
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Redningsarbejde

Kultursociologiske analyser af relationer og forestillinger i velfærdsarbejde med
plejebørn og deres forældre
Thygesen, Stine

Publication date:
2020

Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Document license:
CC BY-NC-ND

Citation for published version (APA):
Thygesen, S. (2020). Redningsarbejde: Kultursociologiske analyser af relationer og forestillinger i
velfærdsarbejde med plejebørn og deres forældre. Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

Download date: 23. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/publications/redningsarbejde(ffdfdf5a-7746-4b94-8c78-0901fd626d0c).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/redningsarbejde(ffdfdf5a-7746-4b94-8c78-0901fd626d0c).html


Ph.d.-afhandling 

 

 

 

Redningsarbejde 
Kultursociologiske analyser af relationer og foresti llinger  

i velfærdsarbejde med plejebørn og deres forældre 

 

af Stine Thygesen  

 

 

 

 

 

 

Indleveret d. 29. juli 2020 

Københavns Universitet 

Det Humanistiske Fakultet  

Institut for Kommunikation 

Hovedvejleder: Trine Øland 

Bivejleder: Vibe Larsen 



 
 

1 
 

 

 
  



 
 

2 
 

 

Indhold 
 

INDHOLD ............................................................................................................................ 2 

FORORD ............................................................................................................................. 6 

PROLOG: BILLEDER AF UDVIKLING ............................................................................................ 8 

DEL I: INDLEDNING ............................................................................................................. 19 

1.1 Fokusering af genstanden .......................................................................................... 19 

1.2 Erkendelsesinteresse og forskningsspørgsmål ............................................................ 22 

1.3 Afhandlingens placering i relation til anden forskning ................................................ 24 

1.4 Afhandlingens kundskabsambition og kritiske sigte .................................................... 32 

1.5 Afhandlingens opbygning ........................................................................................... 36 

DEL II:  TEORETISK RAMME ................................................................................................... 39 

2.1 Et kultursociologisk blik på velfærdsprofessionel praksis ............................................ 39 

2.2 Velfærdsarbejde forstået som symbolske praktikker .................................................. 43 

2.3 Velfærdsarbejde som gruppedannelsesprocesser i et socialt rum .............................. 46 

2.4 Velfærdsarbejde forstået som hjælperelation ............................................................ 50 

2.4.1 Simmel og outsiderens dobbeltposition .............................................................. 50 

2.4.2 Lea og hjælperelationens cirkularitet og magi..................................................... 56 

2.4.3 Berlant og medfølelse som social relation ........................................................... 61 

2.4.4 Said og forestillingerne om den anden ................................................................ 61 

2.5 Opsamling .................................................................................................................. 64 



 
 

3 
 

DEL III:  METODOLOGI ........................................................................................................ 66 

3.1 Hvordan studere velfærdsprofessionel praksis? ......................................................... 66 

3.2 Materialets omfang og karakter: møder og mellemrum ............................................. 68 

3.3 Mødet med felten ...................................................................................................... 72 

3.3.1 Adgang ................................................................................................................ 72 

3.3.2 Indgang ............................................................................................................... 74 

3.3.3 En forskerrolle mellem nærhed og afstand ......................................................... 77 

3.4 Etnografiske metoder som indgang til forståelse ....................................................... 82 

3.4.1 Læseren inviteres med i felten ............................................................................ 85 

3.4.2 Notatteknikker .................................................................................................... 88 

3.5 Forskningsetiske overvejelser ..................................................................................... 92 

3.6 Analysernes konstruktion og fremstillingsform .......................................................... 96 

3.6.1 Eksemplets magt og miljøportrætter .................................................................. 96 

3.6.2 Kortlægning af et forestillingsunivers .................................................................. 99 

3.7 Opsamling ................................................................................................................ 101 

DEL IV:  ANALYSER AF RELATIONEN MELLEM VELFÆRDSARBEJDEREN OG PLEJEBARNET OG DETS FORÆLDRE

 .................................................................................................................................... 102 

4.1 Relationen mellem velfærdsarbejderen og plejebarnet ........................................... 103 

Portræt 1: »Det skal lykkes«  Drømmen om studentereksamen ..................................... 104 

Portræt 2: »Hun er gået i stå«  Bekymringer om fremtiden ............................................ 110 

Portræt 3: »Skal jeg bare blive ved?«  Oplæring i arbejdet med plejebørn ..................... 116 

4.1.1 Tematisk analyse: Medfølelse, handletrang og cirkularitet (I) ........................... 121 

4.2 Relationen mellem velfærdarbejderen og plejebarnets forældre ............................. 126 

Portræt 4: »Tag en kop kaffe«  Medfølelse og overbærenhed ........................................ 127 

Portræt 5: »Noget at arbejde med«  Udvikling gøres op, nye udviklingsmuligheder 

udpeges .......................................................................................................................... 130 



 
 

4 
 

Portræt 6: »At spille forældrene stærke«  Fra håbløshed til handling ............................. 135 

4.2.1 Tematisk analyse: Medfølelse, handletrang og cirkularitet (II) .......................... 138 

4.3 Opsamling og begrebsliggørelse:  Empati og manisk udviklingscirkularitet som 

karakteristiske træk ved relationen mellem giveren og den anden ..................................... 143 

4.3.1 Empati som afgrænsning og mobilisering ......................................................... 144 

4.3.2 Manisk udviklingscirkularitet ............................................................................. 146 

4.3.3 Omfavnet og andetgjort .................................................................................... 149 

4.3.4 At blive til ved at redde, hjælpe og give ............................................................ 153 

DEL V: ANALYSER AF FORESTILLINGER OM PLEJEBØRN OG DERES FORÆLDRE – OG OM 

VELFÆRDSARBEJDETS POTENTIALER ...................................................................................... 157 

5.1 Velfærdsarbejdernes forestillinger om plejebarnet .................................................. 162 

5.1.1 Det skrøbelige barn ........................................................................................... 162 

5.1.2 Det vilde barn ................................................................................................... 170 

5.1.3 Forestillinger om udvikling ................................................................................ 179 

5.1.4 Opsamling og begrebsliggørelse: Barnets ’ikke-bevægelser’ som faresignaler – og 

velfærdsarbejdets potentiale som beskyttende og befriende redningsarbejde .............. 185 

5.2 Velfærdsarbejdernes forestillinger om plejebarnets forældre .................................. 193 

5.2.1 Forældre i stilstand ........................................................................................... 194 

5.2.2 Forældre i støj ................................................................................................... 203 

5.2.3 Opsamling og begrebsliggørelse:  Farlige forældre i stilstand og støj – og 

velfærdsarbejdets potentiale som beroligende og normaliserende redningsarbejde ..... 209 

DEL VI: AFHANDLINGENS KONKLUSIONER OG VIDENSKABELIGE BIDRAG ........................................ 215 

6.1 Afhandlingens konklusioner ..................................................................................... 216 

6.1.1 Velfærdsarbejde som manisk udviklingscirkularitet .......................................... 217 

6.1.2 Velfærdsarbejde som udviklende og konserverende kraft ................................ 221 

6.2 Afhandlingens bidrag i relation til anden forskning .................................................. 226 



 
 

5 
 

6.2.1 Et bidrag til forskning i velfærdsarbejde med anbragte børn og unge ............... 226 

6.2.2 Et bidrag til forskning i velfærdsarbejde ............................................................ 227 

EPILOG: ‘MONTAGE AND THE ILLUMINATION OF DEVELOPMENTAL THINKING  IN WELFARE WORK’ ..... 229 

LITTERATURLISTE .............................................................................................................. 261 

RESUMÉ PÅ DANSK ........................................................................................................... 273 

ENGLISH SUMMARY .......................................................................................................... 274 

BILAG 1 – EMPIRIOVERSIGT ................................................................................................ 275 

BILAG 2 – HISTORISK MATERIALE ......................................................................................... 280 

BILAG 3 – PROJEKTBESKRIVELSE .......................................................................................... 281 

BILAG 4 – CO-AUTHOR STATEMENT ..................................................................................... 282 

  

 

  



 
 

6 
 

 

Forord 
 

Denne afhandling handler om det redningsarbejde, som hver dag udføres af 

velfærdsprofessionelle, der har fået til opgave at hjælpe samfundets mest udsatte 

mennesker. Omdrejningspunktet for min udforskning har været et etnografisk 

inspireret feltarbejde i to kommuner, hvor to dedikerede og erfarne 

velfærdsprofessionelle åbnede dørene ind til en verden, hvor velfærdsstaten vender på 

vrangen. Den allerstørste tak skal lyde til Mette og Lisanne (som hedder noget ganske 

andet i virkeligheden) og til alle de øvrige velfærdsprofessionelle, som har deltaget, og 

naturligvis til de forældre og børn, som har gjort denne afhandling mulig.  

Derudover vil jeg takke en lang række mennesker, som på forskellig vis har været 

involveret i tilblivelsen af denne afhandling. En varm tak til min vejleder, Trine Øland, 

som med røntgenblik og kirurgisk præcision har scannet mine tekstudkast og sat 

fingeren lige dér, hvor den skulle sættes. Tak til min bivejleder, Vibe Larsen, for 

håndholdt indføring i Campus Carlsbergs kringlede kroge. Og tak til Ph.d.-rådet for 

Uddannelsesforskning for bevillingen til projektet.  

På Københavns Universitet har Sektion for Pædagogik udgjort rammen for mit daglige 

arbejde. Tak til alle pædagogikkollegaer for sparring; tak til alle i Ph.d.-forum for gode 

diskussioner og for lån af friske øjne til at se på mine tekster; tak til Maja Plum for godt 

samarbejde om undervisning. Undervejs har jeg også haft min gang på Københavns 

Professionshøjskole, hvor Tekla Canger og Christina Jørgensen tog mig under kyndig 

oplæring. Tak for det. 

Tak til professor Jill Duerr Berrick (UC Berkeley), som introducerede mig til amerikansk 

child welfare og gav mig mulighed for at komme på ’feltarbejde’ et sted, hvor dansk 

velfærd er noget, man kun drømmer om. Tak til alle i forskningsgruppen 

Velfærdsarbejdets sociologi og historie for vigtige snakke om fælles forskningsinteresser. 

Tak til Tess Lea, som besøgte forskningsgruppen og tog sig tid til at kommentere og 

diskutere mine analyseudkast. Tak til Ulla Ambrosius Madsen for medlæsning og for 
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konstruktiv dialog ved mit præforsvar. Derudover også tak til Martin Lund for 

korrektur. 

Kontorfællesskabet på KUA har været guld værd. Tak til Malene Kubstrup Nelausen, 

Sofie P. Rosengaard, Nanna Koch Hansen, Lone Bæk Brønsted og Stine Saaby for 

ventilering og kaffe. 

Og så alle jer, der hver dag har givet fornyet energi til det lange seje træk. Tak til 

Christine, fordi du var der, lige da det var. Tak til Liva og Christina for altid at være der. 

Tak til min familie, svigerfamilie og gode naboer for børnepasning, opbakning og 

samvær – også i en tid, hvor afstand er omsorg. Tak til min mor og søster for endeløst 

engagement. 

 

Den største tak til de vigtigste fire,  

Thomas, Olivia, Alma og Elin. 
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Prolog: 
Billeder af udvikling 
 

 

 

Belønning, fremskridt og frelse 

(…) selv om Moderen har Hjærte for sit barn, nøde Forholdene hende 

ofte til at sætte det i Pleie, uden at det er hende muligt at sørge for, at 

det kommer i en Pleiemoders hænder, som vil og kan pleie det med 

den Omhu og Kjærlighed, som kræves for at det skal kunne trives. 

Barnet kan falde i samvittighedsløse og hjerteløse Kvinders Hænder, 

saa at det sygner hen af Mangel paa Næring, Renlighed, Luft, Røgt og 

Pleie. Mange Pleiebørn døe derfor i den spæde Alder, og mange faae et 

saadant Knæk, at de seent eller aldrig forvinde det. Derfor har Tanken 

om at komme disse smaa ulykkelige, forladte og hjælpeløse Væsener til 

Hjælp stadig trængt sig frem, og der har været ført mange 

Forhandlinger om, hvorledes Hjælpen bedst kunne ydes.  

Da Fuldmægtig Benzon, ifølge sin Stilling ved Almindeligt Hospital ofte 

havde Lejlighed til at blive Vidne til den ynkelige Forfatning, hvori 

saadanne stakkels smaa Børn vare, naar de bragtes til Hospitalet, drev 

Medlidenheden med de smaa Stakler ham til at fremkomme med 

Forslag om at danne en Forening til at tage sig af de Børn, der blev 

satte i Pleie (…). Tanken var saa smuk og god, at den hurtigt fandt 

Tilslutning (…).  
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I Indbydelsen betegnedes som Selskabets Formaal at modarbejde slet 

eller uforsvarlig Behandling af Pleiebørn og opmuntre til god, 

omhyggelig Pleie.  

