt i begrebet om fremmedgørelse 
udvikler den hovedtese, at resonans er fremmedgørelsens andet (Rosa, 
2021, s. 208). Subjektets møde med verden kan være præget af henholdsvis 
fremmedgørelseserfaringer eller resonanserfaringer. Med fremmedgørelse 
henviser Rosa til et verdensforhold, hvor den sociale verden fremstår som 
ligegyldig eller ligefrem fjendtlig for subjektet. Når et subjekt erfarer verden 
som fremmedgjort, erfarer det egen krop, følelser, omverdenen og sociale 
interaktionskontekster som ikke-responsive eller stumme. Subjektet befinder sig 
i en tilstand, hvor det nok har relationer, men hvor disse opleves som ligegyldige 
(ibid.).

Som modsætning til fremmedgørelsen står oplevelsen af resonans. 
Resonanserfaringer skal forstås som transformerende og dialogiske processer, 
hvor subjektet indlader sig på og engagerer sig med verden. Når subjektet erfarer, 
at det i interaktionen med omverdenen bliver berørt af andre, men også selv er 
i stand til at berøre andre, opleves verdensforholdet som resonant. Ifølge Rosa 
formes subjektets verdensrelationer i høj grad i mødet med skolen. Mødet med 
læreren og de andre elever er afgørende for, om eleven opnår erfaringer med skolen 
som et primært resonansrum eller det modsatte – som en angstfyldt og fjendtlig 
fremmedgørelseszone. En central pointe er, at etablering af resonanserfaringer 
forudsætter, at elevens egen stemme kan ytres og høres, hvilket, ifølge Rosa, 
ikke er muligt at give plads til i et optimerings- og effektivitetsregime. Resonans 
handler således ikke om at blive et ekko af lærerens stemme, men om muligheden 
for også at udøve modstand. Sigter skolen kun mod effektivitet og optimering 
tillades en sådan modstand ikke, hvorfor muligheden for at blive hørt og kunne 
bevæge den anden udgrænses (Rosa & Endres, 2017, s 56; Rosa, 2021, s. 284-
285). 

Som modvægt til den fremmedgørelse, vi fremanalyserer, bidrager Rosas 
resonansbegreb til at få blik for alternative måder at udfolde skole-hjem-
samtalen på. I artiklens sidste analyseafsnit søger vi således at illustrere, hvordan 
elevernes resonanserfaringer kan fremmes, hvis lærernes praksis giver plads til 
elevens stemme.
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Uddannelse som subjektifikation

Biestas perspektiver på subjektifikation og frihed giver i vores analyser mulighed 
for at se på karakteren af den inddragelse eller mangel på samme, der gør sig 
gældende i skole-hjem-samtalerne. Ifølge Biesta handler subjektifikation i 
uddannelsessystemet om at give eleven frihed til at blive sig selv: ”It is about 
how I exist as subject of my own life, not as object of what other people want from 
me” (Biesta, 2021, s. 45). At blive til som subjekt handler altså om at skabe et 
uddannelsessystem, hvor barnet/den unge ikke alene gøres til objekt for andres 
forventninger, men får mulighed for at komme i berøring med sig selv som 
subjekt (ibid., s. 51).

I vores analyser anvendes Biestas subjektfikationsbegreb til at belyse, hvordan 
der i samtalerne ofte pågår en objektgørelse af eleverne, som gør det vanskeligt 
for dem at blive inddraget som subjekter - bl.a.  i form af at gøre sig erfaringer med 
egen frihed. At gøre sig erfaringer med egen frihed handler om at få mulighed 
for at engagere sig i og respondere på det, man møder i verden. Subjektifikation 
handler derfor om friheden til at sige ’ja’ eller ’nej’, at blive eller vælge at gå, at 
følge med strømmen eller at gå imod denne (ibid., s. 45). 

I relation til subjektifikationsbegrebet opererer Biesta med begreberne 
kvalifikation og socialisation, som ifølge ham udgør to fremherskende formål 
i skole- og uddannelsessystemet. Biesta afviser ikke nødvendigheden af, at 
subjektet kvalificeres og socialiseres i skolen, men fremhæver samtidig, at 
en ’stærk’ kvalifikations-   og socialisationsdagsorden kan modvirke elevens 
subjektifikation (Biesta 2018, s. 32; Biesta, 2021, s. 44). I artiklens analyser søger 
vi konkret at illustrere, hvordan kvalifikations- og socialisationsdagsordenerne 
sætter sig igennem i samtalerne, og hvordan måden, hvorpå disse udfoldes, er 
med til at objektgøre eleverne på måder, der gør det vanskeligt for dem at gøre 
sig erfaringer med egen frihed, og med Rosas ord, at udøve modstand.

Metodisk afsæt 

Artiklens empiri er blevet til i forbindelse med et studie gennemført i 2021 
og 2022 på 5 skoler på Sjælland. Det empiriske materiale bygger på en række 
observationer af skole-hjem-samtaler i 8. og 9. kl. samt efterfølgende interviews 
med elever, lærere og forældre. En mindre del af det empiriske materiale stammer 
fra den ene forfatters ph.d.- afhandling (Helms, 2017).

I vores metodologiske tilgang er vi inspirerede af den kritiske etnografi, idet 
vi med et kritisk blik på skole-hjem-samtalens praksisser er optagede af at 
afdække forhold, der kan være problematiske for elever i udsatte positioner. 
Den kritiske etnografi er således optaget af at adressere uretfærdigheder og 
undertrykkelsesmekanismer inden for bestemte ’levede’ domæner med en 
ambition om at ændre de eksisterende betingelser og dermed at skabe større 
frihed og lighed (Madison, 2012, s. 5). I lighed med den kritiske etnografi, er det 
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vores ambition at sætte fokus på de praksisser omkring skole-hjem-samtalen, som 
ofte tages for givet og dermed fremstår som selvfølgeliggjorte (se fx Dannesboe, 
2012).

Vi ønsker således at belyse de forhold ved skole-hjem-samtalen, som synes at 
forstærke en udsathedsposition, som nogle elever i forvejen befinder sig i, for 
i forlængelse heraf at pege på mulige ændringer omkring samtalens praksis. 
Som nævnt i indledningen, arbejder vi med et perspektiv på (ny) udsathed som 
noget, der er afledt af et stigende krav om individuel præstation i skolen, hvorfor 
alle elever i princippet kan blive udsatte i skolekonteksten. De elever, vi i artiklen 
tager afsæt i, er dog elever, som i forvejen har vanskeligt ved at imødekomme 
de faglige mål og krav, der forventes af dem i skolen. Udvælgelsen af eleverne er 
sket løbende under vores empiriproduktion, når vi fik øje for, hvilke elever, der 
havde svært ved at leve op til skolens forventninger.

Som et led i ambitionen om at adressere uretfærdigheder og problematiske 
forhold for elever i udsatte positioner, har det været essentielt for os at lade 
elevernes stemme komme til orde. Elevernes oplevelser og perspektiver omkring 
skole-hjem-samtalen er blevet udforsket gennem fokusgruppeinterview og 
semistrukturerede enkeltinterview. Bestræbelsen har været at skabe et rum, hvor 
eleverne trygt har kunnet dele deres erfaringer, perspektiver og eventuelle kritik 
af den aktuelle praksis med skole-hjem-samtalen.  

Fremmedgørelse i relation til test og evalueringer 

Under vores observationer af skole-hjem-samtalerne og  de efterfølgende 
interviews med eleverne fik vi øje for, at rammesætningen af samtalen med et 
stærkt fokus på elevernes individuelle præstationer for en del af eleverne skabte 
en række fremmedgørelseserfaringer.

Ved skole-hjem-samtalen med Alex, der går i 9. klasse, fortæller læreren, at det 
”kniber med det faglige og med at nå nogle karakterer” - en pointe læreren 
underbygger ved at henvise til en række test og prøver, som fremlægges for Alex 
og forældrene under samtalen. Alex kan karakteriseres som udsat i den forstand, 
at han dels kommer fra en ressourcesvag familie med hensyn til forældrenes 
uddannelsesniveau og økonomiske situation og dels, at han har svært ved det 
faglige i de fleste fag. Alex fortæller, at samtalen for ham er forbundet med 
ængstelighed for at skuffe sine forældre:

Alex: Jeg er bange for, at mine forældre, de finder ud af, at jeg ikke klarer mig så 
godt. (…) Jeg er virkelig bange for resultatet og for, hvad mine forældre skal synes 
om det.

Int: Ja.
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Alex: Og når jeg får svar på en test nogle gange, så vil jeg gerne vide, hvad jeg har 
fået, men samtidig ikke, fordi jeg er bange for, om jeg er dårlig eller ej. Det er det, 
der gør mig lidt bange.

Når Alex bliver konfronteret med en række test, munder situationen ud 
i, at verden forstummer for ham – han er ”bange” og ønsker ikke at høre 
lærerens evalueringer – skole-hjem-samtalen er for Alex blevet til en zone for 
fremmedgørelse. I et resonansperspektiv kan situationer, der sigter mod at gøre 
et udsnit af verden kontrollerbar, som det fx finder sted, når eleverne bliver 
konfronteret med en række standardiserede kriterier for deres præstationer i 
skolen, føre til, at situationen mister sin resonanskvalitet (Rosa, 2020, s. 42). 
Når Alex oplever at blive gjort til objekt for en række evalueringer af sin indsats 
i skolen, bliver han samtidig afskåret fra at gøre sig resonanserfaringer i samtalen 
med læreren. Resonanserfaringer i den forståelse, at han oplever, at lærerne 
har en virkelig interesse for ham og inddrager ham i en reel dialog, hvor der er 
plads til, at han kan træde ind i samtalen – ikke blot som objekt for lærerne og 
forældrenes blikke, men som et subjekt med egne erfaringer og perspektiver på 
sin deltagelse og oplevelser med skolen.

I forlængelse af eksemplet med Alex møder vi i det følgende Smilla, der går i 9. 
klasse på en anden skole. Smilla kommer fra et ressourcestærkt hjem, men i kraft 
af at hun er ordblind, opfatter vi hende som udsat på grund af hendes oplevelse 
af ikke at kunne leve op til skolens forventninger på en tilfredsstillende måde. 
I følgende uddrag får vi indblik i, hvordan Smilla oplever skole-hjem-samtalen 
som en situation, hun skal ”overleve”, når hendes præstationer i form af skriftlige 
afleveringer er i centrum for en vurdering af, hvordan hun klarer sig i skolen:

Smilla: Jeg overlevede, det var min eneste tanke, jeg overlevede (…) uden at der 
skete en masse.

Int: Ja, og hvad var egentlig din største bekymring sådan?

Smilla:  At hun gik meget i dybden med nogle af de ting, jeg har ret svært ved.

Int: Ja, og hvad er det? Altså, det er måske lidt personligt at spørge om, men…

Smilla: Det er fordi, jeg er ordblind, så mange af de dér retskrivnings- og skriftlige 
afleveringer og sådan noget, det er ikke altid det bedste.

Når Smilla fortæller, at hendes deltagelse i skole-hjem-samtalen handler om 
at overleve, må det ligesom i eksemplet med Alex ses i en kobling til hendes 
udfordringer med at leve op til en række faglige krav og forventninger til sit 
arbejde. Det stærke fokus på en række mål og succeskriterier er tilsyneladende 
med til at give eleverne oplevelser af, at skole-hjem-samtalen har til formål at 
være en form for status- og kontrolpraksis over deres præstationer i skolen.
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Biesta påpeger væsentligheden i at forholde sig til den indflydelsesrige rolle, 
målinger har fået i vores uddannelsessystemer, der er med til at give kvalifikation 
og socialisation forrang og fortrænge uddannelse som subjektifikation. Når 
Alex og Smilla oplever ængstelighed for, om de kan leve op til de forventninger 
og krav, der bliver stillet fra skolens side, bliver det tydeligt, at en pædagogisk 
praksis, der stiller kvalifikation i forgrunden (standardiserede kriterier for succes), 
fortrænger muligheden for at inddrage eleverne på måder, hvor de i et angstfrit 
rum kan komme i kontakt med deres frihed til indlade sig i samtalen og opleve 
selvvirksomhed i et samspil med lærerne. Skole-hjem-samtalerne fremtræder 
på den måde, både i Alex og Smillas eksempel, som en destabiliserende faktor 
(Katznelson, m.fl., 2022) i forhold til elevernes udsathed i skolekonteksten. 
For det første tilegner de sig erfaringer med uddannelsessystemet som en 
fremmedgørelseszone, der, som Kryger (2012) pointerer, kan få en negativ 
indvirkning på deres identitetsdannelse i kraft af manglende mulighed for at 
være medskabende i samarbejdet. For det andet bliver eleverne, når samtalen er 
rammesat med afsæt i en række kontrollerbare evalueringskriterier, ladt alene 
med deres subjektive oplevelser af de udfordringer, de oplever i relation til deres 
skoleliv. 

At unddrage sig inddragelse

I de følgende to nedslag møder vi eleverne Tilde og Kaja, der tidligere har gjort 
sig erfaringer med skole-hjem-samtalen som et ’sted’, hvor man primært vurderes 
negativt. På mange måder ligner de to elevers oplevelser Alex’ og Smillas, idet 
de også er ængstelige over at skulle deltage i samtalen og forbinder denne med 
noget, der bare skal overstås. Det interessante ved interviewene med Tilde og 
Kaja er dog, hvordan de italesætter, at de, så at sige, søger at unddrage sig at blive 
inddraget i samtalen.

Tilde og Kaja går i hhv. 8. og 9. kl. på to forskellige skoler og beskrives af deres 
lærere som fagligt ‘svage’. I det følgende spørges de to elever om, hvad de synes 
om at være til skole-hjem-samtale.

Tilde: Altså, det kan godt være sådan lidt akavet engang imellem, at de sidder og 
siger at: ’Du gør ikke dét og dét rigtigt’, og så sidder ens mor ved siden af. Så bliver 
det lidt mere, sådan...

Int: Bliver du genert over for din mor så, eller...?

Tilde: Ja... Jeg plejer som regel ikke rigtig at sige så meget. Så jeg sidder bare og 
lader dem snakke. Altså hvis de spørger mig om noget, så svarer jeg. Men ellers 
siger jeg ikke rigtig noget.

Kaja: Jeg siger generelt ikke specielt meget til skole-hjem-samtaler, og andre 
samtaler... sådan rigtig (…) altså fordi jeg har sådan... jeg tror ikke, at jeg føler 
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mig specielt tryg ved tingene, synes jeg. Jeg føler mig ikke tryg ved bare at skulle 
sidde sådan... sidde og snakke helt vildt. Jeg er bare ikke specielt tryg ved at sidde 
og plapre ud med en hel masse. 

Når hverken Tilde eller Kaja ønsker at blive inddraget og ”sige noget til samtalen”, 
må det ses i relation til deres erfaringer med at blive vurderet negativt. Elevernes 
erfaringer synes således at have placeret dem i en fremmedgørelseszone, hvor 
det at deltage i samtalen er forbundet med angst for mødet med lærernes 
vurderinger, hvorfor de forholder sig tavse. Kryger (2012) identificerer noget 
lignende i sit studie af skole-hjem-samtalen og beskriver dette som en særlig 
strategi hos eleverne - ’damage control’-strategien, som går ud på som elev at 
forholde sig passivt afventende til samtalen er overstået, og derved undgå at 
forårsage unødig skade (ibid. s. 100). 

Når både Tilde og Kaja ønsker at unddrage sig inddragelse i skole-hjem-
samtalen, kan dette ligeledes forstås som et udtryk for det, Rosa kalder for 
dispositionel fremmedgørelse. I Rosas optik er såvel dispositionel resonans 
som dispositionel fremmedgørelse klassespecifikke fænomener. Mens skolen 
for elever fra uddannelsesvante hjem repræsenterer og tilbyder et righoldigt 
resonansfelt, hvor disse elever kan gøre sig erfaringer med egen formåen, udgør 
skolen for elever fra uddannelsesfjerne klasser en fremmedgørelseszone (Rosa, 
2021, s. 285). Selvom vi ikke har anlagt et klasseperspektiv i vores studie, vil 
vi argumentere for, at begrebet om dispositionel fremmedgørelse er relevant i 
forståelsen af Tilde og Kajas unddragelsesstrategi, idet det beskriver en forholden 
sig til verden, hvor ting opleves som truende og sårende, hvilket korrelerer med 
negative forventninger til egen formåen (ibid, s. 286). Med vurderingen som 
fagligt lavtpræsterende befinder de to elever sig i forvejen i en udsat position, 
som skole-hjem-samtalen synes at være med til at forstærke. En central pointe er 
hermed, at samtalen med dens rammesætning som et ‘sted’, hvor en optimering 
af elevernes faglige niveau og læring udgør det væsentligste fokus, efterlader de 
elever, der i forvejen er udsatte som følge af skolesystemets præstationskrav, 
med yderligere præstationskrav i form af henstillinger til at skulle forbedre sig.  
Mødet med negative vurderinger og henstillinger til at forbedre sig er med til 
at forstærke elevernes oplevelse af fremmedgørelse i forhold til skolen, hvilket 
igen er med til at forstærke positionen som udsat. I overensstemmelse med de 
foregående eksempler med Alex og Smilla ses det således, at Tilde og Kaja for at 
beskytte sig selv fra en sårende og utryg omverden bliver afskåret fra at indlade 
sig med verden og opleve inddragelse i form af at gøre sig resonanserfaringer – 
dvs. erfaringer med at blive hørt af og kunne bevæge lærerne i en gensidig dialog. 
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Det “rette” mindset

I dette afsnit viser vi et eksempel på en elev, der i modsætning til de foregående 
eksempler, forsøger at tale med egen stemme og få inddraget og anerkendt 
sine perspektiver i skole-hjem-samtalen. Eksemplet er et sammendrag af en 
observation af eleven Fatimas skole-hjem-samtale. Fatima er startet på skolen i 
7. kl., hvor hun kom til Danmark fra et mellemøstligt land og derfor ikke kunne 
tale dansk. Hun går nu i 9. kl. Fatima befinder sig i en udsat position, da hendes 
danske sprogkundskaber ikke er på niveau med de etnisk danske elevers, og 
hun derfor har svært ved at imødekomme de faglige forventninger - særligt i 
danskfaget.

Skole-hjem-samtalen indledes med, at dansklæreren Lise spørger Fatima om, 
hvor hun tænker, hun er henne næste år. Fatima svarer, at hun gerne vil på 
gymnasiet, men at hun, hvis hendes karakterer ikke er høje nok, gerne vil tage 
en 10. kl. på engelsk.

Lise:  Hvorfor skal det være på engelsk og ikke på dansk? Det er jo dansk, du er 
udfordret med?

Fatima: Jeg ved det godt, men jeg er ikke særlig god til dansk, og jeg bliver bare helt 
Dumbo, hvis jeg kommer på gym…

Lise:  Jeg tænker, at det er da en fin erkendelse at have, at du er udfordret på det 
danske. Det er en fin erkendelse, men tænker du ikke, at du skal blive i Danmark?

Fatima: Mnjaeh… Men jeg har ikke tænkt meget over det.

Lise: Så jeg tænker, det er rigtigt ærgerligt… Jeg synes, du har vist nogle gange i det 
her skoleår, at du faktisk godt kan, når du kommer op og fremlægger noget.

Fatima: Men den er så svær! Og det bliver bedre, hvis jeg får uddannet mig i 
engelsk. Det er det, jeg vil!

Lise:  Hvad vil du?

Fatima: Jeg vil uddannes i engelsk.

Lise:   Jamen du bor i Danmark, og ved du hvad i Danmark… nu har du 
muligheden for det og for at lære og gøre det på din måde, men den modstand 
dér… jeg bliver nødt til at sige, at du har en afgangsprøve, du skal op i til sommer. 
Du skal op i dansk, men hvis du er ligeglad med det… altså jeg synes, det er 
ærgerligt (…) Du skal passe din skole til tiden, og det er det, jeg vil frem til (…) 
det er det dér med, at der er ting, der er udfordrende og det dér med, at når man 
konfronterer dig med det, så får du det dér mindset som… og man kan slet ikke 
tale til dig på sådan en positiv og konstruktiv måde.  Jeg er her for at hjælpe dig 
rigtig godt på vej, men du skal selv række hånden ud, du skal sige ’please’, giver 
det mening?
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Fatima: Mm (tøvende bekræftende)

Lise:  Hvad vil du gøre fremadrettet nu, tænker du? Hvad har du tænkt dig at 
gøre fra nu af og til sommerferien?

Fatima: Jeg skal forbedre mig i dansk.

Lise: Så Fatima du regulerer på nogle ting nu… regulerer betyder, at du sådan 
ligesom vender det og sådan, når vi kommer og hjælper dig, presser dig, så er det 
for din egen skyld. Hvad tænker du om det? Hvad tænker du om, at du skal leve 
trekvart år her på skolen, hvor vi simpelthen presser dig til at tale dansk?

Fatima: Det er svært for mig.