(…) Naar der under fattige Kaar (…) ydes en god Pleie, saa at 

Pleiemoderen hellere selv sulter end lader Pleiebarnet sulte, er det 

indlysende, at da er der særlig Grund til at belønne med Præmie, thi 

der er der paa den skjønneste maade lagt for Dagen, at Pleiemoderen 

er samvittighedsfuld og pleier Barnet med en Moders Kjærlighed.  

Er end Præmieselskabet for Pleiemødre saaledes ikke et velgørende 

Selskab i almindelig Forstand, saa er det dog uden Tvivl et i høj grad 

velgørende Selskab, idet det bidrager sit til at forbedre Pleieforholdet 

og derved frelser mange Børn fra Undergang. 

(Præmieselskabet for Pleiemødre, 1886) 

 

Aldrig stationære 

Sagsbehandleren taler i rosende vendinger om plejeforældrene. De 

inviterer altid Oscars forældre på te og friskbagte boller. Forældrene 

vil gerne bortadoptere Oscar. Plejeforældrene står klar til at adoptere 

ham. Også selv om de så mister deres løn. Sagsbehandleren er 

imponeret over, at plejeforældrene har blik for, at det er vigtigt, at 

Oscar kender sin biologiske familie. Plejeforældrene ved, siger hun, at 

de ikke er hans forældre, uanset hvad. 

Førhen afbrød man kontakten i forbindelse med bortadoption. »Men 

det er jo et ekstremt indgreb, for så gør vi jo de her biologiske forældre 

til noget stationært.« Sagsbehandleren siger, at man må holde en dør 

åben for, at de biologiske forældre på et tidspunkt bliver bedre. 

»Ligegyldigt hvor dårlige de er, så er de for mig ikke stationære.« 

Feltnoter, nov. 2017(13) 
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Arbejdsmarkedet (I) 

Plejemor: »Der er sket rigtig meget.« 

Anbringelseskonsulent: »Da de kom her, de var jo helt … altså … de ku’ 

ingenting.« 

Plejemor: »Han kom med klapvogn.« 

Anbringelseskonsulent: »Han ku’ ikke gå … kun få hundrede meter.« 

Plejemor: »Så gik der en måned, så tog jeg ham ud at gå 

syv kilometer … og så lærte han at cykle … og 

han lærte at spise med kniv og gaffel fra dag 

ét.« 

Anbringelseskonsulent: »Før spiste han kun med en helt lille ske … 

altså, han ville ikke andet. Men det kan ikke 

nytte noget, at vi fastholder børnene i, at det er 

synd. For så kan man ingenting.«  

Feltarbejder: »Hvordan …?« 

Anbringelseskonsulent: »Så kommer de jo aldrig til at udvikle sig. Og de 

har jo brug for, at de kan nogle ting, så de har 

en mulighed for at få en uddannelse og et 

arbejde.« 

 Feltnoter, jun. 2018 (43) 

 

Hun skal holdes i gang 

Julie er anbragt i en plejefamilie, hvor hun har boet, siden hun var 

spæd. Nu er Julie 15 og gravid i 7. måned. Faren til barnet er vist nok en 

kæreste, hun har i København. Omkring bordet på kommunen er der 

bekymring. Skoleledelse, UU-vejledere, lærere, Familieindsatsen, 

kommunens 10.-klasse-tilbud, Jobcenter og Pædagogisk-Psykologisk 

Rådgivning er repræsenteret ved det årlige screeningsmøde. 

Skolechefen sætter rammerne og siger, at formålet med 

screeningsmødet er at »vidensdele om de 5-10 procent mest 

problematiske« børn i kommunens 9.-klasser. Der skal »lægges en 
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plan« for alle »de her unge«, så de ikke »ender som kunder« i 

Jobcentret.  

Den første på listen er Julie. Julies lærer siger, at Julie gerne vil beholde 

barnet. Læreren mener, at Julie har brug for en psykolog, der kan 

hjælpe Julie til at træffe den rette beslutning. Hun har ikke været i 

skole i mange måneder. Skolens trivselscoach har prøvet at tage 

kontakt, men der er ingen respons.  

Lederen fra Jobcentret siger, at det er vigtigt, at Julie går til de 

regelmæssige undersøgelser i forhold til graviditeten. Lederen fra 

Familieindsatsen siger, at den kommune, som har anbragt Julie, må 

tage ansvar i sagen. Og UU-vejlederen siger, at det er vigtigt at »kigge 

på den længere bane og få lavet en plan, så Julie kommer til at deltage i 

en eller anden form for undervisning«. Der må sættes noget i værk. 

»Altså, noget hvor hun er i gang, og hvor vi har gang i hende.« Der tales 

om, at kommunen må sørge for »at have hende i gang med et eller 

andet« og at have »snor i hende«. Hun skal i gang med noget, der kan 

motivere hende til at få »en uddannelse og et arbejde, sådan at hun kan 

forsørge det her barn«.  

Feltnoter, nov. 2017 (11) 

 

Afbrydelse 

Den jødiske skribent Walter Benjamin skriver i en lille tekst om 

afbrydelsens funktion.  

Han skriver om afbrydelsens funktion i episk teater a la Brecht – og i 

sine egne værker, hvor hovedsagen ikke er læserens indlevelse, men 

læserens undren over de tilstande han præsenteres for.  

Benjamin skriver: ”Brecht formulerer med sit episke teater en 

modsætning til det i snævrere forstand dramatiske teater (…). Den 

afslappede interesse hos det publikum, som det episke teaters 

opførelser er tiltænkt, har netop sin særlige karakter derved, at der 

knap nok bliver appelleret til tilskuernes indfølingsevne. Det episke 
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teaters kunst er snarere at fremkalde undren i stedet for indføling. Sat 

på formel: i stedet for at føle sig ind i helten skal publikum snarere lære 

at undre sig over de forhold, han bevæger sig i. Det episke teater skal, 

mener Brecht, ikke så meget udvikle handlinger, som det skal 

fremstille tilstande. (…) Det drejer sig snarere om først og fremmest 

overhovedet at afdække disse tilstande. (Man kunne lige så godt sige: 

fremmedgøre dem). Denne afdækning (fremmedgørelse) af tilstandene 

sker gennem afbrydelse af begivenhedernes forløb.”  

(Benjamin, 1998, s. 36). 

 

Resultater 

Den 23. august 2017 træder jeg ind på Rigsarkivets læsesal i en kælder 

ved Christiansborg. Forinden har jeg søgt i Rigsarkivets databaser efter 

arkivalier om ’plejebørn’. Jeg har nu fået besked om, at de bestilte 

arkivalier er tilgængelige. En arkivar triller et rullebord med store 

brune pakker hen til min plads. Jeg åbner en af pakkerne og finder en 

stor, brun bog med påskriften: Resultater. Efter 25 aars virksomhed. Af 

Foreningen for Viborg Stift og Amt til forsømte og hjemløse Børns 

Opdragelse. 

 Jeg orienterer mig i bogen og konstaterer, at der er tale om 

tohundrede og toogfirs biografier skrevet i hånden. De er svære at 

tyde.  

Nr. 3, Anna Elisabeth Jensen. En fortælling om brand, amputation af ben, 

tab af syn og den glæde og taknemmelighed, Anna Elisabeth Jensen 

føler i dag.  

Nr. 2, Jens Christian Sørensen. Det fremgår, at Jens Christian Sørensen 

giftede sig til en gård med 3 køer og fik 2 børn.  

Nr. 5, Christian Nielsen, anklages blandt andet for tyveri, men han synes 

nu imidlertid at have taget sig sammen. Han var en flittig arbejdsmand, 

står der. Jeg læser videre og ser, at alle historierne ender med en kort 

konstatering; et resultat.  
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Det ser ud til, at en vis andel af børnene ender med at vagabondere. 

Andre går det bedre: Meget flink, agtet mand. Er nu i en god stilling. 

Lever et lykkeligt familieliv.  

Biografier af plejebørn 1884-1909 

Landsarkivet for Nørrejylland 

 

Ressourceoptimering 

Der er statusmøde om Isabella på syv. Isabella er ved at falde til på et 

nyt opholdssted, hvor hun har boet nogle måneder. Skolepædagogen 

lægger ud med at gøre rede for sit indtryk af Isabellas udvikling i 

skolen. Hun siger blandt andet følgende:  

»Nu fik jeg jo nærlæst sagen i går, og ku’ se at – gud ja – dér er der sket 

noget. Og dér.« 

Især har Isabella rykket sig meget fagligt. Hun er begyndt at læse. Og 

hvis opholdsstedet har mulighed for det, ville det være rigtig godt for 

Isabella, hvis hun kunne læse 10-15 minutter hver dag. Hun ville 

»profitere« rigtig meget af det, siger pædagogen.  

»Hvis vi skal snakke om det sociale … Der er der så ikke så store 

skridt.« Men hun er også på »overarbejde«. Pædagogen siger, at 

Isabella bruger meget »energi«. Hun er på hele tiden. »Vi prøver hele 

tiden at give hende nogle strategier for, hvordan hun kan komme med i 

legen, så hun er sammen med de andre børn.« Pædagogen siger, at 

Isabella prøver at hægte sig på, men ender med at lege ved siden af de 

andre. »Og det er jo også et skridt på vejen.« Det sociale går lidt 

langsommere end det faglige, »men man bonner jo heller ikke ud på 

det hele på én gang«, siger pædagogen og runder af: 

»Det går i hvert fald fremad.« 

Feltnoter, apr. 2018 (28) 
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Bevægelser og retninger 

Kulturanalytikerne Billy Ehn og Orvar Löfgren skriver, at den klassiske 

kulturanalyse har en tendens til at søge og opstille dikotomier. 

Dikotomier, som i sig selv er produkter af kultur. Fra et 

poststrukturalistisk synspunkt, skriver de, vil det i stedet være vigtigt 

at ’afsløre’ sådanne dikotomier, for eksempel hvad angår de værdier, vi 

knytter til bevægelser og retninger. De skriver:  

”I vesten har vi en tendens til at sætte den positive pol først i mange 

sammenhænge (…). Op og ned, frem og tilbage, aktiv og passiv, god og 

dårlig (…). ’Op’ er godt, ’fremad’ er positivt.  

Det er slående, i hvilken udstrækning man fanges i modernitetens 

tankeverden, når man tænker i bevægelsesterminologi. Det er den 

overlagte, målrettede bevægelse fremad, flytningen fra punkt A til B, 

der helt dominerer. Det handler om at være på vej, at skynde sig 

videre, om at være ’i gang’. Hvem vil stagnere, sygne hen og blive en 

bremseklods? Nogle bevægelser har (…) i dette vokabular en meget 

negativ klang, som indimellem definerer dem som ikke-bevægelser 

eller bare gør dem usynlige. Herunder de bevægelser, som bliver 

betragtet som ikke-udviklende eller ufrugtbare: Det repetitive, det 

monotone, den planløse faren rundt, bevægelser, som ’ikke fører nogen 

steder hen’. Det moderne skal være i bevægelse, men ikke være rodet.” 

 (Ehn & Löfgren, 2010, s. 33) 

 

Frem – tilbage – op – ned 

»Vi glæder os jo til at høre om, at Kalle er startet i den nye skole«, siger 

anbringelseskonsulenten, da vi er på tilsynsbesøg i Kalles plejefamilie. 

Plejemoren fortæller, at Kalle »går lidt baglæns«, men »det er også 

forventeligt«. Han er igen begyndt at tisse i sengen. Han havde ellers 

været ved at være renlig. Anbringelseskonsulenten og plejemoren er 
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enige om, at der er sket meget nyt i Kalles liv. Flytning, skift af 

plejefamilie, skift af skole. »Det hele er væltet. Hans struktur er væltet. 

Alt er nyt«, siger plejemoren. På den nye skole er der ikke noget hegn, 

der er ingen grænser, mange børn, nye voksne hver dag. Så det er 

vigtigt at skabe struktur. Plejemoren fortæller, at hun laver et skema 

for at forberede Kalle på, hvad der skal ske hver eneste dag. For ellers 

går han »baglæns«.  

»Og han har ellers rykket sig meget«, forklarer plejemoren. Kalle har 

lært at spise med kniv og gaffel, han har lært at rime og svømme og 

cykle. »Der er sket så mange ting. Så jeg tænker: Det er okay, du går 

tilbage. Gå ned og hent dig selv. Du skal have hele Kalle med op.« 

Feltnoter, jun. 2018 (43) 

 

Fremskridtet og fortiden 

Walter Benjamin har i et berømt essay skrevet om, hvad historie må 

være, hvis den skal give mening efter holocaust.  

Med oplysningsprojektets sammenbrud finder Benjamin mening – ikke 

i troen på mennesket og menneskehedens fremskridt – men i dialog 

med fortiden. Men vel at mærke på en anden måde end ved at ”etablere 

en kausalnexus mellem forskellige momenter i historien” (Benjamin, 

1998, s. 170). Benjamin skriver: 

”Til tænkning hører ikke blot tankernes bevægelse, men i lige så høj 

grad dette at bringe dem til stilstand. Hvor tænkningen pludselig 

standser i en konstellation, der er mættet af spændinger, dér giver den 

denne konstellation et chok.”  

(Benjamin, 1998, s. 169–170) 

 

Diagnose og lægemiddel 

”De der kende lidt til Lægekunst vide, at der er noget, der hedder 

Diagnose, det vil sige Undersøgelse og Bestemmelse af en Sygdom. En 
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rigtig Diagnose er af stor Betydning. (…) Som det gaar med legemlige 

Lidelser, gaar det også med Samfundsonderne. Den første Betingelse 

for en heldig Kur er at komme til en klar Forstaaelse af Ondets Natur. 

(…) Betegnelsen: ”de hjemløse Børn” udtrykker i mine Tanker en rigtig 

Diagnose. Den peger klart paa, hvori Ondet bestaar, og antyder derfor 

ogsaa tydeligt nok, hvad Lægemidlet er. ”De hjemløse Børn”, det er 

dem, der savne et Hjem. Ordet ”Hjem” har en saare liflig Klang i vort 

Øre. Vi tænke paa vort Barndomshjem, hvor vi have grædt de første 

Taarer og modtaget de første Kys. 

 (…) Uden et saadant Ly og Skjul vilde selv vi voksne slides op i Utide 

eller blive ”forrevne Eksistenser”. Og gælder dette de voksne, der dog 

ere som store Træer, da gælder det end mere de smaa, der ere som 

spæde Planter. De store Træer kunne nok taale adskillige Storme uden 

at knækkes, men de spæde Planter kunne ikke trives uden Hjemmets 

Ly og Sol og milde Varme.  

(…) det er ikke blot hjerteskærende, men en himmelraabende Nød, at 

der skal være Børn, der opvokse uden et virkeligt Hjem. Men angiver 

nu ”de hjemløse Børn” en rigtig Diagnose, da er Opgaven ogsaa klar. 

Den er at skaffe de smaa Børn virkelig naturlige Hjem (…), da kan der 

ikke være Tvivl om, at Plejehjemsanbringelsen er det Middel, det 

gælder om først og fremmest at bringe til Anvendelse over for de 

hjemløse Børn.”  

(Pastor Kaae i en tale ved Danmarks Lærerforening, 1893) 

 

Fyldt op 

Mikkel har endelig lært at svømme. Det skete inden for samme uge, 

som han begyndte at åbne op og fortælle om, hvad der skete, inden han 

blev anbragt. Når plejemoren fortæller, kæder hun disse to 

begivenheder sammen. Noget indeni blokerer, ifølge plejemoren, for at 

udvikling kan komme ind. Plejemoren sukker dybt og lader skuldrene 

falde ned, som for at illustrere Mikkels kropssprog. Hun fortæller: 
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»Vi har set en helt anden Mikkel. Han har fortalt en masse 

hemmeligheder. Jeg kan mærke, han virker lettet. Og inden for de 

sidste ti dage ... hold nu op!«  

»For en måned siden var han med i svømmehallen, og han ville slet 

ikke slippe bunden. Så nervøs. Han ville ikke. Han turde ingenting. 

Hans fødder slap ikke bunden.« 

»Så lavede vi vores egen svømmetræning med ham. Hygge, ride på 

ryggen. Og til sidst lykkedes det. Nu laver han bomber. Han svømmer. 

Han kan. Og det er sket på én uge.«  

»Så jeg tænker, at de der hemmeligheder, de har bare givet plads til 

udvikling. Få dem ud! Udvikling ind! Jeg tror, det har frigivet et eller 

andet i Mikkel, for der er sket noget med ham.« 

Feltnoter, jun. 2018 (43) 

 

Arbejdsmarkedet (II) 

På skolen er der statusmøde om Simon på ti. Hans lærer er ret 

bekymret. Simon kan ikke lide nye ting. Simon har modstand imod »alt 

nyt«, siger læreren. Nogle dage »vil han simpelthen ikke«. Og så kan 

han godt blive »verbalt strid«.  

Omkring bordet er alle enige om, at »der sidder et godt hoved på 

Simon«. Sagsbehandleren siger, at det har hun aldrig været i tvivl om. 

Det er nogle andre ting, der står i vejen, og dem skal der arbejdes med.  

Plejefaren siger, at hvis ikke man er klar på at prøve noget nyt, så bliver 

det svært at begå sig ude på arbejdsmarkedet. »Nej, så holder man ikke 

ret længe«, siger anbringelseskonsulenten og nikker til plejefaren. »Og 

hvis man bliver vred, når der stilles krav«, fortsætter hun, »så holder 

man heller ikke ret længe«. 

Feltnoter, dec. 2017 (18) 
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Igennem 

Feltarbejder:  »Hvordan bliver fremtiden for Sebastian?« 

Sagsbehandler:  »Han får en studentereksamen. Det tror jeg han gør. 
Det håber jeg for ham.« 

 

Sagsbehandleren siger, at hun tror på, at han gennemfører niende 

klasse, og at han kommer til at gå videre end det. »Han er utrolig 

dygtig. Jeg forstår det ikke. Hans far er retarderet, og moren er rigtig 

skidt kørende også. Jeg forstår ikke, hvor han har fået de evner fra.« 

Sagsbehandleren regner med, at Sebastian får en studentereksamen og 

kommer videre i uddannelsessystemet, og at han kommer til at flytte i 

egen bolig. »Jeg er ikke i tvivl om, at han får nogle knubs på vejen. Men 

han er også en dreng, som nok skal klare sig igennem.« 

Feltnoter, nov. 2017 (15) 

 

 

 
  



 
 

19 
 

Del I: 
Indledning 
 

 

1.1 Fokusering af genstanden 

 

Hvert år anbringer de danske myndigheder et antal børn uden for hjemmet, fordi 

børnenes udvikling og generelle trivsel er i fare. I Danmark er omkring 14.000 børn 

anbragt uden for hjemmet, heraf cirka 63 procent i en plejefamilie (Danmarks Statistik, 

2019). Baggrunden for børnenes mistrivsel er som oftest forældrenes vanskeligheder, 

såsom misbrug, psykisk sygdom og sociale problemer. Formålet med anbringelse er at 

sikre barnet mod de skadelige virkninger af en opvækst med psykisk eller fysisk 

omsorgssvigt. Formålet er også at støtte barnets fortsatte udvikling og dermed dets 

mulighed for at få et godt liv. Når et barn fjernes fra hjemmet, sættes der derfor ind med 

velfærdsarbejde i form af terapi, behandling, institutioner og plejefamilier, der skal 

bringe barnets udvikling og trivsel tilbage på sporet. Sideløbende sættes der ind med 

støtte til barnets biologiske forældre med henblik på at forbedre deres forældreevner, 

så relationen mellem barnet og forældrene styrkes, og så barnet måske på sigt kan 

hjemgives til forældrene (Socialstyrelsen, 2020).  

Afhandlingen her handler om dette velfærdsarbejde med plejebørn og deres biologiske 

forældre. Velfærdsarbejde forstås i afhandlingen som et omsorgsfuldt og beskyttende 

netværk, men også som et ’formynderisk kompleks’ (Donzelot, 1997, s. 96–97) af 

professionelle, som tilvejebringer og optimerer velfærd på vegne af det offentlige med 

henblik på at hjælpe den enkelte og sikre samfundsordenen (Woolford & Curran, 2013; 

Øland, 2019, s. 15). I afhandlingen fokuserer jeg derfor ikke udelukkende på 

eksempelvis plejeforældre, men på hele det korps af velfærdsprofessionelle – 

sagsbehandlere, anbringelseskonsulenter, psykologer, pædagoger, lærere, 

plejeforældre, skoleledere – som er betroet opgaven med at hjælpe familier, hvor den 

’naturlige udvikling’ er brudt sammen.  
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Afhandlingen baserer sig på et etnografisk inspireret feltarbejde i to danske kommuner, 

hvor jeg har haft mulighed for at følge henholdsvis en sagsbehandler og en 

anbringelseskonsulent i deres daglige arbejde med anbringelsessager. Over en periode 

på ni måneder har jeg observeret, noteret, lyttet og spurgt ind til de 

velfærdsprofessionelles arbejde, der frem for alt består i at holde møder med forældre 

og børn og med andre velfærdsprofessionelle. 

Nedenstående beskrivelse fra mine feltnoter giver et indblik i sådan et møde. 

Beskrivelsen er fra en af mine første dage i felten, hvor jeg, sammen med en 

anbringelseskonsulent og en sagsbehandler, er kørt et stykke uden for 

kommunegrænsen og hjem til plejeforældrene Janni1 og Kenneth. Mødet drejer sig om 

anbringelsen af en ni måneder gammel dreng, og om hvorvidt Janni og Kenneth kunne 

være de rette til opgaven. Denne korte beskrivelse giver læseren et første indblik i, hvad 

det er for et empirisk materiale, afhandlingens analyser baserer sig på. Desuden bruger 

jeg beskrivelsen til at illustrere to empiriske iagttagelser, som på afgørende måder – 

ikke straks, men hen ad vejen – er kommet til at definere denne afhandlings fokus og 

erkendelsesinteresse.  

 

Passioneret redningsarbejde 

»Vi har gjort det mange gange.« Janni folder hænderne om te-kruset og 

ser på Kenneth.  

»Hvad har jeg hentet? Tolv?« Kenneth klør sig i skægget og ser på 

Janni, som ser på anbringelseskonsulenten og sagsbehandleren på den 

anden side af spisebordet.  

»Tolv spædbørn på fødeklinikkerne. Vi har prøvet det mange gange.«  

Anbringelseskonsulenten og sagsbehandleren nikker og noterer på 

hver deres blok. Sagsbehandleren siger, at moren ikke kan læse 

drengens behov. Der er noget med øjenkontakten. 

Janni sender brød og kaffe rundt og fortæller om deres rutiner som 

plejeforældre. De har gennem årene taget mange »akutbørn«, siger 

                                                        
1 Alle stednavne og personnavne på børn, familier og ansatte er anonymiserede. Se afsnit 3.5. 
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hun. »Vi oplever, at børnene kommer fra krise og kommer lidt i 

paradis, når de er her hos os. Her får børnene dén ro, som de mangler.« 

Janni taler om de »tunge opgaver«, der kræver en ekstra indsats her og 

nu. »Vi kan gi’ dem rigtig meget«, siger hun og fortsætter: »Og jeg plejer 

at sige, at vi har resultatgaranti. Det er ikke alle børnene, der kommer 

hjem at bo hos deres biologiske forældre. Men de kommer de rigtige 

steder hen.« Hun smiler. Kenneth nikker.  

Janni siger: »De her midlertidige opgaver, hvor der sker en udredning 

af børnene, og vi trækker dem op af de her huller – dem kan vi rigtig 

godt li’.« 

Feltnoter, sep. 2017 (04)2 

 

Den første iagttagelse, som beskrivelsen her illustrerer, er dét, jeg vil kalde 

velfærdsarbejdernes hjælpelyst. I beskrivelsen ses plejeforældrene Janni og Kenneth, 

som fortæller om de børn, de i tidens løb har haft i pleje. Man får et indblik i deres glæde 

ved at lykkes med at opfylde børnenes behov. Man får også en fornemmelse af deres 

forkærlighed for ’akutbørn’ og for de ’tunge opgaver’, der handler om at afværge kriser 

her og nu. På mødet fremhæver Janni og Kenneth deres professionalisme og deres 

resultater, og de viser samtidig personligt og følelsesmæssigt engagement. De er opsat 

på at hjælpe, på at gøre godt og gøre livet bedre for børn i nød. Man kan sige, at 

velfærdsarbejdet indeholder en udviklingslogik, idet de velfærdsprofessionelle er 

orienterede mod at skabe fremskridt og forbedre, ’trække børn op af huller’ og bringe 

dem ’fra krise til paradis’. 

Den anden iagttagelse, som den empiriske beskrivelse kaster lys på, er den måde, 

hvorpå moren og barnet tales frem. Moren beskrives ved sin manglende evne til at ’læse 

drengens behov’ og skabe øjenkontakt. Børnene, der skal hjælpes, beskrives som 

’akutbørn’, ’børn i krise’ og ’børn, der mangler ro’. Med disse forestillinger om 

forældrene og børnene, deres behov og mangler – og med forestillingen om, at 

velfærdsarbejderne kan ’gi’ dem rigtig meget’ – kommer velfærdsarbejderen og 

                                                        
2 Når jeg henviser til feltnoter (se empirioversigt, bilag 1), skriver jeg enten feltnotens nummer, fx (04), 
eller feltnotens fulde databetegnelse, som her, sep. 2017 (04).  
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velfærdsarbejdet til syne på særlige måder. Plejebørnene og deres forældre afgrænses 

omsorgsfuldt som hjælptrængende, og velfærdsarbejdet etableres som et godgørende, 

udviklende og afhjælpende redningsarbejde.  