Lise:  Det er svært, men jeg bliver nødt til at sige… hvad siger du?

Fatima: Men jeg skal arbejde.

Lise:  Du skal arbejde med det!

I modsætning til i de foregående eksempler ses det her, hvordan Fatima indlader 
sig på (skole)verdenen og træder i karakter som subjekt ved at tilkendegive, at 
det er hendes ønske at tage en engelsksproget uddannelse. Dette ønske såvel som 
Fatimas tilkendegivelse af, at hun finder det svært at tale dansk, anerkendes dog 
ikke af læreren, som, med Biestas begreber, tilgår samtalen med kvalifikation og 
socialisation som samtalens primære formål. Lærerens gentagne ’lukninger’ af 
Fatimas perspektiver, kan således forstås som et udtryk for, at hun er underlagt 
nogle ’ydre’ krav og forventninger om at optimere elevernes læring, så bl.a. 
Fatima klarer sig godt til afgangsprøven og bliver vurderet uddannelsesparat.

Som Biesta påpeger, er socialisation altid indlejret i kvalifikationsdagsordenen i 
form af særlige kulturer, værdier og praksisser (Biesta, 2021, s. 44), hvilket også 
træder frem i samtalen. Læreren opererer med en tilsyneladende selvfølgeliggjort 
forståelse af, at hvis man skal bo i Danmark, skal man tale dansk og ikke engelsk, 
hvormed hun videreformidler en særlig værdi om, at det at tale dansk er det 
’rigtige’ for Fatima at gøre. Ligeledes er lærerens henstillinger til, at Fatima 
ændrer sit mindset et tydeligt eksempel på, hvordan socialisationen er indlejret 
i kvalifikationsdagsordenen. Hvis Fatima vil tilegne sig de kvalifikationer, som, 
ifølge læreren, er nødvendige for at begå sig i det danske samfund, må hun ændre 
sit mindset og holde op med at udvise modstand og ligegyldighed. 

Biesta afviser som sagt ikke nødvendigheden af, at skolen arbejder på at kvalificere 
og socialisere eleverne. Fatimas samtale er dog et eksempel på, hvordan en ‘stærk’ 
kvalificerings- og socialisationsdagsorden gør det meget vanskeligt for hende at 
blive inddraget i samtalen som et subjekt, der har frihed til at sige ‘ja’ eller ‘nej’ til 
at undlade at følge med strømmen, til i form af at følge lærerens anbefalinger, og 
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til i det hele taget at udøve nogen former for modstand. Også Knudsen (2010) 
peger på, hvor vanskeligt det er for eleverne at udfordre lærerne ved samtalen, 
idet eventuel modstand vil blive betragtet som et ‘brud’ på de forventninger, der 
stilles til eleven om at være passivt modtagende og påtage sig sit ansvar i relation 
til lærerens beskrivelser af denne (ibid. s. 137).

Man kan argumentere for, at Fatima faktisk inddrages i samtalen men den 
måde, hvorpå hun inddrages som objekt for Lises kriterier om det rette mindset, 
synes at forstærke hendes position som udsat i skolekonteksten, idet hun 
både får at vide, at hun ikke præsterer ‘godt nok’ i danskfaget og samtidig, at 
hendes perspektiver ikke har megen gyldighed. Med lærerens udtalelse’, man 
kan slet ikke tale til dig på sådan en positiv og konstruktiv måde’, gøres Fatimas 
perspektiver og oplevelser af, at det er svært at tale dansk, således til negative 
og ukonstruktive perspektiver og oplevelser, som hun må se at lægge fra sig. 
Samtidig ses det, hvordan hun lades alene med ansvaret om forbedring. Når 
Fatima dels får at vide, at hun ikke slår til fagligt og personligt og dels lades 
eneansvarlig for at ‘ændre’ sig, synes dette at forstærke hendes position som 
udsat. Lykkes hun ikke med at imødekomme lærerens krav og forventninger, 
bliver det således hende, og ikke skolen, der har ‘fejlet’. Ligeledes opstår der 
med samtalens rammesætning som et ‘sted’, hvor Fatima (og de øvrige elever) 
skal optimeres med henblik på videre uddannelse, og hvor kvalifikations- og 
socialisationsdagsordenen derfor er stærkt fremtrædende, en betydelig risiko 
for, at Fatima efterlades med oplevelser af ikke at være ‘god nok’ såvel fagligt 
som personligt.

Elevens møde med bl.a. læreren er, som nævnt, afgørende for, om eleven 
oplever skolen som et primært resonansrum eller omvendt som en 
fremmedgørelseszone. Når Fatimas møde med læreren i skole-hjem-samtalen er 
karakteriseret ved oplevelsen af ikke at blive hørt og forstået, bliver samtalen 
til en fremmedgørelseszone, som videre bliver til en del af hendes samlede 
møde med og oplevelse af skolen. Fremmedgørelsen viser sig også i den sidste 
del af samtalen ved, at Fatima langsomt opgiver at opponere mod lærerens 
henstillinger. Da læreren spørger, hvad Fatima har tænkt sig at gøre fra nu til 
sommerferien, retter Fatima ind og svarer: ”Jeg skal forbedre mig i dansk”. Med 
Rosas begreber, får Fatima således ikke mulighed for at tale med egen stemme, 
men bliver i stedet et ekko af læreren. 

Skole-hjem-samtalen som resonansrum

Når lærerne afholder sig fra at lade standardiserede kriterier i form af test og 
eksamensopgaver være afsæt for skole-hjem-samtalen, kan der åbnes rum for, 
at eleverne i højere grad kan gøre sig erfaringer med at være aktive deltagere, der 
kan træde frem som subjekter med egne meninger og ikke blot som objekter for 
lærernes forventninger.  Det interessante ved det følgende nedslag er, at lærerne 
Karl og Firat havde en intention om at organisere samtalen på en anden måde, 
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end de hidtil havde gjort. Intentionen kom konkret til udfoldelse ved, at lærerne 
som udgangspunkt var afholdende fra at lade test og vurderinger af eleven være 
i centrum for samtalen. Omvendt var ambitionen, med afsæt i spørgsmålet: 
”Hvad kan jeg gøre for, at du har det godt i skolen?” at inddrage eleven i en fælles 
snak om deres skoleliv. Lærernes bestræbelser skabte, som vi ser det, momentvise 
åbninger til et modbillede til den gængse praksis med skole-hjem-samtalen og en 
etablering af et mindre ”angstfrit” rum. I uddraget møder vi eleven Maj, der går 
i 9. kl. Majs holdning til skolen er præget af en grundlæggende oplevelse af, ”at 
hun er dårlig til skolearbejdet” og en oplevelse af, at hun hverken kan eller har 
lyst til at engagere sig i skolen. Forud for sekvensen er Maj blevet spurgt om, 
hvordan hun har det i skolen, og hun er blevet inviteret til at sige noget om, 
hvad lærerne kan gøre for, at hun befinder sig godt i skolen. Her i den senere del 
af samtalen ses det, hvordan lærernes engagement bliver drivkraft for, at Majs 
stemme til samtalen kan ytres og høres.

Karl: Og det fede ved samfundsfag, det er, der skal du have en holdning.

Maj: Men problemet er bare, at det ikke interesserer mig.

Firat: Så må du begynde at se nyheder.

Maj: Nyheder! Hvad skal jeg bruge det til, jeg er 14 år gammel, jeg gider da ikke 
sidde på min flade og se nyheder.

Firat: En hel masse! Hvis f.eks. folketinget siger: ”Din mor hun ville få en bøde, 
hvis hendes barn ryger”. Har du en holdning til, at staten blander sig i, hvad din 
mor giver dig lov til?

Maj: Ja!

Firat: Hvorfor?

Maj: Fordi det rager ikke andre mennesker, om jeg ryger, eller om jeg ikke gør.

Karl: Hvorfor gør det ikke det?

Maj: Jamen altså, fordi hvis jeg har lyst til at proppe noget i min mund og tænde 
ild til det, så gør jeg det, det er der da ikke en eller anden, der skal komme og sige, 
det må jeg ikke.

Karl: Men samfundet skal jo betale, hvis du bliver syg af det?

Maj: Jamen, så må de betale for noget andet i stedet for at betale for mig.

Firat: Jamen, sådan er samfundet jo ikke indrettet, skal vi så bare lade dig dø?

Maj: Ja, lad mig dø, det er sgu da, det er jo mit eget valg!
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Karl: Kan du se, hvad du gør?

Maj: Jamen, det er mit eget valg (griner).

Karl: Ja, men du har jo en holdning Maj, og du argumenterer for den!

Firat: Jamen, kan du ikke se, at jeg har fået dig til at snakke om et emne, og jeg 
kan se, at du bliver grebet.

Maj: Jeg bliver irriteret!

Karl: Ja, ved du hvad det er? Det er samfundsfag. Politik.

Maj: Jamen, det ender med, at jeg rejser mig op og begynder at skrige dig i hovedet, 
fordi jeg bliver irriteret.

Firat: Jamen, så må du da gøre det…

Firat: Maj, hvis du kommer i tanke om noget, vi skal gøre bedre, nu er vi også over 
tid, 6 minutter ikke? Så må du endelig komme til os, hvis jeg skal gøre noget bedre, 
hvis Karl skal gøre noget bedre, så må du komme til os. 

For at skole-hjem-samtalen skal kunne indfinde sig som et rum for resonans, 
kræver det, at der bliver skabt et angstfrit rum, hvor eleven tør træde aktivt i 
forhold til verden. Når lærerne gennem en fornemmelse for Majs behov for at 
opleve autonomi og selvbestemmelse åbner en diskussion om hendes frihed til 
at ryge, bliver der etableret et rum, hvor hun indlader sig med verden på en måde, 
hvor hendes svar og lærerens modsigelse skaber et rum af resonans. Et rum, hvor 
Maj bliver aktivt inddraget og derved kommer i berøring med sin formåen til 
”at argumentere for sin sag” og ”have en holdning”, som læreren udtrykker det. 
Som Rosa understreger, handler resonans ikke om, at elevens stemme skal blive 
et ekko af lærerens, men derimod om en modstand, hvor denne får mulighed 
for at gøre sig erfaringer med egen formåen i mødet med omverdenen. I det 
perspektiv kan man anskue skole-hjem-samtalen med Maj som en situation, 
hvor hun gennem en aktiv erfaring med sit eget engagement i samtalen kommer 
i kontakt med sig selv som et subjekt.

I Biestas perspektiv må uddannelse som subjektifikation relateres til frihed. 
Når Maj siger til læreren, at det ender med, at hun begynder at skrige ham 
ind i hovedet, og han efterfølgende svarer, ”Jamen, så må du da gøre det”, 
kan situationen anskues på den måde, at Maj bliver givet en mulighed for at 
komme i berøring med sin egen frihed – hun gives friheden til at vælge at råbe 
af læreren eller lade være. En situation, hvor hendes eksistens som et subjekt 
træder i forgrunden i kraft af, at det er op til hende og kun hende, hvordan hun 
vil handle (Biesta, 2021, s. 54). 



91Skole-hjem-samtaler som fremmedgørelseszoner og resonansrum

T
E

M
A

#
1

 - M
A

R
T
S

 - 2
0

2
3

 S
. 7

8
 - 9

4

I vores observationer af Karls og Firats skole-hjem-samtaler fik vi blik for, at deres 
bestræbelser på at inddrage elevernes perspektiver i samtalen og dermed skabe 
rum for elevernes subjektifikation var noget, der i praksis blev etableret gennem 
deres fornemmelser og indlevelse i mødet med den enkelte elevs individuelle 
stemninger og behov. Det er samtidig centralt at nævne, at lærernes bestræbelser 
på at give plads til elevernes stemmer og perspektiver løbende blev udfordret af 
skolens gængse kultur omkring skole-hjem-samtalen, når fx forældrene spurgte 
ind til elevernes uddannelsesparathedsvurdering. På trods heraf stod lærernes 
eksperimenterende praksis omkring samtalerne tilbage som et interessant afsæt 
for en fremtidsorientering i forhold til at diskutere, hvordan der kan skabes en 
mere angstfri rammesætning omkring skole-hjem-samtalerne.

Opsamling og perspektivering 

I de ovenstående analyser har vi belyst, hvordan unge i udsatte positioner gør sig 
erfaringer med skole-hjem-samtalen som en fremmedgørelseszone, når faglige 
bestræbelser og optimeringslogikker bliver rammesættende for den pædagogiske 
praksis omkring samtalerne.

Med afsæt i Rosas resonansperspektiv peger analyserne på, at når eleverne oplever 
samtalen som en status- og kontrolpraksis over deres præstationer i skolen, 
munder samtalen ud i at blive et fjendtligt sted, hvor de for at beskytte sig selv 
må væbne sig mod lærerens og forældrenes evaluerende blikke. Med henvisning 
til Biesta påpeger analyserne, at når kvalifikation og socialisation får forrang, og 
eleven gøres til objekt for en række ydre evalueringskriterier, fastholdes eleverne 
i en udsat position, idet skole-hjem-samtalen efterlader dem med oplevelser af 
ikke at være ‘gode nok’ sideløbende med, at de lades alene med ansvaret for at 
forbedre sig.

I den afsluttende analysedel viser vi gennem et illustrativt nedslag, at det er muligt 
at give unge i udsatte positioner erfaringer med samtalen som et resonansrum, 
der potentielt kan give dem mulighed for at repositionere deres status som udsat 
i skolekonteksten. Analysen indikerer, at lærerens fornemmelse for og indlevelse 
i den enkelte elevs stemninger og behov fremtræder som afgørende for elevens 
mulighed for at træde i forhold til verden, ikke blot som et ekko af læreren, men 
som et subjekt, der kan gøre sig aktive og positive erfaringer som medskabende i 
skole-hjem-samtalens dagsorden.

I forhold til et forandringsperspektiv bidrager Rosa og Biesta med vigtige 
analytiske perspektiver, der giver os mulighed for at rette blikket mod 
inddragelsen af eleverne i skole-hjem-samtalen som noget, der må sigte mod at 
give dem mulighed for at gøre sig positive erfaringer med at bruge deres stemme 
i et samspil med læreren. Et sigte, der må realiseres ved at omformulere elevens 
rolle og status i samtalen, så der i langt højere grad bliver plads til, at eleven 
kan have en egeninteresse, kan respondere på det, læreren siger og dele sine 
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perspektiver på sit skoleliv som et subjekt i egen ret.  En bestræbelse, der med 
fordel og måske nødvendigvis bør sammentænkes med nogle mere overordnede 
overvejelser om, hvordan resonanserfaringer og subjektifikation i højere grad, 
end vi ser det i dag, kan få en plads i skolen.  

Stine Helms, lektor, ph.d.  

Clara Ina Severin Steensen, adjunkt,  
Professionshøjskolen Absalon
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Denne artikel beskæftiger sig med muligheder og begrænsninger for 
børns inddragelse og demokratiske erfaringer i daginstitutionen. 
Artiklen viser, hvordan forståelser af inddragelse og demokrati er tæt 
forbundet med bestræbelser på at give børn valgmuligheder og lytte til deres 
ytringer, og hvordan disse forståelser for nogle børn giver gode muligheder  
for demokratiske erfaringer og medbestemmelse i daginstitutionen.  
Samtidig viser artiklen, hvordan forståelserne i samspil med dagin-
stitutionens øvrige organiseringer omvendt gør det vanskeli-
gere for andre af institutionernes børn at blive betragtet som 
børn, der har noget på hjerte, og som kan bidrage til fællesska-
bet. Det er især børn, der af pædagogerne betragtes som udsatte. 
Artiklen afsluttes med at pege på potentialerne i en pragmatisk inspireret 
demokratiforståelse, når man ønsker at arbejde med demokratiske erfarin-
ger og inddragelse af alle daginstitutionens børn. 

Børns inddragelse og medbestemmelse – udsatte børn – demokratiske 
erfaringer – daginstitution – kulturelle forståelser 

Daginstitutionens opgave

At tage børn alvorligt, lytte til dem og stræbe efter at inddrage dem i 
daginstitutionen kan ses som en del af den småbørnspædagogiske tradition i 
Danmark og Skandinavien, der med inspiration i reformpædagogiske traditioner 
er optaget af at tage afsæt i børns interesser og udtryk, som et modsvar til det 
etablerede skolesystems curriculumorientering (se fx Kampmann 2014, Gulløv 
2015). Siden efterkrigstiden har opdragelse til demokrati været knyttet til 
daginstitutionens formål og udformning af den konkrete pædagogik og det er 
fortsat en del af formålsparagraffen for dagtilbud. I Kølvandet på 2. verdenskrig 
blev det anset for vigtigt, at der allerede tidligt blev sat ind i forhold til dannelsen 
af fremtidens demokratiske borgere, der kunne tage kritisk stilling og tænke 
selvstændigt (Rosengaard 2016, Øland 2012). Højskoleforstander Hal Kochs 
begreb om demokrati som livsform, med klar inspiration fra John Dewey, fik 
stor betydning, også for livet i daginstitutionen. Hal Koch lagde især vægt på den 
demokratiske samtale og deltagelse i beslutningsprocesser. Retten til at udtrykke 
sin mening blev opfattet som centralt i tilknytning til udviklingen af fællesskabet 
(Gulløv 2015, Kristensen & Bayer 2015). I takt med daginstitutionsfeltets store 

Karen Prins

Ulige adgang til inddragelse i 
daginstitutionens hverdag 
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udbygning i 60erne og 70erne og samtidens kulturelle forandringer i form af bl.a. 
studenteroprør og ungdomsoprør, bredte dette syn på børn sig som et væsentligt 
element i småbørnspædagogikken. Efterhånden blev det dog især det enkelte 
barns ret til at være sig selv, der kom til at dominere, hvor børneperspektivet 
fortolkedes som det enkelte barns individualiserede rettighed snarere end som 
et spørgsmål om børns fælles rettigheder og interesser i forholdet til de voksne 
(Kristensen & Bayer 2015, Kjørholt 2004). FN’s børnekonvention fra 1989, og 
særligt artikel 12 om børns ret til at blive hørt, kom dermed på en måde til at 
understrege en rettighed, der til en vis grad blev betragtet som allerede integreret 
i pædagogikken. Demokrati som livsform og muligheden for at tage del i 
beslutningsprocesserne bliver således over tid mere implicit og smelter til dels 
sammen med den pædagogiske grundværdi om at tage børns udtryk alvorligt 
(Prins 2019). 

I de sidste årtier har daginstitutionens rolle i stigende grad været koblet til at 
modvirke chanceulighed for børn fra såkaldt ressourcesvage familier. Sammen 
med øget statslig og kommunal styring (se bla. Kristensen og Bayer 2015) 
og politiske strømninger fra EU og OECD, får spørgsmålet om kvalitet i 
dagtilbud og især betydningen af højkvalitetsinstitutioner for udsatte børns 
chancelighed allerede fra skolestart stor betydning for politiske diskurser på 
daginstitutionsfeltet (Christoffersen et al 2014, Jensen et al 2013). Dagtilbuddets 
rolle bliver således i stigende grad at bidrage til at modvirke læringsulighed hos 
udsatte børn1 gennem tidlig opsporing og kompenserende indsatser for at sikre 
det bedste fundament for en god skolestart, og øge udsatte børns chancelighed 
på længere sigt. Det kommer bl.a. til udtryk i beretningen fra Rådet for Børns 
Læring 2019: ”Den forventede sammenhæng er, at børn fra familier i udsatte 
positioner ikke har samme udviklingsrum uden for dagtilbuddet, hvorfor disse 
børn får særlig gavn af den leg, læring og voksenkontakt, som er i vuggestuer og 
børnehaver ” (Formandskabets Beretning 2019:6).

Med Den styrkede pædagogiske læreplan for dagtilbud i 2018 er den 
pædagogiske opgave med at sikre udsatte børns maksimale læringsudbytte 
af opholdet i daginstitution fremhævet mange steder. Begrebet udsatte børn 
dækker i læreplanen over en række forskellige forståelser af, hvad det vil sige at 
være udsat; det gælder både børn fra ressourcesvage familiebaggrunde, børn 
med særlige behov, udfordringer eller handikap, samt børn i udsatte positioner 
i forhold til deltagelse i fællesskabet (Børne- og Socialministeriet 2018:26). 
Samtidig indeholder Den styrkede pædagogiske læreplan nu et fælles fagligt 
fundament med en række grundværdier, der skal integreres i hverdagens 
organisering og aktiviteter. Heraf fremgår det at børn skal tages alvorligt og 
erfare medbestemmelse i hverdagen (Børne og Socialministeriet 2018:8), 
samt at arbejdet med læring skal tage udgangspunkt i børnenes initiativer mv. 
(ibid:19-22). 