Iagttagelserne af det, der foregår her, har fået mig til at tænke over, hvad 

velfærdsarbejde med plejebørn og deres biologiske forældre som social form er, hvis 

det – hvilket iagttagelserne tyder på – er andet og mere end velmenende og godgørende 

hjælp til mennesker i nød. Iagttagelserne har med andre ord givet anledning til en 

undren over, hvad der socialt og samfundsmæssigt er på spil, når velfærdsstaten rækker 

ud mod børn og familier, hvis udvikling er brudt sammen. 

 

 

1.2 Erkendelsesinteresse og forskningsspørgsmål  

 

I forlængelse af ovenstående iagttagelser og denne indledende undren er mit 

forskningsprojekt drevet af en interesse i at forstå velfærdsarbejdets drivkraft og 

dynamik. 

For at blive i stand til at studere velfærdsarbejdets drivkraft og dynamik betragter jeg i 

afhandlingen velfærdsarbejde som en hjælperelation – mellem dén, der giver, og dén, 

der modtager hjælp og velfærd – og samtidig betragter jeg velfærdsarbejde som en 

samfundsskabende kraft.  

Mere konkret kan man sige, at jeg er interesseret i at undersøge, hvordan 

velfærdsarbejdet klargør børn og forældre til at modtage hjælp og velfærd gennem 

afgrænsninger af eksempelvis et ’barn i krise’ eller en ’mor med potentialer’. Jeg er 

desuden interesseret i at undersøge, hvordan sådanne afgrænsninger samtidig skaber 

og genskaber såvel den sociale relation som den samfundsmæssige struktur på særlige 

måder. Jeg er altså optaget af at få greb om og forstå, hvordan velfærdsarbejdet i 

bestræbelsen på at udvikle, hjælpe og skabe fremskridt producerer nogle særlige 

forestillinger om barnet, forældrene og velfærdsarbejdet – og forstå, hvad dette så 

betyder socialt og samfundsmæssigt. Jeg vil derfor formulere afhandlingens 
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overordnede erkendelsesinteresse som en undren over, hvad velfærdsarbejde med 

plejebørn og deres familier er og gør. 

Det er denne overordnede erkendelsesinteresse, jeg i afhandlingen adresserer og 

bearbejder, og det er på baggrund heraf – og på baggrund af mit genstandsfelt – at jeg 

opstiller og søger at besvare følgende forskningsspørgsmål:  

 

 Hvad karakteriserer relationen mellem på den ene side velfærdsarbejderen og 

på den anden side plejebarnet og dets forældre? Og hvordan formes 

velfærdsarbejderen henholdsvis plejebarnet og dets forældre i denne relation? 

 

 Hvilke forestillinger om plejebarnet og dets forældre konstrueres i den 

velfærdsprofessionelle praksis? Og hvilke forestillinger om velfærdsarbejdets 

potentialer relaterer sig hertil? 

 

Gennem empirinære analyser vil jeg med afsæt i disse forskningsspørgsmål studere 

velfærdsarbejde som mikrosociale processer, ved først at fokusere på relationen mellem 

velfærdsarbejderne og de udsatte familier, hvorefter jeg fokuserer på de 

velfærdsprofessionelles forestillinger om familierne, samt deres forestillinger om, hvad 

velfærdsarbejdet kan og skal.  

Med formuleringen af afhandlingens erkendelsesinteresse og forskningsspørgsmål har 

jeg nu indledningsvis markeret det teoretiske, metodologiske og empiriske fundament 

for afhandlingens analyser. Dette fundament vil blive udfoldet i afhandlingens følgende 

dele. Men inden da vil jeg tydeliggøre, hvad der er ærindet og ambitionen med min 

vidensproduktion. Det vil jeg gøre ved først at relatere afhandlingens vidensproduktion 

til tilstødende forskningsfelter, for dernæst at skærpe afhandlingens kritiske sigte. 
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1.3 Afhandlingens placering i relation ti l anden forskning  

 

Den eksisterende fag- og forskningslitteratur vedrørende velfærdsarbejde målrettet 

plejebørn og deres biologiske forældre fletter sig ind og ud af en bredere 

forskningskontekst, som jeg vil betegne som forskning vedrørende velfærdsarbejde 

med anbragte og udsatte3. Litteraturen om velfærdsarbejde med anbragte og udsatte 

udgør et bredt og broget landskab, som også, omend i begrænset omfang, omhandler 

velfærdsarbejde med de udsatte børns familier. I det følgende vil jeg vise konturerne af 

dette landskab, som afhandlingen skriver sig ind i og op imod, for dermed at 

eksplicitere, hvad denne afhandlings kundskabsambition er.  

Min karakteristik af forskningslandskabet er dels kommet i stand gennem systematiske 

litteratursøgninger med udvalgte søgeord i Det Kongelige Biblioteks databaser, og dels 

gennem en hermeneutisk tilgang til litteratursøgning, hvor jeg kontinuerligt fra 

projektets start har ladet centrale værkers litteraturlister og litteraturreviews lede mig 

videre til andre (og atter andre) bidrag, perspektiver og forståelser. Den hermeneutiske 

litteratursøgningsmetode beskrives af Boell og Cecez-Kecmanovic (2010) som en 

tilgang, hvor søgning af litteratur betragtes som en fortløbende og aldrig afsluttet 

proces. Forfatterne argumenterer for, at en hermeneutisk tilgang i mange 

sammenhænge er bedre egnet end det såkaldt systematiske review, som kræver en nøje 

afgrænset forståelse af den undersøgte problematik helt fra projektets begyndelse. 

Ifølge forfatterne er den hermeneutiske tilgang til litteratursøgning især relevant i 

forbindelse med samfundsvidenskabelige og humanistiske forskningsprojekter, hvor 

konstruktionen af forskningsobjektet er en integreret del af erkendelsesprocessen. 

Forfatterne skriver:  

”Seeing a literature review as a hermeneutic process makes it evident 

that there is no final understanding of the relevant literature, but a 

                                                        
3 I lighed med Frank Ebsen bruger jeg her og i det følgende betegnelsen ’udsatte’ om de børn og unge, som 
velfærdsarbejdet retter sig mod. Som Ebsen skriver, passer denne term ”med den oprindelige betydning 
om, at børn blev sat ud, når de blev efterladt af fattige forældre eller blev forældreløse”, og andre dermed 
måtte tage sig af dem. Ebsen skriver videre, at betegnelsen i dag stadig er dækkende, om end der med 
ordet ’udsat’ i dag henvises til, at børnene ”er udsat for andres overgreb eller befinder sig i udsatte sociale 
positioner” (Ebsen, 2012, s. 11). 
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constant re-interpretation leading (ideally) to a deeper and more 

comprehensive understanding of relevant publications (…). Especially 

in the social science and humanities literature, reviews are better 

understood as a continuing, open-ended process through which 

increased understanding of the research area and better 

understanding of the research problem inform each other” (Boell & 

Cecez-Kecmanovic, 2010, s. 130).  

Den litteratur, jeg præsenterer i det følgende, må i forlængelse af en sådan forståelse ses 

som et ordnet øjebliksbillede af den litteratur, som afhandlingens vidensproduktion 

grænser op til, snarere end som en udtømmende liste over den ’samlede eksisterende 

litteratur’ om velfærdsarbejde med anbragte og udsatte børn, unge og deres familier. Jeg 

har valgt at gruppere litteraturen i fire kategorier, som jeg har kaldt 1) 

velfærdsarbejdets historie, 2) velfærdsarbejdets drivkraft, 3) velfærdsarbejdets effekt 

og 4) velfærdsarbejdets (nye) interventioner. 

 

Velfærdsarbejdets historie  

Viden om velfærdsarbejde med anbragte og udsatte består blandt andet af værker om 

velfærdsarbejdets historie. Visse værker går tæt på socialforsorgens anbragte og 

ansatte og bruger eksempelvis erindringsinterviews til at skabe viden om hverdagen på 

kanten af velfærdsstaten (Kragh et al., 2016). Velfærdsarbejdets historie skildres dog 

oftest i analyser af lovgivning og andet dokumentmateriale og fortæller historien om 

børneforsorgens opkomst og udvikling.  

For eksempel har professor i socialt arbejde Inge Bryderup bidraget med analyser af 

børnelove og socialpædagogik gennem hundrede år (2005) og kortlagt familieplejens 

socialpolitiske historie i værket Familiepleje i Danmark (2017). Sidstnævnte er en 

analyse af de børnelove, der har haft betydning for familieplejeområdet i Danmark i 

perioden fra fattigloven i 1708 til loven om socialt tilsyn i 2014. Analysen peger dels på 

kontinuitet, i forhold til at der for eksempel ses ”en konstant lovgivningsmæssig 

insisteren på anvendelse af familiepleje” (Bryderup, 2017, s. 67). Men først og fremmest 

fortælles familieplejens historie som en udviklingshistorie: ”fra filantropi til statsligt 

ansvar (…) fra udgangspunkt i børnenes/familiernes forhold og moralske vurderinger 
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til individualisering (…) fra tvangsfjernelser til inddragelse af børn og familier” (ibid.). 

Historikeren Anne Løkke (1990) har i Vildfarende børn – om forsømte og kriminelle børn 

mellem filantropi og stat, 1880-1920, beskrevet, hvordan børneforsorgen tog form som 

offentlig instans, og kriminologen Beth Grothe Nielsen (1986) har portrætteret 

Anstaltbørn og børneanstalter gennem 400 år ved at studere betænkninger, love, ældre 

tidsskriftartikler og andres historiske værker. I sin afhandling Udsat til børneforsorg 

(2012) har historikeren Frank Ebsen studeret lovgivning inden for børneforsorgen og 

beskrevet etableringen og udviklingen af de spor, som fortsat har betydning for, at 

udsatte børn i dag mødes med velfærdsstatslig assistance i døgninstitutioner, i 

plejefamilier og med målrettede indsatser i hjemmet.  

Afhandlingen her er informeret af disse udviklingsfortællinger om moderne velfærd, 

men bidrager som sådan ikke med kronologiske fremstillinger af børneforsorgens, 

velfærdsstatens og velfærdsarbejdets opkomst og udvikling. Alligevel skriver den sig 

ind i denne forskningskontekst i den forstand, at ærindet er at karakterisere moderne 

velfærdsarbejde som en særlig social form, der er tidstypisk og historisk specifik.  

 

Velfærdsarbejdets drivkraft   

I forskningslitteraturen fremstilles medfølelse, medmenneskelighed og næstekærlighed 

som en grundlæggende drivkraft i velfærdsarbejde med udsatte børn. Ofte beskrives 

denne drivkraft som et kald eller et etisk imperativ, som er forbundet med ambivalens, 

idet velfærdsarbejderen ofte står i vanskelige – eller umulige – dilemmaer. I The 

impossible imperative – Navigating the competing principles of child protection (Berrick, 

2018) kortlægger den amerikanske professor Jill D. Berrick otte bærende principper, 

som amerikansk velfærdsarbejde med anbragte børn og unge baserer sig på. Gennem 

casebeskrivelser viser Berrick velfærdsarbejdets iboende dilemmaer og peger på 

umuligheden i at ’gøre godt’ uden at vælge og prioritere blandt konkurrerende 

principper om eksempelvis børns ret til sikkerhed over for børns ret til at vokse op i en 

familie. En grundlæggende forståelse i værket er, at velfærdsarbejderen er drevet af 

ønsket om at gøre en forskel, og at arbejdet trods dets indbyggede umuligheder opleves 

meningsfuldt for den enkelte velfærdsarbejder. 
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I den danske forskningslitteratur fremhæves også kærlighed og humanitet som 

drivkraften i velfærdsarbejde med udsatte og anbragte børn. Historikeren Cecilie Bjerre 

fremanalyserer, hvordan filantropiens kvinder i starten af 1900-tallet skabte en faglig 

identitet ved at fremstille det frivillige arbejde med udsatte børn som et kald og et 

følsomt kærlighedsarbejde, der stod i modsætning til forestillingen om et ’koldt 

ekspertvælde’ (Bjerre, 2018, s. 196+214). I tråd hermed har jeg, på baggrund af 

interviews, fremanalyseret, hvordan familieplejere identificerer og definerer sig som en 

(fag)gruppe, der har hjertet på rette sted (Thygesen, 2017). Det vil sige som nogle, der 

modsat ’dem, der tænker i kroner og øre’, ønsker at gøre en forskel for et barn i nød 

uden andre interesser end barnets bedste. Ligeledes har pædagogikforsker Christian 

Sandbjerg Hansen i sin afhandling om socialt arbejde og socialarbejdere identificeret 

figuren ’børnevennen’ som et ”konstituerende element i socialarbejderens habitus” 

(Hansen, 2011, s. 51). Ønsket om at gøre en forskel fremanalyseres som det sociale 

arbejdes grundlæggende lov og symbolske kapital (ibid., s. 49–51), og samtidig 

fremanalyseres feltets historiske kampe om, hvorvidt socialt arbejde med børn og unge 

kan identificeres som et kald eller som en profession (ibid., s. 110 ff.). Netop dette 

dilemma udfoldes også i afhandlingen Inside family foster care (2019), hvor sociologen 

Stine Tankred Luckow gennem interviewstudier har studeret plejeforældres oplevelser 

af at være spændt ud mellem kravene om at være professionel og kærlig på én og 

samme tid. Samme dilemma karakteriserer de velfærdsprofessionelles egne 

fortællinger, hvor arbejdet med anbragte og udsatte børn fremstilles som noget, der 

kræver både hjerte og forstand (Thormann & Guldberg, 2003). 