1  I denne artikel bruges begrebet udsatte børn i bred forstand om børn, der af forskellige grunde 
betragtes som udsatte. Se fx Ertmann 2016.
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I denne artikel viser jeg, hvordan daginstitutionslivets organisering på én 
gang kan ses som et mulighedsrum, hvor nogle børn i en vis udstrækning har 
indflydelse på hvor de vil være og sammen med hvem, og samtidig som et rum, 
der fordrer en bestemt kulturel handleviden for at mulighederne kan gribes, og 
som gør at andre børn i mindre grad erfarer denne mulighed. Jeg viser desuden 
hvordan forståelser af nogle børn som udsatte med forskellige mangler, bidrager 
til at disse børn opfattes som nogen, der endnu ikke er klar til demokrati. 

Artiklens teoretiske og metodiske fundament

Den hollandske uddannelsestænker Gert Biesta definerer pædagogisk 
virksomhed som en virksomhed, der retter sig mod at indvirke på eleven (eller 
barnet) indenfor tre overlappende domæner; hhv. Kvalifikationens domæne, 
hvor eleven skal tilegne sig bestemte færdigheder; Socialisationens domæne, hvor 
eleven tilegner sig kontekstens (skolens, klassens, institutionens osv.) kulturelle 
normer for adfærd og samvær; samt subjektifikationens domæne, hvor eleven 
gør sig erfaringer med subjektivitet. Erfaringer med subjektivitet kan iflg. Biesta 
finde sted i situationer, der kalder på eller inviterer individet som subjekt. Biesta 
understreger, med inspiration fra Jacques Ranciere, at læreren i situationer, 
der kalder på elevens subjektivitet, må interessere sig for eleven på baggrund 
af en antagelse om lighed (Biesta 2018) – hvilket jeg oversætter til at betragte 
den anden (eleven, barnet) som en, der har noget på hjerte og kan bidrage 
til fællesskabet (Prins 2019). Det står i modsætning til lærerens invitationer i 
kvalifikationens og socialisationens domæne, hvor der er noget bestemt eleven 
skal udvikle og lære, som eleven endnu ikke kan. Her er der derfor tale om en 
invitation til eleven ud fra antagelsen om mangelfuldhed. Biesta hævder at al 
pædagogik indvirker i større eller mindre grad på alle domæner, men at læreren 
må gøre sig klart at eleven ikke på samme tid kan inviteres som ligeværdigt 
subjekt og som et individ, der mangler noget, det skal lære. Med inspiration 
fra Biesta må pædagoger i daginstitutioner således være opmærksomme på med 
hvilket formål og ud fra hvilken antagelse de inviterer børn til at udtrykke sig og 
deltage (se Kampmann og Prins 2022). At betragte børn som nogen, der kan 
bidrage og har noget på hjerte opfatter jeg som en grundlæggende forudsætning 
for ambitionen om børns inddragelse og medbestemmelse. 

I mit PhD projekt fra 2019, undersøgte jeg muligheder og begrænsninger 
for børns demokratiske erfaringer i daginstitutionen gennem interviews, 
etnografisk feltarbejde (Emerson et al 2011)2 og aktionsforskningsinspirerede 
værkstedsforløb3. Over en 10 mdrs. periode fulgte jeg hverdagslivet i to 
børnehaver i og omkring København. Med afsæt i det, jeg har kaldt pragmatisk 
kulturanalyse (Prins 2019), har jeg interesseret mig for, hvordan både børn og 

2  Der blev givet informeret samtykke fra personale og forældre, men ikke fra børnene selv pga. 
deres alder. Jeg vurderede at formålet var i børns almene interesse, også selvom det ikke kom de 
specifikke børn til gode (Prins 2019:90).
3  Hvor jeg drøftede videoklip og observationer med personalet (Prins 2019, kap 4).
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pædagogisk personale lærer kulturelle forbindelser mellem konkrete handlinger, 
materialiteter og betydninger (Hasse 2011) gennem de erfaringer de gør sig som 
deltagere i institutionens hverdagsliv. Jeg fulgte børnenes bevægelser gennem 
hverdagslivets rytmer og landskaber4 og undersøgte desuden gennem interviews 
og værkstedssamtaler de tolkningsrammer som pædagogerne benyttede, når de 
skabte forståelser og mening, organiseringer og konkrete praktiske handlinger i 
relation til den samfundsmæssige opgave, som de varetager. Det gjorde jeg med 
udgangspunkt i et pragmatisk inspireret begreb om kultur (Garrison et al 2012), 
der forstås som noget, vi lærer gennem de erfaringer, vi gør os med deltagelse i 
en konkret kontekst (Hasse 2011), hvorigennem det bliver muligt at få øje på de 
kulturelle forbindelser mellem handlinger, materialitet og betydning, der samlet 
set kan betegnes som kulturel handleviden (ibid:95), og som børn og voksne i 
daginstitutionen over tid lærer at håndtere og som de er med til at forandre. Dette 
perspektiv gør det muligt at fremanalysere kontekstens normative forståelser for 
deltagelse, inddragelse og demokrati.

Studier fra Norden viser, at det er en udbredt opfattelse blandt professionelle 
i de nordiske lande, at demokrati i daginstitution handler om at lytte til det 
individuelle barn, at det ytrer sig og byder ind med ideer. Det er således også en 
særligt sproglig fokusering, hvor det sociale og deltagende barn forstås som et 
barn, der kommunikerer verbalt (Sandberg og Eriksson 2010). Centrale værdier 
som demokrati, indflydelse og medbestemmelse i børnehaven praktiseres 
i forlængelse heraf ofte i daginstitutionerne som individbaseret høringer 
(Einarsdottir et al 2012), (Emilson 2008), (Westlund 2011), (Pettersvold 2015), 
(Østrem 2008).  Et fælles nordisk projekt om værdier i dagtilbud viste, at de 
professionelle, på tværs af de deltagende lande, forbinder det demokratiske med, 
at alle bliver hørt, med at børn støttes i at udtrykke deres synspunkter og har 
muligheder for at træffe valg (Purola et al 2016; 153). Børns muligheder for at 
vælge og bestemme over sig selv er således centralt i den pædagogiske tilgang til 
arbejdet med børns inddragelse, og praktiseres kun sjældent som en kollektiv 
proces (Pettersvold 2015).

I det følgende kigger vi indenfor i hverdagslivet i de to børnehaver, hvor 
feltarbejdet foregik, og dernæst fremhæver jeg de sociale udpegninger og 
tolkningsrammer som pædagogerne anvender i samtaler med mig om deres 
pædagogiske opgave.

Børnehaven er bevægelig og samtidig

Pædagogerne i de to institutioner forbandt demokrati i daginstitutionen med at 
støtte børnene i ”at ytre sig, træffe valg og byde ind, og med at børnene føler sig 
trygge nok til at gøre det” (Prins 2019:147). Helt i tråd med de nordiske studier 

4  Jeg bruger rytmer og landskaber som metaforer til at beskrive forbindelser mellem de tidslige 
logikker og materialiteter som børn bevæger sig på tværs af og igennem, når de befinder sig i 
daginstitutionen (Prins 2019, Bille & Flohr Sørensen 2012).



99Ulige adgang til inddragelse i daginstitutionens hverdag 

T
E

M
A

#
1

 - M
A

R
T
S

 - 2
0

2
3

 S
. 9

5
 - 1

0
9

og med traditionen i øvrigt. Pædagogerne beskrev, hvordan de understøttede 
dette ved at tilbyde børn valgmuligheder i løbet af dagen, at invitere dem til at 
komme med forslag (fx om hvad vi skal spise på fredag, eller hvor vi skal på tur), 
samt at give dem mulighed for at vælge deltagelse fra, hvis de ikke lige havde lyst. 
Denne forståelse af det demokratiske ser ud til at være tæt forbundet med et 
kulturelt ideal om det ”gode børnehavebarn”, der kan tage initiativer, finde på, 
og som er god til at lege med andre (Gulløv 2012). Det knytter sig samtidig til 
en tradition for at lægge vægt på samtalen som helt central i den demokratiske 
kultur og i forlængelse af det, forståelsen af det sociale barn som det verbale barn 
(Gulløv 2015, Sandberg & Eriksson 2010).

I det følgende kigger jeg nærmere på hverdagslivet i daginstitutionen og særligt 
de tidsrum på dagen, hvor der ikke er voksenstyrede aktiviteter og initiativer for 
hvad der kan ske, derfor i udgangspunktet er børnenes. Ud fra en forestilling om, 
at det især er i disse tidsrum, at børnene kan opleve inddragelse - i betydningen 
at deres ønsker og interesser kan ’høres’ og til en vis udstrækning imødekommes. 

Opdelingen af hverdagen med tidsrum af voksenstyrede temaaktiviteter 
(ture, naturprojekter, kreative aktiviteter), voksenstyrede kollektive aktiviteter 
(samling og måltider) og børneinitierede tidsrum (Prins 2019, Gulløv 2012), 
hvor børn i relativt stor udstrækning selv kan vælge, hvad de vil lave, og 
hvor de vil være, kan i sig selv ses som et udtryk for en ambition om at give 
børn erfaringer med medbestemmelse. Institutionernes indretning med 
legestationer, der ’tilbyder’ forskellige typer af aktivitet (fx konstruktionsleg, 
dukkekrog, køkkenhjørne, madrasser og klæd ud tøj), og som børnene kan 
vælge imellem, kan ses som et udtryk for at børnenes forskellige interesser og 
præferencer forsøges imødekommet, hvilket også fremhæves af pædagogerne i 
Klyngehuset – at de er opmærksomme på ’hvad børnene godt kan lide – for 
tiden’ og at de forsøger at indrette institutionen efter det (Prins 2019). På 
samme måde er legepladsen indrettet med stationer, der kalder på forskellige 
typer af fysisk aktivitet (fx rutsjebane, cykler, gynger). Stationsindretningen 
inde som ude, betyder at mange børn på samme tid kan være i gang med 
forskellige ting, som de i vid udstrækning selv vælger. Det betyder også at 
børnene har mulighed for at bevæge sig mellem legestationer og andre børn, der 
også bevæger sig. Jeg argumenterer derfor for, at Børnehavens grundlæggende 
kulturelle model (Hasse 2011) er bevægelig og samtidig (Prins 2019; kap 6). 
Bevægelig i betydningen at børnene har mulighed for at præge eller bevæge, det 
der foregår, og samtidig i betydningen at der foregår mange aktiviteter og tages 
mange initiativer samtidig. Det afspejler sig ikke mindst i indretningen, også 
selvom børnenes samtidige bevægen afbrydes flere gange i løbet af dagen (især 
om formiddagen) af samling, voksenstyrede aktiviteter, frokost etc. 

Når børnehaven er bevægelig og samtidig, bliver den handleviden som børn 
over tid skal tilegne sig, at kunne gribe dette og finde ud af at træffe valg, slå sig 
ned, bevæge sig rundt og komme i gang med noget, med nogen. Det er samtidig 
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også et krav, en fordring om rent faktisk at træffe et valg, finde ind i noget og 
fokusere på det, i en kontekst af samtidig bevægelighed.

Formiddagen er godt i gang på Løvestuen. I dukkekrogen er Sofie 
og Anna i gang med at lege. Ved bordet sidder medhjælperen 
Miriam med 4 børn og arbejder med at slå ’søm’ i små brædder. 
Tegnebordet er tomt, men der er papir og tuscher sat frem. I 
gangen udenfor stuen tæller Amalie til gemmeleg, mens 4 af 
de andre 5-årige gemmer sig. Morgensamlingen er slut, men 
på tæppet midt på gulvet ligger pædagogen DINA og børnene 
Ahmet, Miro og Natalia stadig og synger med sangmappen slået 
op foran sig. I kanten af tæppet foran reolen bygger Harris og 
Vibe med magnatiles. Harris er i gang med et højt tårn. 

Carlos på 3 år kommer ind på stuen. Han sætter sig ned ved siden 
af Ahmet, Miro og Natalia. Carlos får lov at vælge den næste 
sang. ”Er det den her?”, spørger DINA. Han nikker og begynder 
at gøre fagterne til sangen ’Hjulene på Bussen’. De synger. Mens 
Carlos synger og gør fagter, drejer han kroppen og kigger over mod 
tårnbyggeriet og Vibe og Harris, der bygger.  Da sangen slutter, 
kravler Carlos over til Vibe, og giver sig til at sætte magnatiles 
sammen til et tårn på et hjørne af Vibes byggeri. Kort efter braser 
det sammen, og han smadrer i raseri også ’parkeringshuset’, som 
Vibe har bygget. DINA trækker ham lidt væk fra bunken med 
Magnatiles og siger: ”Carlos, det er ikke i orden. Kan du hjælpe 
hende med at bygge det op igen?”. Carlos kigger lidt, skubber 
underlæben frem. ”Jeg vil gerne hjælpe dig”, siger DINA til Vibe, 
og genopbygger hurtigt ’parkeringshuset’. Carlos vender sig igen 
om mod gruppen af børn omkring sangmappen. Han kigger 
lidt på dem, hvorefter han rejser sig, spytter mod dem og går sin 
vej. ”Ad, hvor er det ulækkert” siger DINA vredt. Lidt efter går 
gruppen igen i gang med at synge.

Imens kigger Vibe hen over byggeriet på gruppen der synger. 
Harris forsøger at få hendes opmærksomhed. Han holder med 
den ene hånd på det høje tårn, for at det ikke vælter, og prøver 
med den anden at nå hende på skulderen. Men hun sidder stille 
og kigger på de syngende” (Prins 2019).

Situationen viser at den bevægelige samtidighed betyder, at det bliver en væsentlig 
kulturel handleviden at kunne fokusere på noget, samtidig med at strømmen af 
bevægende børn også kontinuerligt forandrer de lege, der opstår og udvikler sig 
ved de forskellige stationer. Carlos bliver i situationen en, som ikke kan finde ud 
af det. Han er et af de børn, der i perioden græder meget, slår de andre børn, når 
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han er ked af det, og som af pædagogerne betegnes som udsat og som en af dem, 
der skal finde ind i det, som ikke har tilegnet sig rytmen endnu. 

Det initierende barn og den responsive voksne
Organiseringen af børnehaven som bevægelig og samtidig, understøtter 
kulturelle idealer om det initierende barn og den responsive voksne, særligt i de 
tidsrum, hvor det er børnene selv der har initiativet. Den voksnes rolle bliver at 
respondere på børnenes spor, udtryk og initiativer, så godt det lader sig gøre. 
Samtidig er denne opmærksomhed af gode grunde flygtig. Det lader sig ikke 
gøre for pædagogerne at være alle steder på én gang. I det øjeblik, de responderer 
på konkrete børns initiativer, står de samtidig med ryggen til andres.  Det er 
et generelt mønster i materialet, at det pædagogiske personale, både i deres 
konkrete handlinger og i deres udtryk i samtaler og interviews, stræber efter at 
respondere anerkendende og imødekommende, så godt som det er muligt, på 
hvad der forstås som børns ytringer og udtryk. Det kan være i form af eksplicitte 
verbale ønsker som: ”må vi bygge en hule?” eller kropslige bevægelser, der tolkes 
som udtryk for ønsker eller følelser. Samtidig er der også en optagethed af det 
som kaldes børnenes spor – i betydningen at børn med deres engagementer i leg 
og aktiviteter sætter sig spor, der viser voksne, hvad de er optagede af, og hvad 
der er vigtigt for dem.

I en kontekst hvor den voksnes opmærksomhed af gode grunde er flygtig bliver 
en del af den kulturelle handleviden, som børn nødvendigvis må tilegne sig 
derfor, at kunne bede om hjælp når de har brug for det. Hvis man ikke henter en 
voksen, så er man overladt til selv at finde en løsning.  Det kommer fx til udtryk 
på en af værkstedssamtalerne i Skovbrynet, hvor Line siger; ”Det går lidt bedre 
med Saraf – han er blevet god til at hente en voksen” (Prins 2019). I følgende 
eksempel fra legepladsen i Klyngehuset vises det, hvordan det får betydning 
både i fht. at blive set af den voksne, men også i fht. de andre børn. 

På Rutsjebanen foregår der ofte den samme leg. Gruppen af 
4-årige der hører til i samme gruppe, befinder sig her over flere 
dage. De kravler op fra begge sider og rutsjer ned i hinanden, 
så der dannes et tog af børn der sidder med benene uden på 
hinanden. Sina, der er en af de ældste i ’midtergruppen’, råber 
til Harris, der også tilhører midtergruppen, mens han nærmer 
sig rutsjebanen; ”Harris! kun piger må være med”. ”Du må ikke, 
Harris” siger hun igen. Hun siger til de andre: ”Harris må ikke 
være med”. ”Du skal gå væk, Harris”, råber Vibe.  Harris trækker 
sig væk fra rutsjebanen.

”Kun for piger” råber Sina. De råber efter ham. Han trækker sig 
længere tilbage og tager fat i cyklen. De råber igen til ham. Han 
flytter sig igen længere væk. Han kigger. Råber lidt forsigtigt 
tilbage. Legen fortsætter. Pigerne kalder på et par af de andre 
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drenge der også tilhører midtergruppen (…)Sina siger” nu 
mangler viii….(som om hun tænker over hvem, der ellers hører 
til). Hun råber: ”Ahmet-Miro, kom her, hen på Rutsjebanen 
(…)”. Harris sidder på gyngen et stykke væk og kigger på.

Dagen efter leger en del af de samme børn på rutsjebanen igen. 
Den 5 årige Karoline, der er ny i institutionen, forsøger at rutsje 
ned, men får besked af Sina om at hun ikke må være med. 
Karoline henvender sig til pædagogen DINA, der reagerer ved at 
følge med hen til rutsjebanen og meddele Sina at alle må være på 
Rutsjebanen (Prins 2019).  

Harris forsøger ganske vist at vise, at han er interesseret i at være med, ved fysisk at 
nærme sig rutsjebanen, og udtrykker kortvarigt sin utilfredshed over afvisningen 
med at råbe forsigtigt og meget stille tilbage til gruppen af børn på rutsjebanen. 
Samtidig forbliver han mere eller mindre usynlig på cyklen som tilskuer til 
de andre børns leg – og i modsætning til Karoline, bliver hans engagement 
og interesse i at ville være med, også usynlig for den voksne. I perioden med 
feltarbejde omtaler pædagogerne Harris som Spøgelsesbarnet som de minder 
hinanden om ikke at glemme, fordi han ikke gør nok opmærksom på sig selv 
(Prins 2019). Harris har urdu som modersmål og udtrykker sig kun ganske lidt 
på dansk. 

Samtidig er det tilsyneladende vigtigt ikke at overdrive behovet for en voksen, 
eller der ser ud til at være forskel på hvordan eller med hvilken begrundelse, man 
skal opsøge en voksen. 

I værkstedet udenfor har CHARLOTTE sat perlerne frem (…) 
Flere børn sidder ved bordet og er i gang. Jeg sidder på en stol 
i hjørnet. Jonathan kommer hen og læner sig op ad mig. ”Hej” 
siger jeg og lægger armen om ham. CHARLOTTE kigger over 
mod mig og siger: ”Du skal bare sig til hvis det bliver for meget. 
Han kan godt være lidt klæbende på de voksne. Han skal gå ud og 
finde på noget med de andre” (Prins 2019).

Uddraget viser, at det er Jonathans opgave at finde på noget med nogen, samtidig 
med at det i perioden netop er noget han har svært ved. Ifølge personalet muligvis 
fordi han har en diagnose, men muligvis også fordi hans hjemmebaggrund 
betragtes som udsat. Det er samtidig ikke noget han får hjælp til.

Den bevægelige og samtidige børnehave betyder at børnene en del af dagen 
befinder sig i situationer, hvor de har mulighed for at forfølge en interesse, og at 
komme i gang med noget, der skabes undervejs med andre børn og voksne, og 
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som dermed indeholder en potentiel mulighed for at forskellige perspektiver fx 
på, hvordan en leg skal udvikle sig, kan få betydning for legens udfald. Samtidig 
ser det sværere ud for nogle børn end for andre, og særligt børn, der i øvrigt 
omtales af pædagogerne som udsatte, ser ud til at være på arbejde med at blive 
synlige for både børn og voksne som passende og initierende legebørn, der kan 
komme i gang med noget med nogen (Prins 2019: kap8). Organiseringen af 
hverdagen kan således netop ses som designet med henblik på at give plads til 
børns initiativer og tilbyde dem valgmuligheder, men er samtidig vanskelig at 
gribe for alle børn. Det ser ud til især at være svært for børn, der i øvrigt betragtes 
af pædagogerne som udsatte. De bliver i stedet nogen, der ikke kan finde ud 
af det, og som mangler kompetencer.  I lighed med Gulløv og Bundgaard 
(2008) og Palludan (2005) viser mit materiale, at hvis man skal ses og genkendes 
som et passende og kompetent børnehavebarn, skal man finde ud af at gøre 
opmærksom på sig selv på særlige måder, dvs ved at sætte spor, der kan ses og 
høres, og ytre sig på måder, der kan forstås. Samtidig er der særlige kulturelle 
normer for, hvad der (kan) forstås som børns spor, ytringer og initiativer.  Og 
det bliver afgørende at kunne udvise den nødvendige handleviden for at blive 
set som et passende børnehavebarn, og som en der har noget på hjerte, og kan 
bidrage til fællesskabet. Modsat ser nogle børn(s spor) ud til enten at falde helt 
ud af de voksnes opmærksomhedsfelt, eller især at blive synlige i kvalifikationens 
og socialisationens domæner som nogen, der mangler noget.

Manglende forudsætninger for demokratisk deltagelse

Selvom pædagogerne beskriver, hvordan de er optagede af at lytte til børnene 
og følge deres spor, så oplever de det samtidig som svært. Både pga. mængden af 
børn, men også fordi de samtidig er optagede af alt det, som de vurderer at især 
børn, de betragter som udsatte, mangler. 

Når pædagogerne bliver spurgt hvordan de arbejder med demokrati i hverdagen, 
så svarer de, at det ikke er alle børn, der er helt klar til det. Der skal ske noget med 
dem først. Der er noget som de mener, skal være på plads før disse børn er i stand 
til at træffe valg og byde ind, både i legene og i fht. fællesskabet. 

LINE: ” Altså…. det er her en helt anden børnegruppe der er her 
(end der hvor hun arbejdede før) .Jeg tror det var gået op i hat og 
briller der (at arbejde med medindflydelse). Der er så mange ting 
i det. En ting er også det sproglige. Altså alle de børn der startede 
der, de skulle jo have sprogstimulering, og nogen af dem kunne 
slet ikke noget dansk, hvor de børn der kommer her, de kan rigtig 
mange ting, de har sproget i orden… de kan rigtig meget,(…) Jeg 
vil skyde på, at i hvert fald halvdelen af de børn vi har her, at det 
er nogle børn der kommer fra nogen gode harmoniske familier, 
som  har det godt med hinanden, og hvor altså sådan… ja..de 
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kommer herned, og de kan forstå de kollektive beskeder, og de slår 
ikke på hinanden, de vil gerne lege og lære, og det er børn der 
virker til at have det godt, så de andre, det er sådan, det er så’n 
nogen, der kan have lidt problemer med noget når de starter. Vi 
har en lille gruppe der har det svært”. (Prins 2019)

I citatet bliver det tydeligt, at Line opfatter det at være et barn, der kan rigtig 
meget og som har det godt, er forbundet med at ville lege og lære, ikke at slå 
på nogen, at have sproget i orden og i det hele taget at kunne meget. Og så er 
der nogle børn, der primært forbindes med manglende sprog, og ’slet ikke at 
kunne noget dansk’, og hvor det at arbejde med medindflydelse og demokrati 
’ville være gået op i hat og briller’, fordi mange ting, men primært sproget slet 
ikke er i orden.  Det bliver tydeligt, at der er nogle børn som opfattes som om 
de ikke rigtig er klar til demokrati endnu. Særligt de, der generelt betegnes som 
udsatte og som ikke har dansk som modersmål. Citatet understreger desuden, 
hvordan sprog, forstået som dansksproglige kompetencer, forbindes med det at 
have forudsætninger for deltagelse i demokratiske processer, men også hvordan 
det i det hele taget forbindes med at være et velfungerende børnehavebarn.

Udover det sproglige, så knytter pædagogerne også forudsætninger for 
demokrati til et kendskab til bestemte forhold i børnenes omverden. Man må 
vide noget og have kendskab til noget, for at have noget at byde ind med. Et 
kendskab som mange af børnene, især i Klyngehuset, ifølge pædagogerne ikke 
har. De karakteriseres i stedet som oplevelsesfattige, og som nogen der mangler 
erfaringer. 

”MONIKA(….) men de er jo nødt til at få nogle redskaber. De er 
nødt til at få, synes jeg, få noget viden omkring deres omverden 
for at kunne udvikle sig, og der er vi nødt til at også at have 
forældresamarbejdet mere ind i, fordi der er en del børn, som der 
ikke bliver snakket til. Der er en del børn som ikke får forklaret 
nogen ting i deres omverden, hvad laver en bager? Hvor får vi 
æg fra? - ja dem får vi fra supermarkedet, fra Føtex, nåh ok… 
men hvor kommer æg (egentlig) fra?(sarkastisk tonefald)” (Prins 
2019).

De oplevelser børnene mangler ser ud til især at befinde sig udenfor institutionen, 
og børnenes manglende forståelse og viden skyldes bl.a., at forældrene ikke 
snakker nok med dem, og ’sætter ord på’. Det er således også forældrene, der her 
bliver mangelfulde.  Indirekte bidrager det også til at indramme institutionens 
opgave med at kompensere for disse børns mangler. Det betyder, at der planlægges 
en del ture ud af huset med henblik på at give børnene, hvad der defineres som 
omverdens kendskab (fx Rundetårn, biblioteket. Zoologisk Have mv.), samt at 
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der synges gamle børnesange og læses bestemte historier med henblik på at give 
børnene dette kendskab og en form for dannelse, som pædagogerne udtrykker 
det (Prins 2019, kap 7). I Skovbrynet omtales den lille gruppe af børn, der af 
pædagogerne betragtes som udsatte, på lignende måde:

”LOTTE: Det, jeg siger er, at Rafiq, altså de er jo vant til at 
sidde omme i et baglokale (til en kiosk) ikke, de er ikke de mest 
stimulerede børn, det kan vi vist godt blive enige om. De har også 
et meget understimuleret sprog og er understimulerede på alle 
mulige måder, det der med at blive stillet foran Cartoon. Vi ved 
rigtig meget om Rafiq og Ranas baggrunde. De kan jo alle farver 
på engelsk osv”. (Prins 2019).

Der er tilsyneladende nogen bestemte oplevelser og kendskab til bestemte 
forhold i omverden som er vigtigere end andet, og som er kendetegnet ved at 
handle om, hvad børnene oplever uden for institutionen. Pædagogerne er især 
optagede af nogen bestemte typer af erfaringer, som børn, der defineres som 
udsatte burde have flere af, og samtidig tilsyneladende mindre optagede af de 
erfaringer, de faktisk gør sig, både inde i institutionen og i det hverdagsliv, der 
foregår udenfor institutionen. Bagved disse forståelser af børnenes manglende 
oplevelser gemmer der sig en implicit naturaliseret opfattelse af, hvad ”god” og 
”rigtig” barndom er, hvad ”gode” og ”rigtige” erfaringer og oplevelser er, samt 
hvordan disse forbinder sig til at lære sprog, sætte spor, der er værd at forfølge, 
og til det hele taget at kunne udvikle sig som barn.

Det at være fattig på oplevelser og på sprog bruges som forklaring på, at man så 
kun kan lege stereotype lege og ikke kan udvikle legen, i modsætning til de børn, 
der kan ’finde ud af det’, og hvor legen forandrer sig i mange retninger. Når man 
mangler sprog og oplevelser får det derfor ifølge pædagogerne betydning for, om 
man kan tage initiativer i forhold til de børneinitierede tidsrum (Prins, 2019). 
Alternativt bliver man en, ’der falder igennem’ som lederen THEA udtrykker 
det i Klyngehuset: 

THEA ”Jamen så tænker jeg at de falder rigtig, rigtig meget 
igennem, lige præcis når de har et frit valg, når de selv skal 
iscenesætte sig selv, og selv skal gøre noget, skal deltage i en leg, så 
kan de rent faktisk ikke, så kan vi allesammen pege på de børn, 
der ikke kan være med, fordi de ikke forstår nok til at kunne være 
med” (Prins 2019).

Det kulturelle ideal om det initierende legebarn, der kan iscenesætte sig selv og 
tage initiativer, bliver samtidig her meget tydeligt. Noget som man ikke kan leve 
op til, hvis man er en af dem der ’falder igennem’ pga. sin manglende forståelse. 
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Sprog- (underforstået dansk) og omverdenskendskab bliver således forstået 
som forudsætninger for at kunne deltage og have noget at bidrage med. 
Forudsætninger som en del børn i begge institutioner iflg. pædagogerne, ikke 
har. Når sprog, politisk og pædagogisk, løftes frem som altafgørende for både 
en succesfuld skolestart, deltagelse i de vigtige lege, og forbindes med demokrati 
i form af at ytre sig og byde ind i en kulturel kontekst, hvor det initierende (og 
verbalt udtrykkende) legebarn samtidig udgør det normative ideal, ser det ud 
til at vanskeliggøre muligheden for at betragte især minoritetsbørn, der ikke 
udtrykker sig på dansk som nogen, der har noget på hjerte, og som kan bidrage 
til fællesskabet. De bliver svære at få øje på i subjektifikationens domæne. 

Når demokrati samtidig forbindes med det individuelle barns evne til at byde 
ind, træffe valg og ytre sig, bliver det således til kompetencer som børn, der af 
pædagogerne betragtes som udsatte, og særligt børn med svage danskkundskaber, 
endnu ikke mestrer. Der er dermed risiko for at børnehaven, for disse børn, 
bliver til det Pettersvold kalder for en kompetencefabrik for demokratiske 
færdigheder (Pettersvold 2015). Denne opfattelse ser ud til at blive forstærket 
af politiske diskurser om tidlig indsats, der inviterer pædagogerne til at være 
særligt opmærksomme og opsøgende overfor udsatte børn, sådan så der kan 
kompenseres for, hvad der omtales som manglende stimulation i hjemmet mv. 
herunder manglende erfaringer og referencer, med henblik på at sikre, at disse 
børn kan blive klar til at starte i skole på lige fod med andre børn.

Potentialer i en pragmatisk tilgang til demokratiske erfaringer

Afslutningsvis slår jeg til lyd for potentialerne i en pragmatisk inspireret 
tilgang til demokratiske erfaringer. Det er en tilgang, der retter fokus mod 
subjektifikationens domæne (Biesta 2013) og de situationer, hvor individet gør 
sig erfaringer med at være positioneret som en, der er i besiddelse af sin unikhed 
og inviteres til at handle på baggrund af dette. Hvis vi antager at alle børn 
har noget på hjerte og kan bidrage til fællesskabet, må vi interessere os for de 
situationer, der inviterer dem som sådan. Det er situationer, der er kendetegnet 
ved hvad man kunne kalde for demokratiske kvalitetskriterier; 

at kunne erfare at koordinere og forhandle fælles mål og retning;

at kunne bidrage på baggrund af tidligere erfaringer i et ligeligt give and take;

samt at fremtiden er åben og dermed mulig at påvirke (Prins 2019).

Ifølge Biesta finder det demokratiske eksperiment sted i den såkaldte besværlige 
mellemzone (Biesta 2013) mellem forskellige individers ønsker og interesser og 
spørgsmålet om, hvad der er ønskværdigt for fællesskabet. Det drejer sig således 
ikke kun om, hvorvidt individets interesser eller perspektiver kan anerkendes 
eller inddrages, men også om at mennesker mødes og forholder sig til hinandens 
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forskellige forståelser, ønsker og perspektiver og i fællesskab arbejder med at 
indrette sig bedst muligt. 

Jeg oversætter dette til muligheden for at gøre sig erfaringer med at bøvle 
med spørgsmålet om, hvordan vi vil have det med hinanden (Prins 2019). 
Hvad man kunne kalde for demokratiets grundspørgsmål. Hvordan vil/kan 
vi leve sammen(her)? Jeg bruger med vilje, ordet bøvle for at understrege, at 
det indimellem kan være ret besværligt og frustrerende at deltage i sådanne 
processer, hvor der er forskellige interesser, positioner og visioner på spil, men 
det er samtidig netop dér, det bliver nødvendigt at forholde sig til, hvad vi så 
stiller op med det, og hvordan vi så kan indrette os, så vi kan leve sammen, alle 
sammen.

På baggrund af denne demokratiforståelse bliver de spørgsmål vi må interessere 
os for, når vi er optagede af børns inddragelse, således: hvem der har mulighed 
for at bøvle med hvad og hvordan? Hvad bliver det muligt at få erfaringer 
med og igennem det, hvad bliver det muligt at få perspektiver på? Hvad er 
det for situationer for mindre børn i daginstitution, der på forskellige måder 
aktualiserer spørgsmålet om, hvordan vi vil leve sammen? og hvilke muligheder 
er der for at alle børn kan befinde sig dér? og blive inviteret til at forholde sig 
til spørgsmålet ud fra en betragtning om, at de kan have noget på hjerte og kan 
bidrage til fællesskabet? Det stiller dermed krav til de professionelle om ikke 
samtidig at betragte børn som udsatte, ud fra antagelsen om mangelfuldhed, og 
som nogen, der endnu ikke er klar til demokrati. I stedet bør opmærksomheden 
rettes mod disse børns faktiske erfaringer og konkrete oplevelser fx med at gå i 
børnehave, og mod hvordan de, på dén baggrund, kan bidrage med perspektiver 
på hvordan vi vil have det med hinanden.

Karen Prins, Lektor Ph.d., Københavns Professionshøjskole
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I den danske grundlov står, at alle har ytringsfrihed. Men spørgsmålet er, 
om det i praksis gælder for børn og unge i Danmark. Medier og fagfolk 
indenfor det sociale område har ofte en fælles forståelse af, at skal børn 
under 18 år udtale sig, skal de forudgående have tilladelse af en forældre 
eller værge. Vi står i et dilemma. På den ene side vil vi som velmenende 
voksne beskytte børnene mod unødig eksponering. På den anden side kan 
vi som samfund gå glip af afgørende viden om børns oplevelser og erfa-
ringer. For nylig stod jeg som dokumentarfilminstruktør midt i netop det 
dilemma, hvilket førte mig på en rejse rundt i jura og etiske overvejelser. 

Rettigheder, ytringsfrihed, børn, unge.

”Tak”, siger Kayla på 17 år og prøver at tørre sine tårer væk. ”Tak, fordi jeg har 
fået lov til at fortælle min historie. Ikke kun for min egen skyld, men også for 
alle andre unges skyld.”

Det er min sidste optagelse med Kayla, som jeg har fulgt igennem et år, 
ligesom jeg har fulgt andre unge under 18 år, mens de forsøger at blive hørt af 
myndighederne og få den, for dem, nødvendige hjælp. For Kayla var situationen 
den, at hun var blevet hjemløs efter at have været anbragt, lige siden hun var en 
lille pige. Da jeg møder hende, har hun boet på gaden i fem måneder og leder 
efter husly. Ligesom de øvrige medvirkende og juridisk set umyndige ønsker 
hun et trygt sted at bo. Med mit kamera kan jeg som udenforstående opleve, at 
de unge føler sig oversete og talt ned til. 

I takt med at kameraet dokumenterer de unge i klemme mellem forældre og 
myndigheder, og jeg kigger mine optagelser igennem til en dokumentarfilm om 
unges rettigheder, bliver jeg overbevist om, at det her er en historie, som skal ud 
i offentligheden og debatteres.  

Indtil videre har vi hørt om arbejdspresset i det offentlige fra de ansatte selv. 
Ligesom vi har hørt forældre tale om, at deres børn uretmæssigt bliver fjernet 
fra familien. Begge dele er relevante og vigtige historier. Vi mangler dog at høre 
børnenes version. Dem, vi har et særligt ansvar for at passe på. Nogle af disse 
børn er løbet hjemmefra, og opsøger krisecentret, i dette tilfælde Joannahuset på 

Mette Korsgaard

Ytringsfrihed gælder også for børn
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Christianshavn, hvor jeg filmer, fordi de gerne vil have hjælp til at blive anbragt. 
Alle udtrykker kærlighed til forældrene, og bærer på en stor sorg over at have 
forældre, der ikke magter opgaven at være voksne og omsorgsfulde. 

Men ofte går noget galt, når de unge rækker ud efter hjælp. En ny rapport 
udarbejdet af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv 
konkluderer, at ”børn og unge ofte ikke oplever at blive inddraget” i deres egne 
sager, og rapporten efterlyser mere fokus på inddragelse, som er tilpasset børn 
og unge (kilde: Socialstyrelsen 2022). I en Trivselsundersøgelse af anbragte børn 
og unges trivsel i 2020, svarer 43 pct. af de anbragte tilsvarende, at de ikke blev 
taget med på råd, da det blev bestemt, hvor de skulle bo, ligesom hver tredje af de 
15-17-årige svarer, at de gerne vil have mere indflydelse på de beslutninger, der 
bliver taget i deres sag (kilde: VIVE 2020).  

Forældre i opposition til børnene

For mig er alle disse undersøgelser med til at bekræfte, at der skal fokus på børns 
ret til at blive hørt både af myndigheder og af os som medier. Men her kommer 
dilemmaet. Det kræver jo forældrenes tilladelse at offentliggøre en produktion 
med deres børn som medvirkende. Hvordan får jeg tilladelse fra forældre, som 
i forvejen har vanskeligt ved at magte forældrerollen? Forældre, som de unge 
føler sig utrygge ved? Jeg rækker forsøgsvis ud til forældre for at fortælle om 
børnenes projekt i filmen, nemlig at fortælle om, hvordan de føler sig misforstået 
af myndighederne, og ikke får den hjælp de ønsker. 

Forståeligt nok er det vanskeligt at nå ud til forældrene med den præmis. Er der 
noget mere skamfuldt end at fejle som forælder? 

Der er blandt forældrene en frygt for at blive eksponeret og en frygt for medier i 
det hele taget. Som en mor skriver til min producent og mig: ”Jeg vil ikke mødes 
med jer. Jeg har fået at vide, at sådan nogle som jer tager skjulte kameraer med 
og filmer uden tilladelse”. 

En grundlæggende mistillid graver grøfter. Mine små forsøg falder hurtigt til 
jorden. 

Enhver har ret til ytringsfrihed

Sammen med min producent går jeg til advokat i presse og medier, Vibeke 
Borberg. Hun er advokat med møderet for Højesteret, ph.d. i retsvidenskab 
med speciale i informationsret, medieret og presseetik. Og hun har været docent 
og forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Vibeke Borberg er ikke i tvivl om, at jeg som journalist skal lade de unge under 
18 år medvirke i vores dokumentar om børns rettigheder. 
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For at begynde i den strengt juridiske afdeling:

”Alle mennesker har ytringsfrihed. Også børn og unge,” fastslår hun.

Hun henviser til paragraf 77 i grundloven: Enhver er berettiget til på tryk, i skrift 
og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og 
andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.

Vibeke Borberg understreger, at grundloven ikke står alene i den sag. I Den 
Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 om ytringsfrihed står 
der nemlig: Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed 
og frihed til at give eller modtage meddelelser eller tanker, uden indblanding fra 
offentlig myndighed og uden hensyn til grænser.

Der står desuden i FN’s Børnekonvention artikel 12, at et barn skal sikres ret til 
frit at udtrykke sine synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet.  

”Den Europæiske Menneskerettighedskonvention har fået en stor betydning, 
fordi den fortolkes af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der vejleder 
praksis. Det, der kendetegner de to forskellige bestemmelser, er, at de begge 
siger, at ENHVER har ytringsfrihed,” forklarer Vibeke Borberg.

”At enhver har ytringsfrihed betyder, at der ikke er betingelser, der skal opfyldes 
for, at et menneske har ytringsfrihed.” Vibeke Borberg melder dog pas, når vi 
skal finde en forklaring på, at jeg og de fleste af mine kolleger i mediebranchen 
altid per automatik er gået ud fra, at vi skal have forældres samtykke, inden vi 
beder unge under 18 år om at medvirke. Hun gætter dog på, at det skyldes, at 
børn og unge under 18 år i Danmark ikke er myndige. På mange dagblade og i 
mediehuse har man det som en regel, som journalister skal følge.

”De kan ikke låne penge i banken, købe en ejendom eller skrive 
under på en aftale. De har ikke det, vi juridisk kalder rets- og 
handleevne. Det er så i medieverdenen blevet transformeret til, 
at man skal have forældre eller anden værges samtykke til at 
medvirke i medierne.” 

For mit eget vedkommende stammer denne åbenbart rodfæstede juridiske 
misforståelse angiveligt fra undervisningen på journalisthøjskolen, hvorfra 
jeg blev journalist i 1992. Måske den stammer fra min ansættelse på Jyllands-
Posten. Eller måske fra mine år som journalist på DRTV. Jeg ved det ikke. Jeg 
har pligtskyldigt altid sikret mig forældres tilladelse, når jeg har haft med børn at 
gøre, og har aldrig sat spørgsmålstegn ved det. Jeg har gjort det på linje med mine 
kolleger og har tænkt, at det er en velmenende regel, der kan beskytte børnene. 
Indtil nu. Jeg har aldrig tidligere været bevidst om, at jeg måske overtrådte 
grundloven.
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Skærper mediernes ansvarsfølelse

Det betyder selvfølgelig ikke, at journalister skal undgå samarbejde. Tværtimod 
skal medierne i så vid udstrækning som muligt søge samarbejde med forældrene. 
Det mener Vibeke Borberg:

”Journalisten må vurdere fra tilfælde til tilfælde. For den meget 
restriktive anvendelse af det princip, at der altid skal samtykke, 
betyder jo, at børn og unge  ikke kan komme til orde i medierne, 
hvis forældrene ikke vil have det. Og den betyder jo især, at hvis 
de er i opposition til forældre, skole eller institution, vil de have 
svært ved at få lov til at medvirke. Den stemme, de har, bliver 
ikke hørt. Når det er sådan, at du arbejder journalistisk med 
børn og unge, hvor du ikke kan få eller ikke vil indhente forældres 
samtykke, så overtager du ansvaret for, at det her foregår på en 
ordentlig måde for børnene og de unge. Du er den, der sikrer, 
at I, i tilrettelæggelsen, kontakten og offentliggørelsen, beskytter 
børnene mest muligt samtidig med, at deres historie kommer 
frem, og de får en stemme. ”

Jeg tænker, at det vil skærpe journalisters bevidsthed om ansvaret for børnene, 
når der ikke er en kære mor at læne sit hoved op ad. Og måske er det gået ud over 
børnene, når vi læner os op ad forældrenes samtykke. 