Mit afhandlingsprojekt ligger på sin vis i forlængelse af disse bidrag, der fra den 

velfærdsprofessionelles perspektiv beskriver arbejdets drivkraft som et kald, et etisk 

imperativ og som noget, der grunder i menneskekærlighed og ønsket om at gøre en 

forskel. Som supplement hertil er det dog ambitionen i denne afhandling at skabe rum 

for kritisk refleksion over de sociale konsekvenser af velfærdsarbejdets godgørende 

lyster (se også Øland & Padovan-Özdemir, 2017). 

Ærindet med min afhandling er at beskrive og forstå velfærdsarbejde på en måde, der 

går bag om ovennævnte fremstillinger af, hvad velfærdsstatslig hjælp til 

marginaliserede borgere er, for at blive i stand til at nuancere selvfølgeliggjorte 

forestillinger om velfærdsarbejde som et godhedsprojekt. Til forskel fra den 
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ovennævnte litteratur, der overvejende fokuserer på den velfærdsprofessionelle som 

drevet af næstekærlighed og på den velfærdsprofessionelles oplevede dilemmaer og 

ambivalens i forbindelse hermed, er hensigten med dette forskningsprojekt altså at 

skabe ny viden om de sociale effekter og betydninger, som velfærdsarbejdets 

godgørende drivkraft har. 

 

Velfærdsarbejdets effekt  

En betydelig del af den eksisterende forskning vedrørende anbragte og udsatte børn og 

unge består af studier, der dokumenterer og evaluerer effekten af velfærdsarbejdets 

interventioner. Et hovedværk i denne sammenhæng bærer titlen How does foster care 

work? International evidence on outcomes (Fernandez & Barth, 2010). Denne antologi 

består af empiriske studier, der analyserer følgevirkningerne af forskellige 

interventioner. Den er tænkt som en vidensplatform, der skal informere politik og 

praksis om best practice, hvad angår anbringelse i familiepleje. Eksempelvis rejses der 

spørgsmål som: ”Are some foster care placements better than others? (Sinclair, 2010, s. 

193) og ”Fostering adolescents in England – What contributes to success?” (Farmer, 

2010, s. 151). Denne antologi om outcomes baserer sig primært på analyser af statistisk 

materiale og har til formål på tværs af landegrænser at bidrage til sammenligning, 

nytænkning og effektivisering af familieplejeområdet.  

Også i Skandinavien er der studier, der sammenholder velfærdsprofessionelle 

interventioner med anbragte børns udvikling, trivsel og livsvilkår. En undersøgelse fra 

Sverige viser, at anbragte børn og unge på 13-18 år systematisk har færre 

skoleressourcer end deres jævnaldrende (Lagerlöf, 2012), mens et studie om 

Barnevernsklienter i Norge 1990-2005 (Clausen & Kristofersen, 2008) viser, at de 

anbragte børn og unge får ringere levevilkår som voksne, hvorfor det anbefales, at der 

sættes ind med flere indsatser i forhold til uddannelse og sundhed.  

Undersøgelser, der vurderer velfærdsarbejdets effekt, er ligeledes at finde i dansk 

kontekst. Omdrejningspunktet i studiet Når man anbringer et barn II – årsager, effekter, 

og anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser (Fallesen & Andersen, 2013) er netop 

at afdække forskellige foranstaltningers effekt for at kunne give ”et bud på, hvilken type 

anbringelse der i gennemsnit ’virker’ bedst” (ibid., s. 15). Et andet eksempel er en 
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omfattende forløbsundersøgelse om anbragte børns udvikling og vilkår (Egelund & SFI, 

2015), der vurderer velfærdsarbejdets effekt over tid sammenholdt med anbragte børns 

sundhed, skolegang og fritidsliv i forhold til deres jævnaldrende. Endelig er anbragte 

børn og unges trivsel omdrejningspunktet i en årligt tilbagevendende 

spørgeskemaundersøgelse, der har til hensigt at pege på ”forbedringspotentialer”, der 

kan styrke målet om at ”normalisere” børnenes liv (Heide Ottosen, 2015, s. 115). 

Til forskel fra de kundskabsinteresser, der er indlejret i den her nævnte 

vidensproduktion om velfærdsarbejdets effekt, er mit projekt orienteret mod en mere 

grundlæggende forståelse af effekterne af velfærdsarbejde med plejebørn og deres 

familier. Ambitionen med afhandlingen her er at lægge noget til denne type 

effektstudier ved at producere viden om de sociale effekter af velfærdsarbejdets 

dynamik. I afhandlingen er jeg ikke optaget af at vurdere om velfærdsarbejdet virker. 

Ærindet er ikke at vurdere velfærdsarbejdets resultater og outcomes, eller om den 

observerede velfærdsprofessionelle praksis kan siges at være best practice. Jeg er som 

nævnt i stedet optaget af, hvordan velfærdsarbejde virker og har funktion som kulturel 

og samfundsmæssig form. 

 

Velfærdsarbejdets (nye) interventioner  

Den faglitteratur, der anviser (nye) interventionsmåder og handlemuligheder for 

velfærdsarbejdet med anbragte og andre udsatte børn, er righoldig. Når jeg vælger at 

sætte ordet nye i parentes, er det for at indikere, at der er tale om praksisanvisende 

bidrag, der fungerer og kontinuerligt formuleres som nye svar og løsninger på de 

relativt velkendte problemer, der præsenteres i ovennævnte resultat- og effektmålinger. 

Denne type viden er, som det vil fremgå, ofte produceret med afsæt i teorier hentet fra 

udviklingspsykologien og dele af sociologien, og den præsenteres som pædagogiske og 

terapeutiske værktøjer til håndtering af børn med særlige behov. Jeg vil i det følgende 

kortfattet skitsere denne omfangsrige del af forskningslitteraturen4. 

For det første er der handleanvisende litteratur, som har afsæt i John Bowlby og Mary 

Ainsworths teorier om tilknytning og peger på barnets mulighed for at knytte 

                                                        
4 Mine kategoriseringer af litteraturen i dette afsnit er blandt andet informeret af Litteraturreview om 
udsatte børn og unge (Warming et al., 2014). 
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emotionelle bånd til sine forældre eller andre primære omsorgsgivere som en 

forudsætning for en sund udvikling. Tilknytningsteorien er siden videreudviklet af 

nyere hjerneforskning, der peger på hjernens plasticitet og omgivelsernes betydning for 

hjernens udvikling barndommen igennem. I forlængelse heraf er der opstået interesse 

for barnets og omsorgspersonernes evne til at mentalisere, hvilket vil sige at besidde 

evnen til at fornemme egne og andres følelser, samt give udtryk for dem med ord. 

Således er der en mængde litteratur, der angiver praktiske anvisninger i at arbejde med 

mentalisering, hvoraf særligt den danske psykolog og psykoterapeut Susan Harts 

bidrag, for eksempel Neuroaffektiv psykoterapi med børn (Hart, 2011) og Fra tilknytning 

til mentalisering (Hart, 2016), er meget anvendte og faste referencepunkter i den 

velfærdsprofessionelle praksis med plejebørn. 

For det andet er der litteratur, der har afsæt i resiliensforskning, hvilket vil sige studier 

af menneskers evne til at tilpasse sig på trods af en opvækst med modgang, svigt og 

traumer (Jakobsen, 2014, s. 22). Der fokuseres altså på børn, der klarer sig på trods – 

populært kaldet mælkebøttebørn – samt på de forhold, der er medvirkende til at 

fremme eller hæmme resiliensprocesser. Handleanvisende litteratur med udgangspunkt 

i resiliens og mestring ser på, hvordan den velfærdsprofessionelle praksis kan forandres 

med henblik på at styrke resiliensprocesser og dermed barnets mestringsforventning 

og positive udvikling. Eksempler herpå er Multidimensional treatment foster care as a 

preventive intervention to promote resilience among youth in the child welfare system 

(Leve et al., 2009), samt den nyere danske udgivelse Robusthed – en redskabsbog for 

professionelle og forældre (Bak, 2017).  

For det tredje tager en stor del af den litteratur, der har til hensigt at sætte retningslinjer 

for velfærdsarbejdets (nye) interventioner, afsæt i teorier om empowerment. I 

udgangspunktet er empowerment en forskningsstrategi, der har et samfundskritisk og 

samfundsforandrende sigte, hvor fokus er på at gøre undertrykte grupper bevidste om 

deres egen situation, så de bliver i stand til at frigøre sig fra de undertrykkende 

mekanismer (Andersen, 2005; Freire, 1997). Ofte bruges empowermentperspektivet 

dog i sammenhæng med anerkendende og ressourcefokuserede tilgange, hvor fokus i 

den her nævnte litteratur er på, hvordan de velfærdsprofessionelle kan myndig- og 

mægtiggøre individer og grupper i udsatte positioner med henblik på at styrke deres 

selvudvikling, deltagelse i samfundslivet og tro på egne evner. Under denne kategori er 
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der en lang række bidrag og koncepter, hvoraf nogle enkelte kort skal præsenteres her. 

International child development programme (ICDP) er et norsk koncept, som er møntet 

på at udvikle og styrke relationen og kontakten mellem barnet og den primære 

omsorgsgiver ved at belønne, rose og anerkende det, som omsorgsgiveren gør godt, 

samtidig med at omsorgsgiveren hjælpes til at se og anerkende barnet. Tanken er på 

den måde, at velfærdsarbejdet gennem den anerkendende tilgang bidrager til at bryde 

den sociale arv (Bach, 2012). Narrative metoder præsenteres ligeledes som tilgange, der 

kan bidrage til at se barnets positive sider frem for eksempelvis at ’se’ barnet via en 

diagnose (Holmgren, 2010). En central reference inden for de ressourceorienterede 

tilgange er den amerikanske professor i socialt arbejde Dennis Saleebey, der i 1990’erne 

introducerede The strengths perspective in social work practice (2006). I kølvandet 

herpå er der udviklet en række ressourceorienterede tilgange, der alle er optagede af at 

se individets styrker frem for at fokusere på mangler eller afvigelser. Her skal blot 

fremhæves to i praksis meget anvendte metoder. LØFT – Løsningsfokuserede samtaler 

med børn, unge og familier (Alminde, 2015) er en metode i socialt arbejde, der tager 

udgangspunkt i det, som klienten i forvejen gør godt. Gennem spørgeteknikker og 

samtale arbejdes der på i fællesskab at sætte målsætninger for klientens videre 

udvikling. Et andet anerkendelses-, løsnings- og ressourcefokuseret redskab er det 

amerikansk udviklede program Signs of safety (Turnell et al., 2013). I arbejdet med 

anbragte børn og unge bruges metoden til at involvere forældrene i at tage ansvar for at 

finde løsninger, så de bekymringer, der måtte være omkring barnet, mindskes. Metoden 

er et redskab, der skal fremme dialog og sikre, at familiens ressourcer og netværk 

bringes i spil i forhold til at skabe sikkerhed for barnet. Endelig vil jeg nævne tilgangen 

Det dobbelte blik (Warming et al., 2017), som med afsæt i en forskelsorienteret tilgang 

(jf. Moosa-Mitha, 2005) tilbyder et mindset, der bryder med målet om ’normalitet’ og 

fokuserer på ’det særlige’ som en potentiel ressource. Tilgangen adskiller sig fra de 

øvrige ressourcefokuserede tilgange ved at ophæve skellet mellem ressourcer og 

udfordringer, idet ressourcer og udfordringer ”anskues som to sider af samme sag” 

(Warming et al., 2017, s. 50). 

Sammenfattende kan man sige om forskningslitteraturen om velfærdsarbejdets (nye) 

interventioner, at den fungerer som en slags svar på de udfordringer, som udpeges i 

forskning om velfærdsarbejdets effekt, og anviser, hvad den velfærdsprofessionelle kan 

gøre. Til forskel fra denne omfattende og dominerende gren af forskningslitteraturen er 
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det ikke ambitionen med denne afhandlings vidensproduktion at bidrage med bud på, 

hvad den velfærdsprofessionelle kan eller bør gøre. Ambitionen er derimod at skabe 

viden om, hvad velfærdsarbejde som velfærdsstatslig relationsform gør. Det vil sige, 

hvordan velfærdsarbejdet former såvel velfærdsarbejderen som de børn og forældre, 

der modtager velfærd, og hvordan relationen og samfundet derigennem skabes og 

opretholdes.  