Jeg blev selv fartblind for nogle år siden, da jeg lavede en dokumentar om en 
kvinde, der levede af prostitution. Hun ville gerne have, at børnene var med i 
filmen. Jeg blev selv fokuseret på, hvor vigtigt det var, at børnene deltog, fordi 
de blev mobbet i skolen pga. morens beskæftigelse. Jeg tænkte, at et nuanceret 
billede af mors job og liv ville løfte børnene ud af andres fordømmelse. Men 
under produktionen fik jeg en kollega til at se nogle klip fra dokumentaren, og 
han var ikke i tvivl. Børnene måtte ud af den film. Han havde næse og erfaring 
for, at det ville ramme børnene unødig hårdt. At det ville eksponere dem til skade 
for dem selv, fordi den offentlige moralske dom over morens fag ville forfølge 
børnene. Det var ikke i deres interesse, når det kom til stykket. Og når jeg tænker 
tilbage på det, så tror jeg egentlig ikke, at de ytrede interesse i at medvirke. Det 
var deres mors film. Børnene kom ikke med i filmen. Og jeg takker min kollega 
for opmærksomheden. 

Højesterets skelnen

Der er ingen domme fra Højesteret, der specifikt omhandler børn og unges 
ytringsfrihed. Men Højesteret har i en række domme taget stilling til spørgsmålet 
i forhold til andre juridisk set sårbare.
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I en sag fra 1989 drejede det sig om, hvorvidt Ekstra Bladet i forbindelse med 
en artikelserie om psykiatriske hospitalspatienters forhold kunne bringe billeder 
af patienter på det psykiatriske hospital Nordvang og offentliggøre navne på 
patienter i artikelserien. Selv om dommen er gammel, er den ifølge Vibeke 
Borberg stadig ledende.

Sagen var anlagt af pårørende, som mente, at Ekstra Bladet var forhindret i 
at bringe artiklerne på grund af manglende samtykke. Højesteret gav ikke de 
pårørende ret. Der forelå ganske vist ikke gyldige samtykker fra de to patienter 
i strikt juridisk forstand, fordi de led af sindssygdom. Men omtalen og 
fotogengivelsen var sket som led i en saglig reportage af betydelig nyheds- og 
informationsværdi og tilrettelagt i samarbejde med overlæger og plejepersonale 
fra Nordvang, og da de medvirkende selv havde indvilget i deltagelsen, var der 
ikke grundlag for at nedlægge forbud mod artikelserien.

Omvendt står Højesterets afgørelse fra 2021 om adgangen til at vise skjulte 
optagelse af en dement plejehjemsbeboer, der i en periode var blevet filmet med 
skjult kamera til brug for en dokumentarudsendelse. Aarhus Kommune, som 
havde ansvaret for kvinden, mente, at når hun ikke selv kunne give samtykke 
til offentliggørelse af optagelserne, kunne de ikke vises. Og det fik kommunen 
medhold i. 

”Kendelsen er vigtig, fordi den bl.a. fastslår, at det ligger 
uden for rammerne af en værges og de pårørendes beføjelser at 
give samtykke til medvirken i en tv-udsendelse, der angår en 
andens personlige forhold. Det er som udgangspunkt kun den 
medvirkende selv, der kan det, også selv om vedkommende er 
umyndig,” forklarer Vibeke Borberg.

Højesteret fandt, at det måtte have været muligt for TV 2 at belyse de kritisable 
forhold på plejehjemmet uden at bringe skjulte optagelser af kvinden i meget 
intime situationer, og at videregivelsen af optagelserne i tv-udsendelsen var en 
krænkelse af hendes ret til privatliv, som ikke opvejede emnets offentlige interesse 
og udsendelsens informationsværdi. Da kvinden ikke selv havde indvilget i 
deltagelsen, kunne optagelserne ikke vises.

Set fra mit, min producents og de unges perspektiv har deres fortællinger fra 
Joannahuset ’væsentlig samfundsmæssig interesse’, fordi den handler om, at 
børn og unge kæmper for at komme væk hjemmefra på grund af forholdene 
i hjemmet og oplever at blive afvist af myndighederne. De unge får igennem 
deres deltagelse i filmen mulighed for at sætte fokus på en samfundsmæssig 
udfordring og pege på et for dem konkret problem. Det er klart, at forældrene 
er blevet spurgt, om de vil kommentere på de ting, som bliver sagt om dem, som 
er god skik i alt journalistik. 
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Det skærpede ansvar i praksis

Med den for mig nyopdagede jura i hånden er jeg klar over, at mit ansvar er blevet 
skærpet. Derfor har jeg bl.a. kontakt med organisationerne Børns Vilkår og De 
Anbragtes Vilkår under produktionen angående børnenes deltagelse. Begge 
organisationer udtrykker som udgangspunkt skepsis over at lade unge deltage 
i medierne med egne historier, fordi de tit har oplevet, at de unge fortryder 
deltagelse senere i livet eller nu og her ikke bryder sig om fremstillingen af deres 
historie. 

Signe Fjordside, ph.d. og projektleder i De Anbragtes Vilkår uddyber:

”Men i princippet er alder ikke afgørende. Et bedre udgangspunkt 
er at vurdere fra gang til gang. En 14-årig kan jo lige så godt 
være i stand i til at overskue konsekvenserne af en medvirken, 
som en voksen kan det. Det, der i virkeligheden spiller en rolle, 
er børn og unges evne til at forstå, hvad der skal ske. Og her har 
ikke bare journalister, men også forskere, lærere og pædagoger et 
øget ansvar. Hvad kan konsekvenserne være for den enkelte. Vi 
ved i De Anbragtes Vilkår hvor svært det kan være også for voksne 
at stå frem og fortælle deres historie. Derfor bruger vi selv i vid 
udstrækning anonymisering.” 

Tilbage i min medieandedam tænker jeg, at det er vigtigt for os at huske på, at 
børn og unge i udsatte positioner ikke har været igennem dyre mediekurser, 
som efterhånden alle Danmarks ledere har været det. Når vi som journalister 
står med et barn, så kræver det vores største etiske kompetencer – også i yderste 
fald at lade en gennemresearchet tidskrævende historie falde, hvis det viser sig, at 
offentliggørelse vil skade barnet.

Nogle af de tips, der kan være med til at sikre de unge er at garantere dem, at de 
to år efter en films udgivelse kan vælge at blive klippet ud. De unge ser alle klip 
og/eller artikler igennem med ret til fortrydelse inden offentliggørelse. Som i alle 
andre udgivelser, tjek at oplysningerne er rigtige. Få kolleger og fagfolk indenfor 
det sociale område til at være ’djævlens advokater’ – er det her nødvendigt?

De unge fra Joannahuset er ikke i tvivl. De vil have luft. Kayla siger: 

”Ingen troede på, at jeg var hjemløs. Gå dog hjem, sagde en fyr. 
Unge er da ikke hjemløse. Men jeg havde ikke noget hjem. Min 
sagsbehandler havde sagt, at jeg skulle tage hjem til min mor. 
Det kunne jeg jo ikke. Min mor har aldrig kunnet tage sig af 
mig. Den nat sov jeg i Københavns Lufthavns kælder.” 

Mette Korsgaard, dokumentarfilminstruktør
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Skriften på væggen
- Når børn skaber literacy  

i daginstitutionen

Med udgangspunkt i en analyse af tre literacybegivenheder i daginstitutio-
ner sætter vi i denne artikel fokus på, hvordan literacy indgår som en del af 
børns sociale praksis og som medskabende af sprogmiljøet i institutionen, 
og hvordan sted, affekt og materialitet spiller en central rolle i børnenes 
betydningsdannelse omkring literacy. Analysen er baseret på et etnografisk 
feltarbejde i to børnehaver. Den viser, hvordan skrift for børn er meget 
mere end viden om bøgers indretning og identifikation af bogstaver. På 
den baggrund argumenterer vi for, der er brug for en rekonceptualisering 
af, hvad skrift er og kan være i daginstitutionssammenhæng, og en diskus-
sion af, hvad det kan betyde for den pædagogiske praksis omkring literacy.

Daginstitutioner, sprogmiljø, literacy 

Indledning

I de seneste årtier har der været en stadigt stigende opmærksomhed på børns 
literacy som del af sprogmiljøet i børnehaven. Denne opmærksomhed har primært 
været relateret til individuelle børns udvikling af skriftsprogskompetencer 
eller til de færdigheder, der er anset som forløbere for sådanne kompetencer. 
Opmærksomheden på skriftsprogskompetence har især været drevet af mål, 
der er rettet mod skoleforberedelse. Forskningen inden for denne tradition 
har været optaget af at identificere delfærdigheder, knyttet til sprog- og 
skriftsprogsbeherskelse, og af at udpege generelle udviklingslinjer og udvikle 
målingsredskaber til afdækning heraf (se fx Bleses et al 2008). I stigende grad har 
denne forskningstradition også haft fokus på at identificere kvalitetsparametre 
for daginstitutionspraksis og relatere dem til børns udvikling af sprog og før-
skrift (se fx Slot et al 2018). Før-skriftlige kompetencer forstås her som rim, 
segmentering af lyde og bogstavidentifikation. Måleresultater af disse delområder 
anses ofte som nogle, der kan forudse, hvordan det vil gå børnene fremover, og 
som nødvendige at styrke for at undgå en dyster fremtid. I et nyligt interview 
i DR (Rysgaard 2022) gav Dorthe Bleses eksempelvis udtryk for, hvordan de 
målte sproglige kompetencer har ”betydning for muligheden for at lære og 
trives i skolen. I sidste ende kan det have betydning for afgangskaraktererne i 9. 
klasse”. I en engelsk undersøgelse kædes et lavt literacyniveau direkte sammen 
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med forventninger om et kortere liv (Gilbert. m.fl. 2018), og der tales om en 
intergenerationel cyklus, der beskrives på denne måde:

Our research shows that lacking vital literacy skills holds a person 
back at every stage of their life: as a child they won’t be able to 
succeed at school, as a young adult they will be locked out of the 
job market, and as a parent they won’t be able to support their 
children’s learning” (Gilbert m.fl.2018:6).

Betydningen af literacy fra vugge til grav fremhæves således som helt centralt 
i visse dele af denne færdighedsorienterede diskurs om literacy. Det har ført 
med sig, at der også arbejdes med at udvikle og udpege ideelle praksisser i 
daginstitutioners arbejde med sprog og før-skrift. Et eksempel på det finder man 
i SPELL’s (Sprogtilegnelse via legebaseret læsning) materiale til understøttelse 
af børns sprogtilegnelse og læse- og skriveforudsætninger gennem fire sproglige 
læringsområder: skriftsprogskoncepter, ordforråd, lydlig opmærksomhed 
og narrative kompetencer (SPELL, intet årstal). Materialet baserer sig på, at 
børns sproglige kompetencer ”bygges op ”fra bunden””, hvilket karakteriseres 
som afspejlende ”den naturlige tilegnelse” (4). Derudfra tilrettelægges så nøje 
fastlagte aktiviteter, hvor barnets opmærksomhed eksplicit skal rettes mod 
forskellige enkeltelementer knyttet til målet for en bestemt aktivitet. Det kan 
for eksempel være læseretning, bogforside, orddeling og rim.

Anden forskning har fra et perspektiv på literacy som social praksis interesseret 
sig for, hvordan tidlig literacy udgør en integreret del af børns sociale liv og er 
nært forbundet med deres sociale identitetsdannelse. Det gælder ikke mindst 
inden for forskningstraditionen, der i 90’erne døbte sig selv New Literacy 
Studies. Forskere lægger her vægt på at se literacy som et fænomen, der eksisterer 
mellem mennesker, og at undersøge, hvad mennesker gør med literacy i deres 
liv, hvilken betydning literacy har, og hvilke værdier literacy samfundsmæssigt 
tillægges (Barton 2006). Fra dette perspektiv tilbyder forskningen inden for 
New Literacy Studies (NLS) nye måder at tale om literacy på, som udfordrer 
færdighedsdiskursen ved at sætte fokus på literacy som sociale praksisser, der 
knytter mennesker til hinanden og rummer fælles forestillinger om, hvad literacy 
er og kan. Denne forskning har blandt andet bidraget til at få øje på, hvordan 
mange dagligdags aktiviteter involverer skrevne tekster, når der for eksempel 
skrives fødselsdagskort eller indkøbslister, eller når der læses sms’er eller googles 
på nettet. NLS har endvidere skabt opmærksomhed på diversiteten i menneskers 
og forskellige gruppers literacypraksisser og betonet, hvordan ’vanskeligheder’ 
ikke per definition kan gøres til noget, der hører hjemme hos det enkelte barn. 

I forlængelse af forskningen i literacy som social praksis er der i de senere år 
vokset en del forskning frem, der i særlig grad har opmærksomhed på krop, sted 
og materialitet og på den affektive intensitet, der produceres i relationer mellem 
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mennesker, steder og ting (se fx Burnett & Merchant 2020, Leander, Philips 
& Taylor 2010, Lenters 2016). Kimberly Lenters (2016) understreger i den 
forbindelse, at enhver literacyaktivitet også altid må ses som et affektivt møde, 
der bliver til fra det ene øjeblik til det andet på ofte uforudsigelige måder.

Når literacy på den måde forstås som social praksis og som affektive møder åbnes 
for at anlægge et andet perspektiv på sprogpædagogik end det, der typisk følger 
med synet på sprog og literacy som individuelle mentale kompetencer (Holm 
& Ahrenkiel 2022; Laursen 2022). Frem for at se på literacy som enkeltstående 
færdigheder, der bør trænes bid for bid, rettes det pædagogiske blik mod den 
rolle, sprog og literacy spiller i børns livsverden, og hvordan et sådant blik kan 
danne udgangspunkt for pædagogisk praksisudvikling og for at se børn som 
ressourcer for hinanden i den sammenhæng.

I denne artikel ser vi i lyset heraf på, hvordan literacy indgår som en del af 
børns sociale praksis i børnehaven og som medskabende af sprogmiljøet i 
institutionen, og hvordan sted, affekt og materialitet spiller en central rolle i 
børnenes betydningsdannelse omkring literacy. 

Teoretisk rammesætning

Et klassisk studie, der ikke er til at komme uden om, når det handler om 
børns tidlige erfaringer med literacy, er Shirley Brice Heaths (1983) sprogligt 
etnografiske længdestudie, hvori hun sammenligner sprog- og literacypraksisser 
i to forskellige lokalområder i en region i Carolina, beskrevet som henholdsvis 
et sort og et hvidt arbejderklassemiljø. I sin analyse demonstrerer hun dels, 
hvordan børnene i de to lokalområder vokser op med meget forskellige ’ways 
with words’ – titlen på hendes bog fra 1983 – og hvordan de forskellige sprog- 
og literacypraksisser er forbundet med bredere diskurser om, hvad literacy 
er og kan. Denne analyse relaterer hun videre til de gængse måder, hun ser 
literacyundervisning bedrevet i skolen og peger herigennem på det misforhold, 
der viser sig mellem skolens og hver af de to lokalområders forestillinger om, hvad 
det vil sige at lære literacy. Eksempelvis peger hun på, hvordan skolen ofte tager 
for givet, at godnathistorier er en naturlig måde for forældre at interagere med 
barnet omkring sengetid (Heath 1982), hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet.

Heaths arbejde har spillet en vigtig rolle for forskningen i tidlig literacy, idet det 
har åbnet for at se literacy som andet end et række færdigheder, der skal tilføres 
børn. Hendes arbejde har endvidere sat sig markante spor i form af dannelsen af 
begrebet literacybegivenhed (literacy event), der står centralt for udviklingen af 
NLS. Hun beskriver en literacybegivenhed som “any occasion in which a piece 
of writing is integral to the nature of the participants’ interactions and their 
interpretative processes” (Heath 1982, 50). Tekster kan være af mange slags som 
for eksempel bøger, hurtigt nedfældede noter, skilte og spilinstruktioner. De 
kan være helt centrale for begivenheden eller blot spille en perifer rolle deri.
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Literacybegivenheden er siden blevet den centrale observérbare analytiske 
enhed i NLS, der her ikke kan anskues løsrevet fra den anden centrale og mere 
overordnede analyseenhed, literacypraksisser. Literacypraksisser beskrives som 
generelle kulturelle måder at bruge literacy på, som mennesker i dagligdagen 
trækker på, og som afspejles både i de konkrete literacybegivenheder og i de 
værdier, der knyttes til literacy, og den måde, literacy omtales på. ”The idea 
of literacy practices offers a powerful way of conceptualizing the link between 
the activities of reading and writing and the social structures in which they 
are embedded and which they help shape”, skriver David Barton (2006, 22) 
og understreger hermed den tætte forbindelse mellem de to centrale analytiske 
begreber.

Fra et sådant udgangspunkt har Deborah Wells Rowe (2008) undersøgt 
literacypraksisser i “an emergent literacy preschool classroom” for toårige, og set 
på, hvordan der her blev etableret, hvad hun benævner sociale literacykontrakter, 
forstået som “shared cultural knowledge that individuals draw on to produce 
and use written texts in culturally appropriate ways” (Rowe 2008, 66). Hendes 
analyse viser blandt andet, hvordan børn, inden de rent faktisk selv kan skrive, 
lærer at anerkende og bruge skrevne tekster som en bestemt type særligt værdsat 
materiale, at rette opmærksomhed på de skrevne tegn som sproglige budskaber 
og rent praktisk for eksempel at acceptere papirets grænser som tekstuelle 
grænser. Det er i sig selv tankevækkende, at man i dette projekt, der finder sted i 
det sydlige USA, opretter specifikke forløb med eksplicit fokus på literacylæring 
for så små børn, idet det vidner om den intensive opmærksomhed på literacy, 
der peger ud i et øget fokus på accountability i uddannelsessystemet. Derudover 
giver Rowes undersøgelse også anledning til videre refleksion over børns 
forskelligartede literacyerfaringer frem for at betragte literacy som et universelt 
og individuelt fænomen.

I de seneste år har literacyforskere – med inspiration blandt andet fra non-
repræsentationel tænkning og sociomaterielle teorier – efterlyst en tilgang til 
literacyforskning, der interesserer sig for, hvordan literacyaktiviteter opstår 
og folder sig ud fra et øjeblik til det næste. Mens forskningen inden for NLS-
traditionen i høj grad har været orienteret mod at afdække regelmæssigheder og 
mønstre, der forbinder lokalt situerede literacybegivenheder med bredere sociale 
og samfundsmæssige diskurser, peger Cathy Burnett & Guy Merchant på et 
behov for at inddrage flygtigheden og relationaliteten i tilblivelsen af aktiviteten 
”by focusing on how people and things come into relation from moment 
to moment and by foregrounding not just people and texts but complex 
intersecting networks of material-social relations” (Burnett & Merchant 
2018, 67). De inviterer på den baggrund forskere til at kigge efter åbninger og 
muligheder og fokusere på øjeblikke med særlig affektiv intensitet snarere end 
at søge efter forudsigelighed, stabilitet og struktur (Burnett & Merchant 2020). 
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Et eksempel på forskning inden for tidlig literacy, der har fokus på møder 
mellem mennesker, ting og steder, er Karen Daniels’ (2016) etnografiske 
studie af fire-femårige børns literacypraksisser i en såkaldt ’Foundation class’, 
hvor fokus primært var på udvikling af sprog og skriftbaserede aktiviteter. 
Hvor Rowes forskning har fokus på interaktionen mellem børn og voksne 
og på de voksnes måde at guide børnene ind i, hvad der anses for passende 
literacypraksisser, så retter Daniels (2016) opmærksomheden mod børns 
aktiviteter og betydningsdannelse omkring literacy i leg. Daniels’ observationer 
er orienteret mod literacyaktiviteter, hvor der ikke er voksne til stede, eller 
hvor de voksne ikke er styrende for, hvad der sker, men hvor det samtidig er 
de voksne, der har organiseret rummet og ressourcerne. Her undersøger hun, 
hvordan det organiserede sted og de ressourcer, der gøres tilgængelige, både 
bidrager til at skabe og skabes af børnenes aktivitet. Med et fokus på børnenes 
”desire to express cultural agency” (Daniels 2016, 216) viser hun, hvordan 
børnene inddrager sted, materialer, artefakter og tekster i deres leg, og hvordan 
de konstant trækker på den betydning, de andre skaber, og på de spatiale og 
materielle muligheder, der er til stede i rummet.