 

 

1.4 Afhandlingens kundskabsambition og kritiske sigte  

 

I forlængelse af afhandlingens erkendelsesinteresse og forskningsspørgsmål, og i 

forlængelse af placeringen af denne afhandling i relation til anden forskning, vil jeg nu 

yderligere skærpe afhandlingens kundskabsambition og kritiske sigte. Ved hjælp af 

Bourdieus begreb om kollektiv refleksivitet vil jeg klargøre min forståelse af, hvad viden 

er, for dernæst at udfolde afhandlingens begreb om kritik.  

 

Afhandlingens begreb om viden  

Ifølge Bourdieu er produktionen af videnskabelig viden ikke en 

’enkeltmandsvirksomhed’, men derimod et helt igennem kollektivt og historisk 

forehavende. Med andre ord er videnskabelig viden ”et intersubjektivt produkt af det 

videnskabelige felt” (Bourdieu, 2005, s. 134).  

I sine afskedsforelæsninger i 2000-2001 rejser Bourdieu spørgsmålet om, hvad 

videnskabelig viden er, og hvad objektivitet i den sammenhæng kan siges at være. I sin 

diskussion tager Bourdieu udgangspunkt i en strid mellem filosofi og 

samfundsvidenskaberne, som går på forholdet mellem sandhed og historie (ibid., s. 

127). Bourdieu argumenterer for det, han kalder en historicistisk rationalisme, hvilket 

er ”idéen om, at det er den særlige historiske form, som de videnskabelige felter har 

antaget, der frembringer videnskaben som noget, der på én gang er videnskabeligt og 

rationelt (dvs. ideelt set universelt, sandt og objektivt) og helt igennem historisk” 

(Prieur & Sestoft, 2006, s. 237). Hvorvidt noget kan betegnes som ’objektiv’ viden, er 
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altså funderet i feltets historisk specifikke forudantagelser om, hvad der regnes som 

gyldig viden, ”og er som sådan resultatet af en intersubjektiv enighed på feltet” 

(Bourdieu, 2005, s. 134). Selv om der inden for den enkelte faglige disciplin kan være 

stor uenighed, er der en specifik og historisk produceret enighed om, hvad der gælder, 

og hvad det er værd at være uenige om.  

Det videnskabelige felt betragtes af Bourdieu som et spil, hvor den enkelte forsker 

eksperimenterer, analyserer og argumenterer, samtidig med at han eller hun forudser 

fagfællers indvendinger og tager højde for kritik. Der er tale om et spil, hvor forskeren 

bestræber sig på at leve op til feltets normer for videnskabelighed, idet ”videnskabelig 

viden består af de kendsgerninger og konstateringer, der står tilbage, når alle 

indvendinger og al kritik er afvist på tilbørlig vis” (ibid., s. 134–135). Videnskabelig 

viden er altså et resultat af en kollektiv refleksivitet, hvor den enkelte forsker hele tiden 

må pege på og referere til andres arbejde, og hvor fagfæller står på spring for at finde 

svaghederne i hinandens argumentation (ibid.). Der findes dermed ikke en viden om 

verden, som er mere sand eller mere objektiv end den viden, som de agerende på et 

givent videnskabeligt domæne kan komme overens om at anerkende som viden på 

trods af eksisterende dominansforhold.  

Som ph.d.-studerende er jeg i færd med at vise, at jeg mestrer og anerkender, hvad 

pædagogikvidenskabeligt arbejde gælder om her og nu. Dette anerkendelsesarbejde 

består i at tage ”højde for mulig relevant kritik” (ibid., s. 134), og handler om at følge ”de 

socialt definerede normer, der er gældende” (ibid.). Ligeledes handler det for mig om at 

følge (og i passende grad udfordre) de socialt definerede normer i det område af det 

pædagogikvidenskabelige felt, hvor jeg befinder mig. Det betyder, at mine analyser, 

teoretiske konstruktioner og begrebsliggørelser er lavet og skrevet ind i og op imod 

anden forskningslitteratur og er i dialog med andres fund og begreber. Så selv om 

afhandlingens bidrag er mit bidrag, er det samtidig et produkt af en kollektiv 

refleksivitet, der afspejler, hvad der er i spil i det område af det videnskabelige felt, hvor 

det er kommet i stand. 

Det er derfor ikke uden betydning, at denne afhandling er skrevet ved Afdeling for 

Pædagogik på Københavns Universitet, hvor der trods uenigheder hersker en vis 

enighed om, at pædagogik som videnskab hverken kan eller skal give entydige svar på, 

’hvad der virker’, men snarere skal kaste lys på processer, relationer og logikker i 
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pædagogik, institutioner og samfund – med henblik på at skabe rum for refleksion og 

kritik (Callewaert, 2012).  

 

Afhandlingens begreb om kritik  

Kritik er ikke noget entydigt fænomen, men snarere en dynamisk størrelse, der 

historisk har haft forskelligt indhold og sigte. Inden for sociologien har kritikken dog 

nogle grundlæggende fællestræk, som af sociologerne Anders Petersen og Michael Hviid 

Jacobsen beskrives på følgende måde: 

”Kritik retter sig altid mod noget og er derfor en kritik af noget. Dette 

’noget’ kan være en samfundsmæssig udvikling eller omvæltning, en 

specifik social omstændighed eller en særlig kultur, hvis menneskelige 

konsekvenser man udsætter for kritik og kritiske spørgsmål. En kritik 

uden ’noget’, som den rettes mod, er derimod en tom kritik og slet ikke 

kritik. Kritikken har derfor en specifik skydeskive, som den tager 

bestik af og sigter mod” (Petersen & Hviid Jacobsen, 2015, s. 15). 

Som jeg tidligere har nævnt, retter denne afhandlings kritik sig ikke mod det konkrete 

velfærdsarbejde, jeg har observeret. Den retter sig heller ikke mod de konkrete 

velfærdsarbejdere, som mit feltarbejde er udført iblandt. Afhandlingens kritik retter sig 

i stedet mod velfærdsarbejde som en særlig og også tidstypisk social form, som for de 

fleste forekommer selvfølgelig og fornuftig og betragtes som et godhedsprojekt. 

Kritikken tager sigte på velfærdsarbejdets dynamik – hvilket vil sige de logikker og 

sociale processer, som er indlejret i moderne velfærdsarbejde – og på de menneskelige 

og sociale konsekvenser heraf.  

Min måde at bedrive kritik på lægger sig dermed i forlængelse af Bourdieus analyser af 

velfærdsstatslige institutioner. Bourdieu mener – skriver Wacquant i forordet til The 

State Nobility – at samfundets strukturerende mekanismer skal studeres i bløde, 

godgørende institutioner som eksempelvis skolen, snarere end i åbenlyst 

undertrykkende institutioner som fængslet (Wacquant i: Bourdieu, 1996b, s. xviii). Et 

eksempel herpå er det klassiske værk Reproduktionen (Bourdieu & Passeron, 2006), der 

netop ikke handler om, hvordan skolen og lærerne bør uddanne, men om hvad skole og 

uddannelse er og gør. 
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For Bourdieu handler kritik om at afdække dominansrelationer og om at gøre det 

muligt at reflektere over de statslige klassifikationsformer, som kan være svære at få øje 

på, fordi de, med Bourdieus ord, er ”i hovedet på folk” (Bourdieu, 2008, s. 104). 

Afdækningen af statslige dominansrelationer er ifølge Bourdieu vigtig, fordi staten har 

eneret på – og her spiller velfærdsprofessioner og velfærdsinstitutioner en central rolle 

– systematisk at gennemsætte og indprente nogle opfattelsesmåder og kognitive 

strukturer, som borgerne spontant vil opfatte og håndtere verden med. Denne 

indprentning finder sted i skolen og i alle mulige andre velfærdsinstitutioner, hvor den 

tager sig ud som neutrale, rationelle og videnskabeligt baserede måder at bedømme, 

benævne, kategorisere og registrere på. For Bourdieu er det sociologiens opgave at 

sætte sig ud over og fremanalysere og synliggøre de af staten naturliggjorte 

tankefigurer med det formål at afdække undertrykkelsens mekanismer og dermed 

afdække, hvordan den herskende sociale orden bevares (Bourdieu, 2008).  

I afhandlingen analyserer jeg velfærdsarbejde med plejebørn og deres biologiske 

forældre som en blød og godgørende velfærdsstatslig hjælperelation. Jeg viser, at 

velfærdsarbejdet – i og med velfærdsarbejdernes empati og hjælpelyst – registrerer og 

trækker skel mellem passende og upassende måder at udvikle sig på og være familie på. 

Kritikken består her i at pege på og vise, hvordan velfærdsstatslig hjælp til udsatte 

grupper på den ene side er udviklende og forandrende, og på den anden side er 

klassificerende, deklasserende5 og samfundsbevarende. 

Afhandlingens kritikbegreb er desuden informeret af aktuelle forskningsbidrag, der 

konkret studerer velfærdsarbejde med marginaliserede grupper, og som forholder sig 

til, hvad det vil sige at rette kritik mod velfærdsarbejde, der som udgangspunkt har 

intentioner om at gøre godt6. Pædagogikforsker Trine Øland, der har studeret 

velfærdsarbejde med flygtninge og indvandrere, skriver følgende:  

”To many researchers, understanding in the area of welfare work 

means to understand the professionals from their point of view and 

emphasise that they do have good intentions. I want to do something 

else; I want to understand welfare professionals’ work socially, how it 

                                                        
5 Denne term er fra Simmels terminologi (1965, s. 120), som jeg vender tilbage til i afsnit 2.4.1. 
6 De engelsksprogede bidrag bruger termen ’doing good’ i forbindelse med velfærdsarbejde (se fx Kowal, 
2015). Termen ’at gøre godt’ er inspireret heraf.   
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works and contributes to community formation (…) including how 

welfare work potentially shapes the lives of immigrants and refugees 

and affects their lives” (Øland, 2019, s. 9). 

Det er altså ikke de velfærdsprofessionelles intentioner, der skabes viden om eller 

rettes kritik mod, men velfærdsarbejdets sociologiske funktion og virkemåde. En sådan 

tilgang til studiet af velfærdsarbejde står ikke i modsætning til at gå ind for at 

velfærdsydelser skal være til rådighed for befolkningen. For Bourdieu er afdækningen 

af (re)produktionen af social ulighed og velfærdsstatens ’elendighed’ (Bourdieu, 1999) 

netop et forsvar for ”universelle sociale rettigheder og velfærdsstatens offentlige 

velfærdsydelser” (Mathisen, 2015, s. 157) i en tid, hvor nyliberalistiske strømninger er i 

færd med at rulle velfærdsstaten tilbage (ibid., s. 160). Også antropologen Tess Lea, der 

i sine studier (fx 2008, 2012) har givet et kritisk indblik i socialt arbejde med 

marginaliserede borgere, understreger vigtigheden af, at velfærd er tilgængelig for 

befolkningen. Dette peger hun på i australsk sammenhæng, hvor velfærdsydelser til 

særligt udsatte befolkningsgrupper såsom aboriginere kontinuerligt indskrænkes, med 

det resultat, at disse udsatte grupper i stigende grad overlades til sig selv. I sin seneste 

bog om Wild Policy (Lea, 2020) pointerer Lea, at kritik af velfærdsarbejde først og 

fremmest er en kritik rettet mod den nyliberale stat, der trækker velfærd tilbage. 

Forskningens opgave er derfor, ifølge Lea, at beskrive, hvad der sker, og skabe et 

vokabular, med hvilket det, der sker, kan forstås. 

I forlængelse heraf er hensigten med denne afhandlings vidensproduktion at kaste 

kritisk lys på velfærdsarbejde ved at studere velfærdsarbejde sociologisk. Ambitionen er 

– hvad end velfærdsarbejdet kan kategoriseres som universelt eller nyliberalt – at skabe 

viden om og sætte begreb på, hvad velfærdsarbejde er og gør, så det bliver muligt at tale 

om og tænke over, om det kunne være anderledes. 

 

 

1.5 Afhandlingens opbygning 

 

Afhandlingen består af seks dele: En indledende del – efterfulgt af to dele, hvor 

henholdsvis afhandlingens teoretiske ramme og metodologi udfoldes. Dernæst to dele, 
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hvor afhandlingens analyser præsenteres. Og endelig en afrundende og konkluderende 

del. Afhandlingen består desuden af en prolog og en epilog. 

I Del 1 har jeg indtil nu gjort rede for afhandlingens fokus, erkendelsesinteresse og 

forskningsspørgsmål. Jeg har skærpet afhandlingens kundskabsambition ved at 

beskrive det forskningslandskab, som afhandlingens vidensproduktion skriver sig ind i 

og op imod. Og endelig har jeg skærpet afhandlingens kritiske sigte.  