I vores analyse vil vi følge Daniels i interessen for børns betydningsdannelse 
omkring literacy og stedets og de materielle ressourcers betydning heri. Vi 
udvider dog blikket, idet vi ikke alene ser på steder, der på forhånd er organiseret 
omkring literacy, men også på, hvordan børn trækker på deres literacyerfaringer 
uden for sådanne steder og dér skaber deres egne ’literacysteder’.

Datamateriale og dataindsamling

De data, der indgår i denne artikel, stammer fra et etnografisk feltarbejde i 
to børnehaver med fokus på, hvordan daginstitutionen som helhed udgør et 
sprogmiljø for børnene. Her fulgte vi forskellige børn gennem deres hverdag 
i institutionen med henblik på at belyse, hvordan de brugte sprog i forskellige 
sammenhænge, hvad der kendetegnede deres sproglige praksisser, og hvad der 
så ud til at fremme og hæmme deres lyst til at udtrykke sig. Børnehaverne lå i 
forholdsvist velstillede områder, og de fleste børn havde dansk som modersmål. 
Børnene, vi fulgte, var 3-4 år og blev udvalgt i samarbejde med pædagogerne 
ud fra kriterier om at være ’ganske almindelige’, hvilket vil sige, at der ikke var 
knyttet særlige opmærksomheder eller bekymringer fra personale eller forældre. 
Selvom vi forsøgte at følge bestemte børn på bestemte dage, så indgår der mange 
andre børn og voksne, som de udvalgte børn interagerede med. Feltarbejdet 
blev gennemført i oktober/november 2021 og marts/april 2022. I alt er der 175 
timers observationer fra 25 dage. 

Materialet fra feltarbejdet består af feltnoter fra hver dag samt fotos og lyd- og 
videooptagelser af forskellige typer sproglige praksisser fra institutionshverdagen. 
Forud for feltarbejdet indhentede vi skriftligt informeret samtykke fra alle 
forældre ved hjælp af personalet i institutionerne. Her fik vi tilladelse til dels at 
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lave video- og lydoptagelser af børnene, dels at bruge materialet i publicerings- 
og undervisningsøjemed.  Af etiske grunde har vi valgt at sløre børnenes ansigter 
på de fotos, vi bringer, da det kan være, at børnene senere ikke vil bryde sig om at 
kunne blive genkendt (Flewitt 2005). Et forældrepar fra hver institution ønskede 
ikke, at deres barn deltog i projektet og derfor undgik vi at observere, fotografere 
og filme disse børn. Under feltarbejdet foretog vi løbende situerede vurderinger 
af, om børnene accepterede vores tilstedeværelse som observatører og trak os, 
hvis de kropsligt eller verbalt gav udtryk for ubehag ved vores tilstedeværelse. 
Det var dog yderst sjældent; til gengæld ville børnene meget gerne involvere os i 
deres foretagender. 

Efter en generel præsentation af, hvordan skriften og skriftbaserede aktiviteter 
er del af børnehavens sprogmiljø og børnenes aktiviteter i tilknytning dertil, 
fokuserer vi nedenfor på tre literacybegivenheder, der er karakteriseret ved, at 
børnene selv trækker på viden om skriftsprog og skriftens brug og betydning – 
også på steder, som ikke tænkes som steder for skriftsprogsanvendelse.

Literacy som del af dagligdagens sprogmiljø

I begge børnehaver indgår skrift som en del af dagligdagens sprogmiljø. På 
væggen er der alfabettavler og/eller bogstaver, og ofte er der også laminerede 
tavler med et billede af børnene på stuen, hvor deres navn er skrevet ved siden af; 
i nogle tilfælde med røde vokaler og blå konsonanter. En visuel repræsentation 
af børnenes navne findes også typisk i garderoben og på skuffer, der anvendes til 
at opbevaring af de ting, børnene har produceret i forbindelse med forskellige 
kreative aktiviteter, og som de kan tage med hjem. Disse repræsentationer 
af navne fungerer ikke kun som noget, børnene skal orientere sig mod, når 
de skal tage deres tøj på eller lægge en tegning ’på plads’, men også som en 
literacybegivenhed, hvor børnenes opmærksomhed rettes mod, hvordan man 
’på passende vis’ bør angive sit navn. I anledningen af påske er børnene i den ene 
institution blevet tilskyndet til at tegne påskeæg til deres forældre. En gruppe 
børn har et stykke tid siddet ved et bord og tegnet farverige påskeæg og er nu 
ved at være færdige med aktiviteten. Inden de kan lægge deres færdige tegninger 
i skuffen, skal de dog lige vise den til en pædagog. En dreng ved navn Christian 
har skrevet tre store C´er på sin tegning, og da han viser den til pædagogen, får 
han at vide, at han skal skrive hele sit navn på tegningen. Lidt beklemt siger han 
med stille stemme, at han ikke kan skrive sit navn. Pædagogen siger så til ham, at 
han bare skal kigge på sin skuffe og så skrive et af bogstaverne ad gangen. Det gør 
han så, men da hans skuffe er helt nede ved gulvet, og tegningen nu er placeret 
på en taburet ved bordet, bliver det lidt besværligt. Han lægger sig ned på gulvet 
kigger intenst på navneskiltet med en blå tusch i hånden, så rejser han sig så op 
og skriver ”h” på sin tegning efter C´et. Sådan fortsætter han med at lægge sig på 
gulvet og rejse sig op og reproducere det næste bogstav i sit navn, indtil hele hans 
navn med ret så uens bogstaver er skrevet på tegningen. 
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Det er en udbredt praksis at børn skal skrive deres navn på tegninger, før de 
lægges på plads i skuffen, og det anses i mange tilfælde ikke som tilstrækkeligt 
at vedkende sig sit ejerskab ved et tegn. På den måde er navneskrivning 
en genkommende og nærmest hverdagsagtig del af daginstitutionernes 
sprogmiljø og praksis og fremstår umiddelbart som en praksis med en relevant 
pragmatisk funktion. Kravet om at hele navnet skal gengives, peger dog på, at 
der ligger andet og mere end pragmatiske hensyn til grund for denne praksis. I 
evalueringsmaterialer, der sigter mod at afdække børns sprog er alderssvarende, 
indgår det som et parameter for vurdering af om børns sprog i 4-års alderen, 
at de kan skrive deres navn (Holm 2019). På den måde får literacy i form af 
navneskrivning karakter af en identitetsmarkør i forhold til at være ’stor’ eller 
’lille’ og indskriver sig på den måde som et element i daginstitutionens mange 
markereringer af alder og kompetencer. Børnene i daginstitutionerne er meget 
bevidste om den betydning, det har identitetsmæssigt og institutionelt at kunne 
skrive sit navn. Det fremgår for eksempel, når Bolette, som godt kan skrive sit 
navn, med stort engagement hjælper Idamarie, der kun kan skrive ”Ida”, med at 
skrive hele sit navn på en tegning, inden den skal arkiveres. Og det illustreres af, 
at det kan bringe tårer frem, når et barn af en voksen bliver bedt om at skrive sit 
navn, men ikke er i stand til det. 

Papir, tuscher og farveblyanter udgør en typisk del af en daginstitutioners 
materielle ressourcer, og gennem navneskrivningsritualet bliver en produktion 
af en tegning ofte også til en literacybegivenhed.  I den ene af daginstitutionerne 
var det en udbredt praksis, at børnene både først på dagen og sidst på dagen 
sad i grupper ved de udendørs borde-bænkesæt og tegnede uden voksnes 
tilstedeværelse. Børnene tegnede ofte figurer fra det fiktive univers, som de 
kendte til fra bøger og andre medier, og det var typisk disse figurers kapaciteter 
og kvaliteter, der indgik i deres samtale, mens de tegnede. På den måde kan 
man sige, at børnene gennem deres tegneaktiviteter og snakken rundt om dem, 
demonstrerede kendskab til bøgers og skriftens repræsenterende funktion og 
bøgernes evne til at mediere social interaktion (Rowe 2008, 68).

I daginstitutionerne er der også typisk en del børnebøger af meget forskellig 
karakter. Der er billedbøger, der tematisk opdelt viser maskiner, køretøjer, 
fartøjer osv. fra landbrug, brandvæsen og søfart.  Der er bøger med billeder af 
dyr; bøger med fortællinger fra Disneys univers; bøger om trolde og monstre 
osv. Bøgerne er som oftest placeret i en højde, så børnene kan nå dem, hvis 
de selv gerne vil ’læse’ en bog. I nogle af bøgerne er billeder helt centrale, og 
der er meget lidt skriftsprog. I andre bøger er det omvendt. Bøgerne danner 
udgangspunkt for flere forskellige literacypraksisser. En praksis – især i den 
ene af institutionerne – er, at pædagoger læser bøger for en gruppe børn. Når 
pædagoger læser bøger for børnene, er det ofte fordi et barn (eller flere børn) 
henvender sig til en pædagog og beder om at få læst en bestemt bog op. Hvis 
pædagogen accepterer anmodningen, kommer der typisk flere børn til, som 
gerne vil være med. Oplæsning er tydeligvis populært blandt mange af børnene. 
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Det viser sig også ved, at man som feltarbejder og en ’ekstra’ voksen næppe 
kan undgå at blive opfordret til at læse op en del gange, når man færdes i en 
daginstitution og ikke ser ud til at have et bestemt forehavende. 

Bøgerne har dog også andre funktioner end at være et materielt udgangspunkt 
for en oplæsningsseance. I nogle tilfælde fungerer de som samlingspunkt for flere 
børns aktiviteter, som for eksempel når tre drenge tager en stak slidte Anders 
And blade, som de blader igennem stående ved et bord, mens de taler om Euro 
Disney. I andre tilfælde sidder to børn sammen i en sofa med en bog, hvor det 
ene barn har påtaget sig rollen som oplæser, mens det andet barn er lyttende 
og iagttagende. Oplæsning af bøger er således ikke kun en praksis, der knytter 
sig til at ’koden er knækket’; til at være læser og have magt over skriftsproget. 
En tredje praksis, man kan møde omkring bøgerne, består i, at et barn finder 
en bog og sætter sig alene i en sofa eller i en læsekrog og ’læser’ den udvalgte 
bog. Denne praksis kan børnene være fordybet i gennem længere tid, og den er 
fysisk ikke sjældent karakteriseret ved, at læsningen finder sted på en måde, hvor 
placeringen af krop og bog indikerer en afskærmning fra andre børn, og som 
derfor kan tolkes som en deltagelsespause (Jakobsen 2021) fra daginstitutionens 
ellers hektiske strøm af aktiviteter. Den fysiske og sociale organisering af 
literacymaterialer betyder således, at børnene, når de er i institutionen, har 
mulighed for at opsøge og selv skabe literacybegivenheder, når de selv vil – alene 
eller sammen med andre.

Nedenfor dykker vi ned i tre literacybegivenheder, der er karakteriseret ved, at 
det er børnene, der – uden for ’de organiserede literacysteder’ – selv bringer 
literacy ind i deres leg. Begivenhederne illustrerer, hvordan literacy for børnene 
er et kropsliggjort og affektivt ladet fænomen, der bygger på deres oplevelser af 
sprog og skrift som en måde at interagere med verden på. 
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Literacybegivenhed 1: Den usynlige skrift på væggen

Det er fredag ved frokosttid. Theo og Emma sidder ved siden af hinanden 
ved langbordet uden for institutionen, hvor børnene spiser deres medbragte 
madpakker. Emma er i gang med at spise sin madpakke. 

Skubbekampen_figur 1

Theo er færdig med at spise sin madpakke, men bliver siddende og søger efter 
et stykke tid kontakt med Emma ved med sin arm at skubbe til hende, samtidig 
med at han siger ”um, bum, sjask”. Emma skubber tilbage, og der udvikler 
sig en skubbekonkurrence med lyde, der understreger anstrengelsen, når der 
skubbes. I starten griner de begge, men på et tidspunkt bliver det for meget for 
Emma, der med begge hænder skubber Theo væk og med irriteret stemme siger 
”åhh, jeg sidder her også. Theo, væk”. Det fører til en verbal kamp mellem de to 
børn om, hvem der nu har vundet skubbekampen, og selvom Mads, der sidder 
overfor, foreslår, at der godt kan være to vindere, fortsætter børnene kampen, 
og Emma rejser sig nu resolut fra bordet og går hen til husvæggen bag sig, hvor 
hun med sine hænder gør store skrivebevægelser på muren. ”Der står, Emma 
vandt”, bemærker hun med tydelig og klar røst henvendt til Theo. Men det 
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accepterer Theo ikke, så han rejser sig nu også fra bordet, går hen til Emma 
og gør tilsvarende skrivebevægelser på væggen ved siden af Emma. ”Nej, der 
står, Theo vandt”. Emma insisterer med høj stemme på, at der står, at hun har 
vundet, hvilket får Theo til at lave ’viske-ud-bevægelser’ med armene hen over 
Emmas ’skrift’. Bolette, der sidder og tegner ved bordet på pladsen ved siden af 
Emmas, har vendt sig for at følge med i kampen og går nu ind i diskussionen, idet 
hun tørt konstaterende siger ’der står jo ikke noget’. Det får ikke Theo og Emma 
til at indstille kampen, og de fortsætter endnu et stykke tid, hvor de skruer op 
for kampretorikken ved at ville ’ødelægge’ det, de hver især har ’skrevet’, indtil 
pædagogen Kate kommer ud til bordet.

Eksemplet illustrerer børnenes sociale, kropslige og affektivt intense udforskning 
af, hvad literacy er og kan. Emma bringer skriften ind i skubbekonkurrencen 
og forsøger i interaktionen med de materielle omgivelser at udnytte dens 
potentiale til at stadfæste og skabe autoritet. I dette tilfælde sker det på børnenes 
eget initiativ, uden at der er gjort literacymaterialer tilgængelig, eller at der på 
anden måde er lagt rammer til rette, der er møntet på literacy. Man kan sige, 
at børnenes gennem den forestillede skrift på væggen og deres kropsliggjorte 
erfaringer med literacy selv materialiserer literacy på immateriel vis og på den 
måde inddrager skriften som en særlig symbolsk og kommunikativ ressource i 
deres fælles betydningsdannelsesproces. 

Literacybegivenhed 2: At skrive loven om

Hvor literacy i form af en immateriel skrift i begivenheden ovenfor indgår i en 
kamp om at have retten og magten til det sted, hvor et sejrsbudskab skal og kan 
formidles og derfor har karakter af et udadvendt tegn til en bredere skare af 
iagttagere, så ser vi også andre mere individuelle eksempler på literacy. 

Flere dage i træk er Felix ud på eftermiddagen stærkt optaget af at skrive. 
Skrivningen foregår ved, at han ligger på knæ ved borde-bænkesættet med en 
sort farveblyant eller tusch i hånden og et stykke hvidt A4-papir foran sig på 
bordet. Han starter så øverst oppe i venstre hjørne og udfylder hele papiret 
med linje efter linje, der består af relativt ensartede bølgende streger, der som 
en håndskrift på et stykke papir hælder svagt til højre. Mens han skriver med 
stor energi og intensitet, henvender han sig til feltarbejderen og fortæller, at han 
skriver loven om, så man må alt det, man ikke må. Felix kaster sig ud i samme 
aktivitet på samme måde dagen efter – igen ved et af borde-bænkesættende, og 
igen beretter han, at han skriver loven om. Feltarbejderen prøver at spørge ind 
til, hvad det er der skal laves om, men får det samme ret generaliserende svar som 
dagen i forvejen. Aktiviteten er præget af en nærmest hektisk energi, og mange 
sider fyldes ud hver dag med de bølgende linjer, der ligner håndskrift. Det er 
tydeligvis et omfattende arbejde at skrive loven om. Felix fortsætter i sin rolle 
som lovgiver dagen efter. Denne gang dog ikke ved borde-bænkesættet, men på 
en træstub. Daginstitutionens udeareal er under forandring, fordi der skal laves 
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et halvtag ved gavlen af huset, og det har været nødvendigt at fælde to mindre 
træer. Fældningen har resulteret i, at der med en afstand på omkring en meter 
står to stammer på omkring 70 centimers højde tilbage. Et af disse nyfældede 
træer anvendes denne dag af Felix som skrivebord til lovgivningsarbejdet. Ved 
samme træstub står hans lillesøster og tegner. Da Felix har skrevet 3-4 sider på 
den vanlige måde, beder han sin søster om at lægge dem ind på hans hylde, så 
han kan få dem med hjem.

Lovarbejde ved stubben_figur 2

Også dette eksempel viser, at literacy kan spille en emotionel og socialt 
betydningsfuld rolle i børns livsverden, inden de kan læse og skrive i gængs 
forstand. Felix demonstrerer gennem sit ønske om at skrive loven om, ikke 
kun et kendskab til lovgivning som en regulering af menneskelig adfærd, 
men også et kendskab til at loven har en skriftlig form og findes på papir. De 
hurtige skrivebevægelser og kroppens intensitet vidner om et stort engagement 
i skabelsen af de nye love. At aktivteten gentages dag efter dag, og at produktet 
skal arkiveres illustrerer, at der for Felix er tale om en vigtig og betydningsfuld 
mission.
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Literacybegivenhed 3: Indbydelse til fødselsdag

En times tid efter frokost en kold forårsdag med hagl og snebyger befinder 
Emma, Anne og Fie sig i legehuset efter at have leget forskellige andre steder 
på institutionens legeplads. Inde i hjørnet af legehuset ved siden af nogle 
plastikbøtter fyldt med sand og vand finder Emma nogle små papirlapper. 
Hun folder dem omhyggeligt ud og siger med høj stemme og stort engagement: 
”Her står der. Kære Sofie og Minna. Vil I komme til min fødselsdag?”. Hun 
fortsætter:  ”Især Fie og Emma. Det står der”. Og så remser hun op, hvem der 
er inviteret på en måde, hvor hvert navn udtales med et markeret og langstrakt 
opadgående tonefald, mens hånden med lappen løftes: ”Fie, Emma, Ane, Evy, 
Ada og Ebba”. En af de andre piger kommenterer på gæstelisten og siger: ”Nej, 
Ebba er ikke med”.  Det accepterer Emma ikke og siger: ”Jo, hun er.” 

 Invitationer_figur 3

Så afbrydes legen et kort øjeblik af omdeling af rugbrødsmadder. Med 
rugbrødsmadderne i hånden genoptager børnene deres leg. Emma finder 
endnu en papirlap frem og siger: ”Jeg har læst alle brevene – undtagen det 
her”. Hun læser så op: ”Hej Sofie og Ebba. Vi to vil gerne invitere jer. Til to 
fødselsdage. Og så kommer Felix, Emma, Fie og Ada - og ikke flere”. Den sidste 
del af ytringen fremsiges med en høj og insisterende stemme, mens hånden med 
rugbrødsmaden rækkes i vejret.   



130Skriften på væggen

T
E

M
A

#
1

 - M
A

R
T
S

 - 2
0

2
3

 S
. 1

1
8

 - 1
3

3

Eksemplet her viser, hvordan fundet af nogle lapper papir giver anledning til 
en interaktion, der demonstrerer børnenes kendskab til, hvad literacy er og kan 
bruges til i forhold til en indbydelse til en fødselsdagsfest. Emma annoncerer 
på en måde, der viser, at hun har styr på genren og dens sociale potentiale, at 
der i første omgang skal inviteres seks personer. Det skal/kan der ikke ændres 
på, selv om en af de andre piger ikke mener, at Ebba skal med til fødselsdagen. 
Interaktionen og den intense energi i rummet synes også at vidne om, at det at 
tiltage sig magten over det skrevne ord giver en særlig magtfuld position. Efter 
omdelingen af rugbrødsmadder og afbrydelsen af interaktionen for et kort øjeblik 
genoptager Emma styringen med afsæt i fundet af et nyt brev. Nu inviteres der til 
to fødselsdage, og der er ændret lidt i gæstelisten, idet Felix nu er med, mens Evy 
og Ada ikke længere inviteres. Denne del af aktiviteten viser, hvordan literacy 
kan fungere som et redskab til in- eller eksklusion af sociale fællesskaber. Det er 
Emma, der gennem sin kreative læsning af papirlappernes fiktive invitationer 
bringer literacy ind i børnenes interaktion. Hendes anvendelse af literacy på 
netop denne måde anfægtes ikke af de andre børn. Tværtimod kan man se den 
ene piges forsøg på at udelukke Ebba som en accept af interaktionens præmis. 
Set i et bredere literacyperspektiv kan man sige, at pigerne i dette eksempel 
anvender, afprøver og videreudvikler deres sociomaterielle og kropsliggjorte 
erfaringer med literacy.