I Del 2 følger afhandlingens teoretiske ramme og kultursociologiske optik. Her gør jeg 

rede for, hvordan velfærdsarbejde forstås som symbolske praktikker og som en social 

praksis, der skaber og genskaber samfund. Med brug af tænkeredskaber fra sociologen 

Georg Simmel, antropologen Tess Lea, filosoffen Lauren Berlant og litteraturkritikeren 

Edward Said konstruerer jeg genstanden velfærdsarbejde som sociologisk objekt, 

hvorefter velfærdsarbejde kan forstås og studeres som en hjælperelation. I Del 3 

beskrives afhandlingens metodologiske, metodiske og analysestrategiske overvejelser. 

Her tages læseren med i felten og gives et indblik i, hvordan afhandlingens empiri er 

produceret gennem et feltarbejde, der følger velfærdsprofessionelles arbejde med 

plejebørn og deres familier i to forskellige kommuner. Jeg gør rede for, hvordan jeg har 

gjort det muligt at studere velfærdsprofessionel praksis som mikrosociale processer, 

ligesom tankerne bag fremstillingen af afhandlingens analyser skrives frem. 

Herefter følger afhandlingens to analyser, hvor jeg undersøger og besvarer mine to 

forskningsspørgsmål (jf. afsnit 1.2). I Del 4 analyserer jeg først relationen mellem på den 

ene side velfærdsarbejderne og på den anden side plejebarnet og dets biologiske 

forældre. Analyserne er bygget op omkring empirisk baserede miljøportrætter, der 

fungerer som analytiske visninger af de temaer, der efterfølgende trækkes frem. Del 5 

fokuserer analytisk på, hvilke forestillinger om plejebarnet og dets forældre, der 

konstrueres i den velfærdsprofessionelle praksis. Gennem analyserne bliver det muligt 

koncentreret at vise, hvordan hjælperelationen skabes og genskabes, og hvordan 

forestillinger om velfærdsarbejdets potentialer produceres. Både fjerde og femte del 

afsluttes med en delkonklusion, hvor jeg samler op på analysernes fund og sætter disse 

på begreb.  

I afhandlingens sidste del, Del 6, udfolder jeg, hvordan afhandlingen bidrager med ny 

viden om velfærdsarbejde med plejebørn og deres forældre. Dette er ikke blot en 
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opsummering af afhandlingens analytiske fund, men en yderligere begrebsliggørelse af 

to udvalgte centrale fænomener, som er afhandlingens mest væsentlige bidrag. Her 

vender jeg tilbage til afhandlingens erkendelsesinteresse og besvarer det overordnede 

spørgsmål om, hvad moderne velfærdsarbejde er og gør. Inden jeg sætter endeligt 

punktum, ekspliciterer jeg afhandlingens bidrag til forskning i velfærdsprofessionelt 

arbejde.  

Ud over disse seks dele indledes og afsluttes afhandlingen med henholdsvis en prolog 

og en epilog. Det sidste først: En epilog er i forbindelse med skuespil traditionelt en tale 

henvendt til publikum, efter stykket er slut og tæppet er gået for. Epilogen har typisk 

karakter af at være en kommentar til dramaet, der kan være af belærende, 

moraliserende eller satirisk art. Den epilog, der afrunder denne afhandling, er også 

kommenterende, men i den forstand, at den vil forstyrre og vække undren over et i 

afhandlingen centralt fænomen. Epilogen – som er en artikel skrevet i samarbejde med 

min vejleder, Trine Øland – er i sin grundform udtænkt relativt tidligt i 

afhandlingsforløbet, i erkendelse af at velfærdarbejde er hjemsøgt (jf. Gordon, 2008) af 

udviklingstænkning, og i erkendelse af at denne udviklingstænkning ikke kan ’ses’ og 

udtrykkes, så længe vi holder os inden for oplysningens og modernitetens tankebaner. 

Epilogen er således et metodologisk eksperiment, hvori vi argumenterer for en 

analysestrategi, der gør det muligt at forstyrre og – jf. Benjamin (1999) – illuminere den 

udviklingstænkning, der på spøgelsesagtig manér går igen i moderne velfærdsarbejde. 

Vi argumenterer således for montage som analytisk strategi og fremstillingsform, hvor 

vi samler fragmenter af data, men suspenderer ideen om linearitet og historisk 

kronologi, med det formål at gøre det muligt at erkende, ’se’ og lytte til 

udviklingstænkningen, dens effekter og den struktur, den skaber. Dette gives der et 

eksempel på i epilogen, hvorefter montagen forklares og de erkendelsesmæssige 

muligheder diskuteres.  

Også afhandlingens prolog er en montage. Men konstruktionen af og 

fremstillingsprincipperne for denne montage forklares ikke. Her gives læseren 

mulighed for at stoppe op, reflektere, måske sortere i det læste og undres over moderne 

velfærdsarbejde og de velfærdsprofessionelles forestillinger, fremstillinger og billeder 

af udvikling. 
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Del II:  
Teoretisk ramme 
 

I dette afsnit beskriver jeg afhandlingens teoretiske ramme og min konstruktion af 

velfærdsarbejde som sociologisk objekt. Men inden jeg begiver mig ned i de teorier, der 

er blevet styrende for, hvordan jeg læser og ordner mit empiriske materiale, vil jeg mere 

overordnet forklare, hvordan jeg betragter mit projekt med at analysere og beskrive 

velfærdsprofessionelt arbejde med plejebørn og deres familier som et kultursociologisk 

forehavende. 

 

 

2.1 Et kultursociologisk blik på velfærdsprofessionel 

praksis 

 

Kulturanalyse handler i første omgang om at studere og få øje på de kulturelle mønstre 

og dagligdags rutiner, der udfolder sig i en given kultur eller praksis. I min udforskning 

af velfærdsarbejde består min opgave i at studere menneskelige handlinger og 

forestillinger og rette opmærksomheden imod det, som ingen taler om, simpelthen fordi 

det tages for givet og betragtes som så indlysende, banalt og selvfølgeligt, at ingen finder 

grund til at nævne det7.  

Et godt eksempel fra det sociale hjørne af verden, som jeg studerer, er 

velfærdsarbejdernes rutine med at kortlægge familiers udfordringer og behov, for 

                                                        
7 Om sådanne hverdagslige praksisser skriver etnologerne Ehn og Löfgren: ”Mange af menneskets 
handlinger og forestillinger er svære at beskrive med ord. Det kan dreje sig om alt det i hverdagen, der 
forbliver usynligt, fordi det betragtes som banalt og selvfølgeligt, eller om det, der for det meste opfattes 
som flygtige indtryk og vage fornemmelser” (Ehn & Löfgren, 2017, s. 137). 
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dernæst at opstille udviklingsmål og planlægge indsatser. Bevægelsen fra håbløshed til 

handling foretager velfærdsarbejderne igen og igen, rituelt og med stor rutine i det 

daglige arbejde. Dette mønster kan være svært at få øje på, fordi alle tager for givet, at 

det er dét, der skal foregå. Det virker indlysende og selvfølgeligt – ikke bare for 

velfærdsarbejderne selv, men også for en udefrakommende (som mig), der på mange 

måder deler orienteringssans med dem, der studeres. Velfærdsarbejdernes udviklende 

og afhjælpende handlinger og den forestillingsverden, der ligger til grund for disse 

handlinger, er der ingen, der stiller sig undrende over for. Ritualet er så at sige usynligt, 

fordi det tager sig ud som det eneste rigtige at gøre i situationen; det tager sig ud som 

sund fornuft. Når det er værd som forsker at studere de oversete og dagligdags 

praktikker, er det, fordi: 

”det netop er i hverdagens understrømme og rutiner, såvel vaner og 

greb som en stor del af samfundsstrukturen skabes og cementeres, 

uden at der sættes spørgsmålstegn ved det. Den usynlige og 

selvfølgelige hverdag, der tages for givet, rummer desuden en stærk 

politisk dimension. Her kan magtpositioner, klasseskel og kønsordner 

komme til udtryk på en ubevidst måde. Derfor er det vigtigt at 

undersøge de processer i hverdagslivet, som usynliggøres i kraft af 

deres ubetydelighed – alle de små ureflekterede greb, rutiner og 

ritualer, som med Georg Simmels (1910/1998) ord ’gør samfundet 

muligt’” (Ehn & Löfgren, 2017, s. 137). 

 

Etnologerne Billy Ehn og Orvar Löfgren pointerer altså her for det første, at 

hverdagslige processer usynliggøres i kraft af, at de forekommer ’naturlige’ og derfor 

ubetydelige. Og med reference til Simmel skriver de for det andet, at det er i disse 

hverdagslige processer, at samfundsmæssige hierarkier og grupperinger gøres.  

Antropologen Jeppe Trolle Linnets analyse af ’hygge’ (2011) er et godt eksempel på, at 

samfundsmæssige positioner og sociale grupperinger skabes og holdes ved lige i 

hverdagsbegivenheder, som normalt ikke forbindes med magt og hierarkier. I sin 

analyse viser Linnet, at hygge fungerer som drivkraft for social kontrol gennem 

etablering af hierarkier mellem passende og upassende måder at praktisere hygge på. 
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Gennem en kultursociologisk optik fremanalyserer Linnet på den måde, at selv hygge 

trækker sociale skel gennem udpegninger af sociale grupper, der ikke evner at hygge på 

den rigtige måde.  

I mit projekt bruger jeg ligeledes en kultursociologisk optik til at studere 

velfærdsarbejderkultur, hvor kultur forstås som indlærte praktikker, der kommer til 

udtryk i dagligdags rutiner og handlinger. Formålet er ikke ’bare’ at beskrive 

hverdagens ritualer og lade teksten ’repræsentere’ den udforskede kultur. Formålet er 

at fremanalysere de oversete kulturelle processer med henblik på at følge, hvordan de 

konkret bidrager til at (gen)skabe magtpositioner og samfundsmæssige skel. Ehn og 

Löfgren formulerer det på følgende måde: 

”Når hverdagslivets greb, rutiner og ritualer bliver selvfølgelige, 

usynliggøres de – fx når man skal vælge kø i supermarkedet eller tage 

en rygepause på jobbet. Tilsyneladende individuelle vaner viser sig ved 

nærmere øjesyn at være kulturelt ladede tildragelser i den forstand, at 

de er indlærte og socialt delte handlingsmønstre. Tilsammen skaber de 

både kontinuitet og forandring i samfundslivet. Til trods for at de 

opfattes som intetsigende, bidrager de også til at reproducere magt og 

hierarkier, ikke mindst fordi der sjældent sættes spørgsmålstegn ved 

dem. Hverdagen former vores liv i kraft af sin banalitet” (Ehn & 

Löfgren, 2017, s. 162). 

Med det kultursociologiske blik bliver det muligt at få øje på, at velfærdsprofessionel 

praksis – der i en socialpolitisk og almindelig dagligdags forståelse betragtes som 

godgørende og lighedsskabende – indeholder inklusions- og eksklusionsmekanismer, og 

at denne praksis afspejler og reproducerer samfundsmæssige forestillinger om 

eksempelvis velfærdsarbejde, familie, barndom og udvikling.  

Når jeg kalder mit projekt kultursociologisk, drejer det sig altså om at stille skarpt på 

detaljer fra velfærdsarbejdets gentagne improvisationer og sætte disse rutiner ind i et 

samfundsmæssigt perspektiv. Det gør jeg ud fra en forestilling om og en forståelse af, at 

de upåagtede aktiviteter ”tilsammen udgør (…) en vigtig del af hverdagens 

infrastruktur” (ibid., s. 160), der bidrager til at skabe, vedligeholde og forandre 

samfundet. Med det kultursociologiske blik bliver det blandt andet muligt at 



 
 

42 
 

fremanalysere, hvordan små begivenheder i den velfærdsprofessionelle praksis – som 

for eksempel at vise omsorg og medfølelse – medvirker til at forme velfærdsarbejderne 

og forme de mennesker, som antages at have behov for hjælp og velfærd. 

Rutiner og vaner sættes altså her i fokus og betragtes som analytisk interessante. 

Rutiner og vaner indeholder nemlig magtformationer, som miskendes, på trods af – men 

også på grund af – at de finder sted på daglig basis. Målet bliver derfor at afdække og 

analysere disse rutiner og vaner. Eller sagt på en anden måde: ”Det repetitive skjuler 

paradoksalt nok en kontinuerlig improvisation, hvilket igen og igen skal opdages og 

beskrives ved hjælp af vekslende metoder og indfaldsvinkler” (ibid., s. 144). 

En indfaldsvinkel og metode til at ’genopdage’ det repetitive og hverdagslige er at 

benytte teori. Den teoretiske fokusering af analysegenstanden kan hjælpe én til at gøre 

det velkendte fremmed og til at betragte det studerede fænomen, som var det en ting 

(Durkheim, 2008, s. 58). 