Konklusion og diskussion

At se på literacy som social, kropslig og affektiv praksis kan åbne for nye 
perspektiver på, hvordan skrift udgør en del af institutioners sprogmiljø og 
til herigennem at få øje på, hvordan børn selv bringer literacy ind i deres leg 
og sammen udforsker skriftens potentiale. Skrift er en del af børns dagligdag 
og et fænomen, der har social betydning for dem, også før de kan navne på 
bogstaver og omsætte skrift til lyde. Vi har i vores analyse sat særlig fokus på 
literacybegivenheder, hvor der ikke er voksne til stede. Det har vist, hvordan 
børnene trækker på deres egne erfaringer, og hvordan de inddrager stedet og 
de tilgængelige materialer i deres fælles betydningsskabelse. En husvæg kan 
blive til en resultattavle, en træstub til et skrivebord og et iturevet stykke papir 
til fødselsdagsinvitationer. Fælles for de tre analyserede begivenheder er, at 
literacy trækkes ind som en konkret erfaringsmæssig ressource, der har social 
betydning for børnene og er forbundet med den magtfulde position, literacy 
kan have i børnenes hverdagsliv, når den anvendes til at annoncere vindere, til 
at fastlægge, hvad der er lov og ret og til at regulere adgangen til fødselsdage. 
Der er i alle tre tilfælde også tale om episoder med en særlig affektiv intensitet, 
hvad enten det handler om en stædig insisterende kamp om at få ret, en stærk 
fordybelse i skriveprocessen eller en fælles ivrig social in- og eksklusion. Vi ser 
i disse literacybegivenheder, hvordan børnene i interaktion med de materielle 
omgivelser og andre børn med stort kropsligt engagement udforsker og leger 
med de forskellige roller, literacy kan spille i hverdagen. Det gælder også, når 
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børnene alene eller sammen med andre afsøger det oplevelsespotentiale, der 
kan findes i bøger og andre medier, eller de muligheder, bøgerne kan give for at 
trække sig lidt tilbage og være for sig selv et stykke tid. 

Disse iagttagelser giver anledning til at sætte spørgsmålstegn ved, hvad der inden 
for gængse færdighedsdiskurser anses for at være ”den naturlige tilegnelse” af 
literacy. Når vi iagttager, hvordan børnene selv skaber literacybegivenheder, 
er det de sociale muligheder i anvendelse af literacy, der er i forgrunden. 
Det giver videre anledning til at problematisere den tilgang til literacy, der 
typisk udspringer af tænkningen i literacy som individuelle og enkeltstående 
færdigheder, der skal bygges op ”fra bunden”. Inden for SPELL er det for 
eksempel sådan, at man tænker tilgangen til literacy på en måde, hvor grundideen 
er, at de bøger, der danner udgangspunkt for den pædagogiske indsats ”læses 
med det særlige formål at understøtte de fire læringsområder, og hele læsningen 
af bogen og de supplerende aktiviteter, har fokus på dette” (SPELL, intet årstal, 
3-4). Man kan frygte, at sådanne minutiøst fastlagte aktiviteter med fokus på 
dekontekstualiserede tekniske aspekter af literacy – i stedet for at styrke deres 
interesse – kommer til at dræne bøgernes oplevelsespotentiale og børnenes 
nysgerrighed. Eksempelvis demonstrerer Andersen & Krab (2014) i en analyse 
af en SPELL-baseret aktivitet i en daginstitution, hvordan det i en stærkt 
præprogrammeret og styret proces kan være vanskeligt for pædagogerne at 
fastholde børnenes interesse og for børnene at forstå formålet med aktiviteten 
(Andersen & Krab 2014). 

Vores analyse viser, hvordan skrift for børn er meget mere end viden om bøgers 
indretning og identifikation af bogstaver. For børn er der mange veje ind i literacy. 
Veje, der er forbundet med udforskning af de muligheder, skriften tilbyder som 
fænomen i børnenes livsverden. På den baggrund mener vi, der er brug for en 
rekonceptualisering af, hvad skrift er og kan være i daginstitutionssammenhæng, 
og en diskussion af, hvad det kan betyde for den pædagogiske praksis omkring 
literacy. For os at se åbner en opmærksomhed på børnenes egne literacypraksisser 
for alternative forståelser af literacy, end dem man møder i SPELL og i forskellige 
sprogevalueringsmaterialer. En sådan opmærksomhed kan give pædagoger et 
andet og bredere grundlag for at integrere meningsfulde literacypraksisser for 
børn i det daglige arbejde og skabe rum for børnenes egne kropsliggjorte og 
affektive erfaringer med skrift.

Helle Pia Laursen, lektor, DPU 

Lars Holm, lektor, DPU 

Annegrethe Ahrenkiel, lektor, RUC
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Bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet gennem øget samarbejde på tværs 
af faglige og organisatoriske skel har længe stået højt på den sundheds-
politiske dagsorden. Den seneste uddannelsesrevision (2016) af sund-
hedsprofessionsbacheloruddannelserne formaliserede således krav om 
tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde. Artiklen, der er en del af 
forskningsprojektet ”UddannelsesSammenhæng i Klinik Teori” (UDSiKT), 
undersøger, hvordan praktikdelen af uddannelserne har mødt opgaven.  
Gennem analyse af 31 interviews med praktikvejledere vises, hvordan 
indholdskravene er virkeliggjort. Analysen, som udfoldes gennem 
professionaliseringsteori, viser et uddannelsesfelt, der placerer sig på 
et kontinuum fra reproduktion af uddannelsespraksis til en innovativ 
praksis, hvor der forsøges udviklet sundhedsprofessionelle, der kan 
skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen via praksisformer.  
Mens den sundhedspolitiske dagsorden virker professionaliserende for 
nogle professioner, repræsenterer den for andre et bureaukratisk benspænd 
med risiko for deprofessionalisering. Artiklen inviterer til en diskussi-
on om, hvorvidt sundhedsvæsenets udfordring med sammenhæng løses 
gennem uddannelsesudvikling, og opfordrer til højere grad af inddragelse 
af praksisviden i kommende reformer.

Sundhedsuddannelser, professioner, praktik, tværprofessionalitet, 
tværsektorielt samarbejde.

Ønsket om et mere sammenhængende sundhedsvæsen

I takt med at sundhedsvæsenet er blevet stadigt mere specialiseret, er opfordringen 
til, at det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde skal styrkes, blevet 
mere markant. Både patientorganisationer, regeringen og Sundhedsministeriet 
har gentagne gange påpeget manglen på sammenhæng i sundhedsvæsenet (se fx 
Regeringen et al.  2016). Dette er især en udfordring for den voksende gruppe af 
kronisk og multisyge borgere, hvis forløb i sundhedsvæsenet ofte er karakteriseret 
af mange kontakter med skiftende sundhedsprofessionelle fra forskellige 
professioner, enheder og sektorer (Defactum 2018; Dansk Sygeplejeråd 2015). 

Cathrine Sand Nielsen, Karin Højbjerg, Søren 
Engelsen, Elise Broman Bukhave og Sine Lehn

Mellem innovation og reproduktion 

– hvordan fremtidens sundhedsprofessionelle 
lærer at arbejde på tværs

https://danskepatienter.dk/politik-presse/nyheder/der-mangler-sammenhaeng-i-sundhedsvaesenet
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Det er ikke kun politikere og brugere af sundhedsvæsenet, der efterspørger 
styrkede kompetencer til at samarbejde på tværs af faglige og organisatoriske 
skel hos de sundhedsprofessionelle. Også professionerne selv har påpeget 
vigtigheden af et styrket samarbejde. Det er især indenfor sygeplejen, at vi finder 
mange opfordringer til at styrke samarbejdet (Fx D’Amour & Oandasan 2005; 
Meleis 2016).

Ambitionen om et styrket samarbejde på tværs af professioner og organisatoriske 
skel fik med reformen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser 
i 2016 et rygstød. Formuleringer, om at professionerne skal kunne indgå 
i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, blev indskrevet i de nye 
bekendtgørelser for alle otte dansksprogede sundhedsuddannelser på 
professionsbachelorniveau. Det drejer sig nærmere bestemt om uddannelserne 
til bioanalytiker, ergoterapeut, professionsbachelor i ernæring og sundhed, 
fysioterapeut, jordemoder, psykomotorisk terapeut, radiograf og sygeplejerske 
(BEK 2016 501, 502, 503, 508, etc.). Tværprofessionelle og tværsektorielle 
studieaktiviteter og eksaminer fordredes i såvel uddannelsernes teoretiske som 
praktiske elementer. Formulering af læringsudbytter omkring tværprofessionelt 
og tværsektorielt samarbejde går igen i de forskellige uddannelser. Dog skiller 
sygeplejerskeuddannelsen sig ud ved at indskyde ambitionen, at de kommende 
sygeplejersker skal udvikle kompetencer til at varetage klinisk lederskab i 
forbindelse med samarbejdet på tværs (BEK 2016 508, kap. 1). Reformprocessen 
indeholdt både involvering af parterne (se Holen & Lehn-Christiansen 
(2017) for en analyse af policyformuleringerne vedrørende behovet for øget 
sammenhæng) og et stort antal arbejdsgrupper, både monofaglige inden for 
hver uddannelse og temagrupper på tværs af uddannelserne. I praksis blev det 
den største uddannelse, sygeplejerskeuddannelsen, der blev forlæg for de øvrige 
uddannelser ift. ændringer i bekendtgørelserne. Det, vurderer vi, er en væsentlig 
forklaring på, at formuleringer vedrørende samarbejde på tværs af professioner 
og sektorer stort set er dannet i billedet af sygeplejerskeuddannelsen og 
implementeret på tværs af feltet. Kompetencer til tværprofessionelt samarbejde 
indgik også i de tidligere bekendtgørelser for nogle af uddannelserne, men med 
de nye bekendtgørelser fik det dels mere fylde (flere ECTS), og det blev for første 
gang koblet med tværsektorialitet.

I artiklen udfolder vi en empirisk funderet analyse af, hvordan praktikdelen af 
uddannelserne har sat handling bag kravene i bekendtgørelsen. Vi er med andre 
ord interesserede i at undersøge om og hvilken slags uddannelsesudvikling, de 
nye bekendtgørelser har ført til – velvidende at vi har at gøre med et meget stort og 
differentieret praktikfelt. Analysen er funderet i følgende forskningsspørgsmål:
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Hvad kendetegner de uddannelsespraksisser, der har til formål at give de 
studerende kompetencer til at arbejde på tværs af professioner og sektorer?

• Hvordan er disse praksisser koblet til uddannelsesrevisionen fra 2016?

• Hvordan forstår praktikvejlederne/ de uddannelsesansvarlige opgaven med 
at give de studerende kompetencer til at arbejde hhv. tværprofessionelt og 
tværsektorielt ift. deres professionsområde? 

• På hvilke måder anskues opgaven som havende et potentiale eller som 
værende en barriere for udvikling af hhv. profession og uddannelsespraksis 
af underviserne i den praktiske del af uddannelserne?

På baggrund af de empiriske fund diskuterer vi, hvordan denne uddan-
nelsesudviklingspraksis kan forstås i lyset af de arbejdsopgaver og de profes-
sionaliseringsbestræbelser, vi ser som et vilkår og en ambition i professionsfeltet.  

Metodologiske overvejelser

Artiklen er en del af forskningsprojektet UDSiKT (2020-2023), der har til 
formål at undersøge, hvordan uddannelsesrevisionen af de otte sundhedsfaglige 
professionsbacheloruddannelser i praktikdelen har arbejdet med at implementere 
væsentlige ændringer indføjet med revisionen i 2016 – herunder et øget fokus 
på studerendes tværprofessionelle og tværsektorielle kompetenceudvikling. 
Projektet fokuserer udelukkende på den praktiske del af uddannelserne, idet 
der savnes viden om, hvordan uddannelsespraksis og -udvikling varetages i den 
praktiske del af uddannelserne. Dette videnshul skal ses i lyset af, at ’praksisdelen’ 
af sundhedsuddannelserne finder sted på tværs af den offentlige sektor, hvorfor 
der reelt er tale om et meget stort og mangfoldigt felt, som er vanskeligt at nå 
ud til forskningsmæssigt. Alle otte uddannelser er vekseluddannelser af 3,5 
års varighed. Af det samlede uddannelsesforløb bruges mellem 16% og 50% i 
praktikforløb. At artiklen udelukkende bygger på empiri hentet i praktikdelen 
af uddannelserne har naturligvis den konsekvens, at artiklen ikke kan sige noget 
om de samlede uddannelsesbestræbelser i relation til samarbejde på tværs, men 
udelukkende forholder sig til de erfaringer, som undervisere, der er rodfæstet i 
den praksis som de kommende professionelle skal ud og virke i, har.

Artiklens empiriske grundlag består af 31 semistrukturerede interviews med 
praktikvejledere og praktikansvarlige, der er udvalgt, idet denne gruppe er 
identificeret som dem, der har størst indsigt i den uddannelsesudvikling, 
der foregår i uddannelsernes praktikdel. Interviewene blev pga. pandemien 
gennemført virtuelt af den samlede forfattergruppe. Hovedparten var 
individuelle interviews, men enkelte blev af pragmatiske årsager gennemført som 
gruppeinterviews. Hver professionsuddannelse var repræsenteret med mindst 
fire informanter, som var fordelt på ansættelser i regionalt, kommunalt eller 
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i privat regi ud fra uddannelsernes praktik- og professionsområder. Samtidig 
repræsenterer informanterne samlet set alle landets seks professionshøjskoler. 
Interviewene blev foretaget med udgangspunkt i en semistruktureret 
interviewguide, der rummede opfordringer til konkretiserende beskrivelser af 
aktuelle uddannelsestiltag i relation til de fokusområder, der var vægtlagt i de 
reviderede uddannelsesbekendtgørelser; tværsektorielt og tværprofessionelt 
samarbejde, patient/borger-inddragelse, sammenhængende patient forløb samt 
uddannelsessammenhæng mellem teori og praksis. I denne artikel fokuseres på 
empirien vedrørende uddannelse i relation til tværprofessionelt og tværsektorielt 
samarbejde. De relevante dele af empiren blev identificeret ved gennemlæsninger 
af materialet og efterfølgende kodning.

Analysen er blevet til i vekselvirkende læsninger af hhv. det empiriske materiale 
og teori. I den forbindelse er det vigtigt at nævne, at flere i forfatterkollektivet har 
været beskæftiget med vekseluddannelsesproblematikken i sundhedsfeltet både 
forskningsmæssigt og som undervisere og ledere på henholdsvis sygeplejerske-, 
ergoterapeut- og bioanalytikeruddannelsen gennem mange år (Højbjerg 
2011, Lehn-Christiansen og Holen 2020), samt mere ift. tværprofessionelt og 
tværsektorielt samarbejde og -uddannelse specifikt (Lehn-Christiansen 2016, 
Lehn 2023, Engelsen et. al 2022, Nielsen 2017, Nielsen og Kramer 2016, 2019). 
Flere har desuden været involveret i den omtalte uddannelsesrevision, som 
ledere eller eksperter i nogle af de mange arbejdsgrupper, der var involveret i 
processen, der førte frem mod de nye bekendtgørelser og deres udmøntning i 
studieordninger. Disse mangfoldige erfaringer betyder, at forskellige typer af 
viden og normativiteter informerer forskningsprocessen. Vi har bestræbt os 
på at være refleksive omkring, hvordan disse forskellige erfaringer og indsigter 
har formet arbejdet med artiklen og vil i det følgende fremskrive de væsentligste 
træk ved analysearbejdet velvidende, at det kan være vanskeligt at gennemlyse 
disse processer fuldt ud.

Indledningsvist er foretaget en læsning af empirien af den samlede 
forfattergruppe, hvorefter førsteforfatter har identificeret to overgribende 
praksisformer; dels en praksisform, der kan karakteriseres som reproducerende, 
idet den ikke rummer brud på eller nyudviklinger den praksis, som fandtes 
inden uddannelsesrevisionen, dels en praksisform, der hviler på ønsket om at 
gøre noget nyt eller andet end tidligere. Denne kategorisering er overvejende 
induktivt frembragt, men også delvist inspireret af førsteforfatterens tidligere 
forskning (Nielsen 2017), hvori ’den innovative skabende tilgang’ identificeres 
som et træk ved tidligere undersøgt uddannelsespraksis i relation til tværgående 
samarbejde. Den innovative tilgang tænkes i Nielsens perspektiv at fremme 
mulighedsbetingelser for at uddanne sundhedsprofessionelle til medvirkning 
til forandring af sundhedsvæsenet gennem etablering af nye tværgående 
samarbejdspraksisser. Den reproducerende praksisform er en induktivt 
fremanalyseret kategori.
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Den første del af analysen er diskuteret af den samlede forfattergruppe, der 
vurderede, at de indledende kategoriseringer med fordel kunne underkastes 
endnu en analyse med inddragelse af professionssociologiske begreber om 
professionalisering ’indefra’ og ’ovenfra’ (McClelland 1990). Formålet hermed 
var at skabe analytisk distance til egne normative forestillinger om god og mindre 
god uddannelsespraksis, for derigennem at udvikle nye forståelser af, hvorfor 
dele af feltet ’gør som de plejer’, mens andre vælger at udvikle nye praksisformer. 
Professionalisering ’indefra’ forstås som forandringer i professionens 
arbejdsområde, uddannelsesgrundlag, vidensbase, kontrolmekanismer eller 
etik initieret og gennemført i praksis med udgangspunkt i professionen og 
dennes interesser. Et eksempel herpå kunne være kliniske retningslinjer, 
produceret af fagfæller. Professionalisering fra oven indebærer forandringer 
initieret og gennemført af eksterne interessenter. Eksempler herpå kunne være 
akkrediteringssystemer, visse typer dokumentation, der primært tjener til, at 
arbejdsgivere kan styre omkostningseffektiviteten. 

Artiklen afsluttes med en diskussion, hvor vi på baggrund af analysen kaster et 
kritisk blik på både de ambitioner, der lå til grund for uddannelsesrevisionen, og 
på den viden, vi har om processen. 

Tværprofessionelle uddannelsestiltag i praksis

Vi kan identificere to overordnede væsensforskellige tilgange til uddannelse i at 
samarbejde på tværs; en pragmatisk, handleanvisende tilgang med fokus på at få 
samarbejdet til at fungere, og en tilgang med fokus på at skabe nye former for 
samarbejdende praksisser. 

At lære samarbejde på tværs gennem deltagelse i 

hverdagspraksis: Reproducerende uddannelsespraksis

Empirien rummer ganske mange eksempler på, at uddannelsestiltag med fokus 
på at styrke samarbejdet tager udgangspunkt i professionernes hverdagspraksis. 
Det betyder, at de studerende forventes at lære at samarbejde tværprofessionelt 
med udgangspunkt i den praktisering af samarbejdet, som findes aktuelt i 
praksis. Dette viser fx nedenstående citat fra radiografuddannelsen:

”(..) i princippet synes jeg at stort set alt det, vi laver på en 
røntgenafdeling er tværfagligt, fordi vi er en afdeling som skal 
servicere alle de andre afdelinger. Så derfor kan vi ikke andet 
end at lave tværfagligt arbejde. Og derfor synes jeg, at vi langt 
hen ad vejen kan hakke rigtig mange af de der tværfaglige 
læringsudbytter af, ved bare det vi gør normalt i vores hverdag” 
(vejleder radiograf).
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Samme fortælling finder vi også i Ernærings- og sundhedsuddannelsen:

”Jeg er så heldig, at jeg er i en afdeling, hvor vi fagligt er 
sindssygt tværprofessionelle. Altså, vi er fys, og vi er ergo, og vi er 
sundhedspleje, og vi er lærere. Vi er alt inden for det her, altså 
med udgangspunkt i forebyggelse. (..) Den måde vi i kommunen 
arbejder forebyggende på, det er at være ude i de forskellige 
afdelinger og så hjælpe dem i gang. (…). De studerende tager 
udgangspunkt i dem, vi er ude ved” (vejleder Ernæring og 
Sundhed). 

Og i sygeplejerskeuddannelsen:

”Vi lader de studerende møde hinanden naturligt i dagligdagen. 
Det er ikke så meget at iscenesætte det tværprofessionelle, det 
er faktisk bare at vise dem, den hverdag der er.” (vejleder 
kommunalansat sygeplejerske).

Citaterne peger på en uddannelsespraksis, som tager udgangspunkt i den 
eksisterende praksis. Citaterne peger dog også på, at der er store forskelle på, 
hvordan tværprofessionelt samarbejde praktiseres inden for de forskellige 
professionsuddannelser. Tværprofessionelt samarbejde bruges som betegnelse 
både for den servicerende funktion, som radiograferne, der leverer røntgen-
billeder til hospitalets andre afdelinger, og sygeplejerskernes tilrettelæggelse og 
koordinering af forløb, hvor flere forskellige professioner bidrager på tværs af 
sektorer. Empirien illustrerer dermed, hvordan de studerende i den praktiske 
del af deres uddannelsesforløb får erfaring med præcis den type af tværgående 
samarbejde, som professionen aktuelt er en del af. Konsekvensen bliver efter 
alt at dømme, at den nuværende praksis reproduceres – med alle de fordele og 
ulemper, det har. Fx har det den fordel, at de studerende får erfaringer, der antages 
at sætte dem i stand til at indgå i klinisk praksis, når de er færdiguddannede – 
at blive arbejdsmarkedsparate. På den anden side levner tilgangen ikke meget 
håb for, at praksis ændrer sig ved de studerendes/nyuddannedes mellemkomst. 
Praksisforandringer og det styrkede samarbejde må derfor initieres andre steder 
fra. 

Nogle professionsstuderende (som sygeplejerskerne eller ernæring og sundhed 
i eksemplerne herover) synes at have bedre praksismuligheder for at lære både 
det tværprofessionelle og det tværsektorielle samarbejde at kende gennem de 
praktiske dele af uddannelsen. Andre professioner kan kun tilbyde begrænsede 
læringsmuligheder, som fx radiograferne eller her bioanalytikerne:
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”Uanset hvilket laboratoriespeciale du er i, har du jo ikke en 
direkte … hvad skal man sige, arbejdsgang med andre. Det er 
jo ikke sådan, at du er omkring patienten. Du kommer måske 
og tager en blodprøve på patienten, men det er jo sådan hurtigt 
ind, ud. Meget kort kontakt. Det er jo ikke som en fysioterapeut 
eller … eller nogle andre, der måske er omkring patienten og kan 
deltage i nogle ting omkring patienten og måske har en lidt mere 
patientnær tilgang til det hele (vejleder bioanalytiker)”.

Udfordringerne med at finde en praksis, der kan give de studerende indblik i og 
en begyndende erfaring med at arbejde på tværs, bliver markante, hvis vi skifter 
fokus fra det tværprofessionelle til det tværsektorielle samarbejde – her kan 
endnu færre uddannelser levere på bekendtgørelsens ambitioner. I det følgende 
er det jordemødrene, der fortæller om deres udfordringer med at tilbyde deres 
studerende praksiserfaring med tværsektorielt samarbejde: 

”Jordemoder er en lille profession på et sygehus, så er det måske også 
noget med, at man kan sige, at nogle af dem, som vi samarbejder 
mest med, det er jo egen læge og sundhedsplejersken … og dem har 
vi faktisk … jo… vi har et team af jordemødre, der én gang om 
måneden eller måske ikke engang en gang om måneden, måske 
med længere interval har et møde med sundhedsplejerskerne fra 
de pågældende kommuner… dem vil vi jo gerne samarbejde meget 
mere med… ” (vejleder jordemoder).

Eller hos de privatpraktiserende fysioterapeuter: 

”Har vi overhovedet haft noget tværsektorielt samarbejde, skulle 
jeg lige til at sige. Det er noget af det, som de studerende faktisk 
er i tvivl om, hvorvidt de overhovedet har haft noget af hér. Det 
er heller ikke noget, vi gør så meget i, så jeg kan godt forstå, at de 
er i tvivl om det. Vi prøver for eksempel, hvis det er relevant at 
lave en status til lægen, eller prøver at ringe til lægen, eller hvis 
vi har nogle borgere ude i hjemmeplejen, så prøver vi, at de skal 
samarbejde med social- og sundhedsassistenten. Men vi har ikke 
så meget af det.” (vejleder privatansat fysioterapi).

Det er således ikke på alle praktiksteder eller hos alle professioner, at der er 
tilfredshed med de muligheder, der er i praksis for at opfylde læringsmålene om 
udvikling af kompetencer til samarbejde på tværs af professioner – også selvom 
de formelt kan ’hakkes af’. Empirien peger i retning af, at det somatiske område 
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generelt har større udfordringer end fx psykiatrien, hvor samarbejdet på tværs af 
professioner på mange måder opleves at udgøre en kerne i praksis. Inden for det 
somatiske område, særligt i regionalt regi mangler mange steder veletablerede 
tværgående hverdagspraksisser, som de studerende kan inviteres ind i og lære 
af. Fokus på det tværsektorielle samarbejde, i det omfang det overhovedet er til 
stede, tager ofte form af til lejligheden konstruerede aktiviteter, hvor fx vejleder 
tager initiativ til kontakt til primær sektor. Det arrangeres fx, at en studerende 
kan følge et patientforløb for at erfare, hvad der sker, når patienten bevæger 
sig på tværs af sektorer. Her ser vi også, at aktørerne i den praktiske del af 
uddannelserne strækker sig langt i bestræbelserne på at give de studerende indsigt 
i, hvad der sker, når patientforløb krydser sektorgrænser. Ofte må der trækkes på 
personlige netværk. Fx inden for jordemoderuddannelsen, hvor praktiserende 
læger og gynækologer i primær sektor ”smøres med kaffe og chokolade” som tak 
for at tage imod studerende, der skal have indblik i den gravides samlede forløb.

At lære at arbejde på tværs gennem uddannelsesaktiviteter ’på 

kanten’ af praksis: Innovativ uddannelsespraksis

Den innovative tilgang går på direkte vis efter at engagere de studerende i nye 
samarbejdsformer og -strukturer. Ved at tilrettelægge uddannelsesaktiviteter, 
der bryder med hverdagens praksisformer og dermed kan siges at bevæge sig ’på 
kanten’ af praksis, søges de studerende involveret i ambitionen om udvikling af 
sammenhæng i sundhedsvæsenet. Det sker fx gennem iværksættelse af aktiviteter 
og dialoger på tværs af professionsgrænser og organisatoriske skel – ofte med det 
formål at undersøge samarbejdsbehovet. 

I denne tilgang inviteres de studerende ind som potentielle medskabere af en ny 
fælles praksis. I første omgang i form af øvelser med henblik på udvikling af viden 
og kompetencer koblet til overgangsproblematikker, idet løsningsforslagene så 
vidt vides ikke implementeres. Qua de erfaringer, de studerende herved gør sig, 
antages det i feltet, at der på sigt skabes et potentiale for forandring og bedre 
samarbejde på tværs. 

I regi af sekundær sundhedstjeneste (hospitalet) har man fx ét sted udviklet 
et fælles, tværprofessionelt struktureret forløb af en uges varighed, hvor alle 
professionsstuderende får fælles forelæsninger, arbejder i tværprofessionelle 
grupper, ’besøger’ hinandens professioner, arbejder med en patientcase, hvor 
alle bidrager med deres egen professions perspektiver og i fællesskab bearbejder 
casen problemløsende ved at foretage patientinterview og udarbejde et 
forbedringsprojekt (vejleder sygeplejerske). Samme type tiltag finder vi i den 
kommunale kontekst for sygeplejerskeuddannelse, hvor man har tilrettelagt 
en uddannelsesaktivitet med fokus på manglende samarbejde på tværs af 
sektorgrænsen:
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”Og der har vi i kommunen jo en opgave, hvor de sammen med 
de studerende, der er på sygehuset, skal ud og se hinandens 
praksisser. Og pointen med den opgave er jo reelt set at se på, hvad 
er forskellen på at være på et sygehus og være i en kommune for 
patienten. Altså se hvilke opgaver ligger tværsektorielt, som mange 
gange ryger i grøften i det her tværsektorielle samarbejde. (…) Så 
skal de lave en studieaktivitet på det.” (vejleder sygeplejerske).

Begge eksempler viser, hvordan studieaktiviteter bliver tilrettelagt med det formål, 
at de professionsstuderende undersøger og identificerer tværprofessionelle og 
tværsektorielle problemstillinger i praksis og gennem samarbejde med hinanden 
udvikler bud på, hvordan problemerne kan løses. I den innovative tilgang gøres 
sundhedsvæsenets udfordringer med at skabe sammenhæng til genstand for 
problemorienteret uddannelsesaktivitet. Ambitionen er tydelig; der ønskes 
at skabe grobund for, at de studerende, når de bliver færdiguddannede 
professionsudøvere, kan initiere forandring og være med til at sikre bedre 
sammenhæng gennem et styrket samarbejde på tværs af professioner og sektorer.

Modstand mod innovation

Empirien viser også, hvordan nogle typer af tiltag, der kan ses som innovative, 
skaber modstand hos uddannelsesaktørerne i praksis, til trods for en generel 
opbakning til ideen om, at samarbejdet på tværs skal styrkes. Her fra et 
interview med en praktikansvarlig radiograf, der beretter om sin frustration 
over, at de studerende i teori-delen af uddannelsen har studieaktiviteter, hvor de 
fx skal udvikle sansehaver, handicapvenlige badebroer eller bygge en legeplads 
i samarbejde med studerende fra andre uddannelser lokalt på campus – i 
tværprofessionalitetens navn:

”Det hænger bare ikke sammen, at de skal arbejde med, hvordan 
man laver en legeplads? I min verden er det spild af tid. Jeg 
tænker, at de har meget fagligt at lære i stedet for dette innovative 
bras” (vejleder radiograf). 

Her opleves bestræbelserne på at lære de studerende at tænke innovativt, 
på tværs, og ’ud af’ professionsfagligheden’, som uden professionsrelevans. 
Udtalelsen peger på udfordringen vedrørende den stoftrængsel, der erfares på 
tværs af uddannelserne; det øgede fokus på tværprofessionelt og tværsektorielt 
samarbejde ses som endnu et læringsmål, der skal udmøntes i et curriculum, der 
blot vokser og vokser samtidig med at rammen på 210 ECTS forbliver uændret.

Argumentationen genfindes flere steder i det empiriske materiale. Både som 
modstand mod uddannelsesinitiativer, der fjerner sig fra praksis, og også som 
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argumenter for at vælge den pragmatiske og praksis-reproducerende tilgang til 
bekendtgørelsens fordringer. Her er det en bioanalytiker:

”Hos os er der lagt meget mere vægt på, at det skal give mening 
det tværprofessionelle. Og det gør det jo i høj grad i egen afdeling, 
hvor vi har mange forskellige professioner. (…) Det er jo ikke som 
andre (professioner), der måske er omkring patienten og kan 
deltage i nogle ting omkring patienten og måske har en lidt mere 
patientnær tilgang til det hele” (vejleder bioanalytiker).

Bioanalytikeren argumenterer tilsvarende radiografen for at arbejde med 
tværprofessionalitet på en for dem meningsgivende måde – dvs. inden for 
rammerne af egen kliniske praksis. At de finder det nødvendigt, kan pege på, at 
det kræver en vis modstandsdygtighed at afvise at være med på den innovative 
tilgang. Empirien peger således på, at innovation og forandring af praksis ift. 
tværgående samarbejde opleves som acceptabel og bydes velkommen, så længe 
initiativerne kobler sig direkte til det arbejde, som de studerende skal varetage, 
mens aktiviteter, der abstraherer over samarbejde og problemløsning opleves 
som provokerende, fordi de ikke opleves som fagligt meningsfulde.

Tværprofessionalitet som professionalisering? Eller de-

professionalisering?

Omdrejningspunktet for første del af analysen har været en undersøgelse af, 
hvordan de otte forskellige professionsbacheloruddannelser inden for sundhed 
har arbejdet med at virkeliggøre 2016-bekendtgørelsernes bud om at styrke 
de studerendes kompetencer til at arbejde tværprofessionelt og tværsektorielt. 
Analysen viser, hvordan opgaven løses forskelligt i professionernes 
uddannelsespraksis. Uddannelsespraksis vedrørende tværprofessionalitet og 
tværsektorialitet kan placeres på et kontinuum mellem praksisreproduktion 
og praksisinnovation. Analysen viser også, at begge praksisformer kan opleves 
som både meningsfulde, fagligt tilfredsstillende og som udfordrende og med  
manglende relevans for målet om at udvikle fremtidens 
sundhedsprofessionelle. Nogle uddannelser har iværksat ressourcekrævende 
tværgående uddannelsesaktiviteter, hvor de studerende på tværs af alle 
professionsbacheloruddannelserne bruger en hel uge på at lære om de andres 
professioner og udvikle nye samarbejdsformer, mens andre blot gør som de 
plejer og synes, det er fuldt tilstrækkeligt. Der synes således at være store forskelle 
i både motivation og muligheder for at realisere nye innovative tiltag inden for 
de forskellige professioner. Hvordan kan vi forstå disse væsensforskellige måder 
at gå til opgaven om at styrke de studerendes kompetencer til at arbejde på tværs?
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Fra vores kendskab til feltet og litteraturen ved vi, at sygeplejerskeprofessionen, 
som ’spydspidsen’ i revisionsprocessen, i højere grad end de andre professioner 
synes at have indoptaget og udviklet selve ideen om tværprofessionelt 
samarbejde og sammenhængende patientforløb en del år inden, det kom i 
uddannelsesbekendtgørelsen i 2016. Allerede tilbage i begyndelsen af 2000 kan 
vi finde sygeplejeforskere (se fx D’Amour & Oandasan 2005), der skriver om, 
hvordan tværprofessionelt samarbejde kan være en løftestang i udviklingen af 
et mere patientcentreret sundhedsvæsen og mere ligeværdige relationer mellem 
forskellige professionelle grupperinger. Begge målsætninger flugter med allerede 
formulerede og anerkendte professionsstrategier, der dels placerer sygeplejersken 
centralt (læs: ledende) med patienten i det tværprofessionelle samarbejde, 
og dels spiller ind i den sygeplejefaglige akilleshæl: afhængighedsforholdet til 
lægeprofessionen, der både efterstræbes og udøves distance til (Stein, 1967; 
Nowotny et al., 2006). 

Disse ’demokratiseringsbestræbelser’ findes også – om end med lidt andre 
udtryk – hos de andre professioner. Fx har jordemoderprofessionen ligeledes 
haft relationen til fødselslægerne som en central professionaliseringsdynamik, 
lige som professionen har stort fokus på at gøre den fødende kvinde til en aktiv 
samarbejdspartner (Lehn-Christiansen & Thualagant 2019; Schrøder et al. 
2022). Bestræbelser på at nivellere professionshierarkiet synes ikke at findes i 
tilsvarende og konsolideret form hos de øvrige professioner, hvor relationen til 
lægeprofessionen er mindre omdiskuteret.

Man kan dermed stille spørgsmålet, om indførelse af kravet om tværprofessionelt 
samarbejde kan forstås som en professionalisering ’indefra’, når det gælder 
for sygeplejerskerne og jordemødrene, mens der for de øvrige professioners 
vedkommende i højere grad er tale om professionalisering ’fra oven’? Samt 
at oplevelse af professionaliseringsbestræbelserne kommer ’fra oven’ fremfor 
’indefra’ skaber en mere kølig eller distanceret tilgang, hvor man ikke strækker 
sig helt så langt i bestræbelserne på at ’finde på nyt’. 

Diskussion

Professionsbacheloruddannelserne blev i 2016 stillet til opgave at udvikle 
sundhedsprofessionelle, der er i stand til at arbejde på tværs ud fra en ambition 
om at løse sundhedsvæsenets udfordringer. At der generelt er opbakning 
til denne opgave kan ses som en indikation på, at sundhedsprofessionerne 
er under forandring. Traditionelt har professionerne kunnet karakteriseres 
som grupperinger forankret i en egen, distinkt faglighed, med stor autonomi 
over både opgavedefinition, -varetagelse og egen uddannelse. Nu kan de også 
karakteriseres ved en mere organisatorisk professionalisme, der rummer en 
organisatorisk orientering samt øget accept af denne organisations prioriteringer 
af arbejdet (Bezes et al. 2012; Evetts 2011). Den præsenterede analyse viser, 
hvordan nogle professioner/uddannelser synes at have mere appetit på at 
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indoptage de organisatoriske udfordringer og udvikle sundhedsprofessionelle, 
der kan agere løsningsorienteret i forhold til disse.

Ved at kategorisere den aktuelle uddannelsespraksis i relation til tværgående 
samarbejde, som ’praksis-reproducerende’ eller ’innovativ’, kunne man fristes 
til at kategorisere uddannelserne som henholdsvis ’gode’ og ’udviklingsparate’ 
eller som ’mindre gode’ eller ligefrem ’forandringsmodstandere’ og dermed 
reproducere en præmis om, at innovation og nytænkning altid er et gode – uanset 
substansen. Dvs. at læse analysen som en kategorisering af hvilke uddannelser, 
der har bestået, og hvilke der er dumpet i opgaven med at uddannelsesudvikle 
fremtidens sundhedsprofessionelle. Dette vil være en forsimplet og forkert 
fortolkning, idet diversiteten kan ses som udtryk for markante dynamikker i 
det, der er beskrevet som et aktuelt styringsregime i den offentlige sektor, hvor 
de ansatte forventes at agere ’innovativt’ og ’samskabende’, samtidig med at 
ressourcerne til kerneopgaverne bliver stadigt færre (Ekman 2022). Analysen 
kan således læses som et blik ind i, hvordan aktuelle styringsbestræbelser på 
uddannelsesområdet forhandles lokalt og forsøges praktiseret på måder, 
der understøtter de kerneopgaver, der er og som erfares meningsgivende for 
professionsudøverne. Det er med andre ord ikke i alle praksissammenhænge 
eller i alle professioner, at tværprofessionelt samarbejde og tværsektorielle 
overgange umiddelbart udgør en meningsgivende opgave. Dermed kan det 
heller ikke ses som udtryk for manglende uddannelsesambitioner, når de 
uddannelsesansvarlige i praktikdelen af fx bioanalytikeruddannelsen synes, det 
er en tvivlsom ide at reservere flere ECTS til tværgående uddannelsesaktiviteter. 

Vi ønsker med denne artikel, foruden at bidrage til den eksisterende viden 
om tværprofessionel og tværsektoriel uddannelse, at give inspiration til en 
fornyet diskussion af, hvordan og på hvilke præmisser uddannelsesudvikling i 
praksisdelen af sundhedsuddannelserne skal og kan foregå. Revisionen fra 2016 
var usædvanlig i den forstand, at der var tale om en revision, der involverede 
alle sundhedsfaglige uddannelser på professionshøjskolerne, ligesom den i 
vid udstrækning indførte næsten enslydende mål for læringsudbytte på tværs 
af alle uddannelser. Gennem en bredt vedtaget præmis om, at det tværgående 
samarbejde skal styrkes (Lehn 2023), forsømte man at undersøge, om og hvordan 
det var et behov i forskellige praksisser og forskellige professioner. Herved blev 
det tværprofessionelle samarbejde noget, der pr. definition er godt, og som man 
principielt ikke kan få for meget af, og der blev således ikke taget hensyn til 
forskelle i professionernes arbejde, arbejdsvilkår eller andre professionsinterne 
forhold, der kan differentiere behov og form for at udvikle kompetencer til at 
samarbejde på tværs. Derved er det måske heller ikke så overraskende, at opgaven 
er blevet løst forskelligt og med forskelligt engagement. Måske det ikke udgør et 
problem. Erfaringen kan måske alligevel føre til, at man i forhold til fremtidige 
reformer overvejer værdien af uddannelsesudvikling, som medtænker de – 
legitime – forskelle, der findes i forskellige dele af sundhedsfaglig praksis. Måske 
der i tillæg kan åbnes for en diskussion af, hvad der skal lægges til som nye mål 
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for læringsudbytter og med hvilke implikationer for de øvrige læringsmål, end 
det synes at have været tilfældet i denne reform. 

Konklusion

Vi har i denne artikel haft en ambition om at undersøge, hvordan de 
sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser på professionshøjskolerne 
arbejder med at virkeliggøre kravet om at styrke de kommende 
sundhedsprofessionelles kompetencer til at arbejde på tværs af professioner og 
sektorer, som blev dem givet med uddannelsesreformen i 2016. Vi har særligt 
fokuseret på den praktiske del af disse vekseluddannelser, idet manglen på 
viden var mest fremtrædende dér. Artiklen viser, hvordan denne opgave løses 
på differentieret vis. Nogle praktiksteder og professionsuddannelser skaber 
innovative uddannelsesinitiativer med intention om at gøre deres studerende 
kompetente til at skabe nye samarbejdspraksisser og derigennem forandre 
sundhedsvæsenet og relationen mellem de samarbejdende professioner. Andre 
holder fast i, at de studerende allerede lærer det, der er behov for og laver derfor 
uddannelse baseret på den eksisterende praksis. Der foregår med andre ord både 
reproduktion og nyskabelse. Analysen giver således indblik i et professionsfelt i 
bevægelse, men også i et diverst felt. Hvor nogle professioners praktikker anskuer 
fordringen at øge fokus på det tværprofessionelle samarbejde som en styrkelse 
af deres profession, erfares det af andre som et bureaukratisk benspænd, der 
fjerner fokus og ressourcer fra anden, vigtigere kompetenceudvikling. Artiklen 
giver anledning til en diskussion om højere grad af inddragelse af viden, om de 
forskellige professioner og deres konkrete arbejdspraksisser i sundhedsvæsenet, 
idet behovet for en styrkelse af det tværgående samarbejde er en mere 
differentieret og kompleks størrelse end reformens enslydende tværgående 
ambitioner reelt levner rum til. 
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