Et af Bourdieus krav til sociologisk praksis er, at sociologen konstruerer det objekt, der 

skal undersøges (Bourdieu & Wacquant, 1996, s. 206). Dette må gøres for at foretage et 

brud med de prækonstruerede forestillinger, der er indlejret i 

undersøgelsesgenstanden, uanset om der er tale om hverdagsbegreber eller om 

kategorier produceret i statistik og statslige dokumenter: 

”Konstruktionen af analysegenstanden kræver frem for alt, at der 

foretages et radikalt brud med almindelige forestillinger om, hvad den 

er. Det gælder både forestillinger fra dagligdagen og mere officielle 

definitioner, der som oftest har institutionel status og derfor er 

objektivt indskrevet i institutionernes måde at fungere på, samtidig 

med at de eksisterer som en realitet i aktørernes bevidsthed” (ibid., s. 

217).  

Også professionsbegrebet må forstås som ”en social konstruktion, der er resultatet af en 

bestemt gruppes sociale udgrænsning og fremstilling af sig selv som gruppe” (ibid., s. 

222), det vil sige som ”a folk concept that has been uncritically smuggled into scientific 

language” (Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 242). For til en start at få hul på sådan et 

brud bruger jeg derfor termen velfærdsarbejde om det arbejde, som forskellige grupper 

af velfærdsarbejdere varetager på vegne af velfærdsstaten i forhold til en specifik 
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målgruppe. I det følgende vil jeg gradvist fokusere min teoretisk informerede forståelse 

og konstruktion af analysegenstanden velfærdsarbejde med plejebørn og deres familier. 

Jeg lægger ud med projektets bagvedliggende videnskabsteoretiske optik, som hentes i 

Bourdieus sociologi. Herefter gør jeg konstruktionen mere genstandsspecifik ved at 

præcisere mit analytiske fokus på velfærdsarbejde som en hjælperelation. Dette gør jeg 

ved at trække på tænkeredskaber fra (vidt) forskellige teoretiske traditioner, der har 

det til fælles, at de bringer væsentlige men også overraskende, provokerende og 

kontroversielle aspekter frem i perspektivet på relationen mellem dem, der hjælper, og 

dem, der modtager hjælp.  

 

 

2.2 Velfærdsarbejde forstået  som symbolske prakt ikker  

 

I afhandlingen betragtes velfærdsprofessionelt arbejde som symbolske praktikker, der 

må forstås og forklares som socialt, kulturelt og historisk producerede måder at agere 

på. Denne måde at forstå menneskelig praksis på er altså anderledes end tilgange, som 

ville undersøge velfærdsarbejderens ageren som et individuelt fænomen og vægte den 

enkeltes oplevelser, følelser og intentioner. Tilgangen her er også anderledes end 

tilgange, der ville betragte velfærdsarbejdet som styret af diskurs, og hvor det 

analytiske arbejde ville dreje sig om at dekonstruere og destabilisere de vidensregimer 

og verdensforståelser, som kommer til udtryk i sprog og tale (Larsen 2010:28; Øland 

2017a:423). 

For at kunne studere velfærdsprofessionel praksis som ikke et individuelt men et 

kollektivt forehavende, der er historisk, socialt og kulturelt betinget, trækker jeg på 

Bourdieus teori om menneskelig praksis som en social praksis. Med det prakseologiske 

perspektiv som underliggende teoretisk optik gør jeg brug af det begrebsapparat, som 

Bourdieu gennem konkret arbejde med en lang række empiriske studier har formuleret 

og udviklet som tænkeredskaber til at forstå og forklare menneskers handlen. Jeg vil i 

det følgende udfolde det prakseologiske tænkeapparatur; særligt med henblik på at 

gøre det klart, hvordan Bourdieus teori kan bruges som fundament for at fastholde et 



 
 

44 
 

sociologisk blik på velfærdsprofessionelle praktikker målrettet plejebørn og deres 

familier.  

Bourdieus teori om menneskelig praksis kan kort siges at handle om at (gen)indføre det 

socialiserede og handlende individ i analyser af sociale forhold8. Han gør op med den 

’agentløse’ handling og forestillingen om, at mennesker uden egen vilje blot følger 

normer og sociale spilleregler. I stedet for at se på menneskers praksis som en praksis, 

der er regelbunden, taler Bourdieu om, at mennesket orienterer sig efter en praktisk 

sans for, hvad der fremstår fornuftigt og meningsfuldt i forskellige sammenhænge9.  

Med begrebet om den praktiske sans (habitus) beskrives det forhold, at ydre strukturer 

over tid inkorporeres i det enkelte menneske som bestemte måder at møde og opfatte 

verden på (Bourdieu & Wacquant, 1996, s. 25). Denne forestilling indebærer, at 

praktikker forstås som kropsligt lagrede erfaringer, som den enkelte erhverver gennem 

opvækst, socialisering og uddannelse, i form af en række tilbøjeligheder til at opfatte, 

vurdere og orientere sig på bestemte måder. Der er her tale om tilbøjeligheder, der er til 

rådighed for den enkelte (Callewaert, 1997, s. 22), et repertoire af måder at tænke og 

handle på, der kan bruges og bringes i spil på kreative og nye måder i forskellige 

sammenhænge (Prieur & Sestoft, 2006, s. 39). Den praktiske sans er altså ikke udtryk 

for et mekanisk gentagelsesprincip, men må forstås som et tillært ”system af generative 

skemaer” (Bourdieu, 2007a, s. 94). 

I afhandlingen her studerer jeg hverken velfærdsarbejdernes dispositioner eller 

velfærdsarbejdernes position i det sociale rum. Jeg studerer derimod de 

velfærdsprofessionelle praktikker, som kan siges at være resultater af mødet mellem 

specifikke habitusser og et specifikt felt.  

Når praktikker forstås som overindividuelle og dermed kollektive handlinger, bliver det 

muligt at forklare, hvorfor velfærdsarbejderkultur i dag er præget af en særlig tænkning 

og specifik fælles logik. Det, som umiddelbart tager sig ud som den enkelte 

velfærdsarbejders individuelle måder at tænke, tale og praktisere velfærdsarbejde på, 

må i denne optik ”forstås som en del af en bredere social, historisk og kulturel 

                                                        
8 Bourdieu taler i interviewet From rules to strategies om sit eget teoretiske projekt som ”a theoretical 
project that in reality aims to reintroduce the socialized agent” (Bourdieu & Lamaison, 1986, s. 112). 
9 Teorien indebærer en kritik og en videreudvikling af strukturalismen, hvilket blandt andet kommer til 
udtryk i Bourdieus diskussioner med den franske antropolog og filosof Claude Lévi-Strauss om forholdet 
mellem regel og strategi (Bourdieu & Lamaison, 1986). 



 
 

45 
 

forståelsesramme” (Øland, 2017a, s. 423). Velfærdsarbejdernes handlinger og 

vurderinger må altså sættes i relation til objektive sociale, kulturelle og historiske 

vilkår, såsom den tænkning (og praksis), der er dominerende (og værdsat) i magtfeltet. 

Et velkendt eksempel herpå kunne være den økonomisk orienterede 

konkurrencestatslogik, der i en årrække har præget og fortsat præger praktikker i 

skoler og daginstitutioner (se fx Illeris, 2014; Johansen, 2016; Pedersen, 2016; 

Pedersen, 2011; Plum, 2014). Når praktikkerne på den måde relateres til de praktiske 

grunde (Bourdieu, 2008), betyder det samtidig, at den enkelte velfærdsarbejder 

”fritages (…) for den skyld, og måske også for den absurditet” (Øland, 2017a, s. 423), 

som indimellem formidles, når velfærdsarbejde beskrives.  

 

Praktikker og symbolsk vold  

Velfærdsarbejdernes praktikker forstås som symbolske, i den forstand at de – uden at 

det nødvendigvis bemærkes – indeholder inkluderende og ekskluderende mekanismer. 

Dette uddybes i det følgende. 

Termen symbolsk magt betegner, hos Bourdieu, magten til at definere bestemte måder 

at opdele og anskue verden på – for eksempel forskellen på god og dårlig smag, god og 

dårlig opdragelse, gode og dårlige familier. Og begrebet symbolsk vold betegner den 

mekanisme, der finder sted, når de dominerede anerkender og accepterer de 

dominerendes smag som ’den fineste’ (Prieur & Sestoft, 2006, s. 51). Videre kan man 

sige, at symbolsk vold, karakteriserer den proces eller tilstand, hvor mennesker 

vurderer sig selv – ikke ud fra egne værdier, men ud fra dominerende forestillinger om, 

hvad der er ’korrekt’, ’fint’, ’værdifuldt’, hvorved de – uden at være sig det bevidst – 

accepterer den magt, de står over for, og accepterer at befinde sig i en socialt domineret 

position (Bourdieu & Wacquant, 1996, s. 126 ff.). 

Miskendelse er et centralt og tilbagevendende begreb i Bourdieus teori og i hans 

forståelse af symbolsk vold. Ordet – méconnaissance – dækker over, at noget overses 

eller glemmes; eller at noget ikke er erkendt. Det er beslægtet med fremmedgørelse 

eller med begrebet ’falsk bevidsthed’, som Marx bruger om arbejderklassens ’falske 

bevidsthed’ om deres egen position i klassesamfundet. Marx’ begreb om ’falsk 

bevidsthed’ er dog ifølge Bourdieu et upræcist begreb, da Bourdieu slet ikke mener, at 
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der er tale om en form for bevidsthed. Tværtimod er det glemte eller oversete noget, der 

sker førbevidst, som en kropslig og intuitiv reaktion (Prieur & Sestoft, 2006, s. 192–

193). Dertil kommer, at Bourdieu forstår miskendelsen som en art kollektiv 

fortrængning af dominansrelationen (ibid., s. 53). Der er altså ikke tale om en individuel 

fortrængning, som hos Freud, eller om en gruppes ’falske bevidsthed’ om sig selv, men 

om en fælles miskendelse og dermed en accept og naturliggørelse af sociale 

underordningsforhold.  

Dét, som miskendes – eller overses, glemmes, fortrænges – er, at de dominerende(s) 

tænkemåder netop er dominerende, fordi de er frembragt i et dominansforhold. Både 

dominerede og dominerende er fælles om ikke at erkende, at visse vurderinger og 

kategoriseringer (af alle) anses som legitime, netop fordi de fremsættes af den mest 

magtfulde part i en relation.  

Sammenfattende kan man sige, at velfærdsarbejdets symbolske praktikker skaber en 

særlig orden, som baserer sig på velfærdsarbejdernes forestillinger om ’det normale’ 

(Øland, 2017a, s. 425). Velfærdsarbejdernes dagligdags praktikker trækker således 

symbolske skillelinjer mellem ’dem’ og ’os’ (jf. Lamont, 2000). I relation til pædagogisk 

og socialt arbejde kunne det dreje sig om skillelinjer mellem på den ene side ’dem’, der 

på forskellig vis er uden for normen og fremstår underudviklede eller vilde, og på den 

anden side ’os’, der kan hjælpe med at bringe dem inden for normen gennem 

normalisering og hjælp til selvhjælp. Med inspiration fra religionssociologien kan man 

sige, at velfærdsarbejdet gennem dagligdagens gentagne ritualer og rutiner indstifter og 

fastholder symbolske forskelle mellem grupper (Bourdieu, 1994). 

 

 

2.3 Velfærdsarbejde som gruppedannelsesprocesser i et 

socialt rum 

 

Som allerede nævnt forstår jeg i afhandlingen velfærdsarbejde med plejebørn og deres 

familier som et omsorgsfuldt og beskyttende netværk, men også som et ’formynderisk 

kompleks’ (Donzelot, 1997, s. 96–97) af professionelle, som tilvejebringer og optimerer 
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velfærd på vegne af det offentlige med henblik på at hjælpe den enkelte og sikre 

samfundsordenen (Woolford & Curran, 2013; Øland, 2019, s. 15).  

Samtidig forstås velfærdsarbejde som professioners mobiliseringer og investeringer; 

det vil sige som gruppedannelsesprocesser i det sociale rum. Denne tænkning bruges 

også af andre, når eksempelvis velfærdsprofessionelt arbejde med flygtninge og 

indvandrere studeres (Øland, 2017b, 2019). Øland (2017b) beskriver, hvordan 

professioner historisk er mobiliseret til at yde velfærd over for de nye 

befolkningsgrupper, der kommer til Danmark fra 1970’erne. Med rod i en bourdieusk 

tænkning, hvor professioners opkomst og konstituering forstås som noget, der kommer 

i stand via symbolske klassifikationskampe, beskrives denne proces som 

professionsgruppers investeringer i et nyt rum, der formes således, at det kan erobres. 

Erobringen foregår ved at sætte specifikke ”praksisformer, antagelser og vidensformer” 

(Øland, 2017b, s. 90) igennem som vigtige og nødvendige i arbejdet med at integrere, 

oplyse, behandle, undervise og uddanne flygtninge og indvandrere (ibid.). 

På samme måde kan problemkomplekset ’plejebørn’ betragtes som et rum, der historisk 

er investeret i. Fra slutningen af 1800-tallet investerede filantropiske foreninger (se fx 

Løkke, 1990, 1994) i et arbejde, der skulle redde især spæde plejebørn fra vanrøgt og 

død. Præmieselskabet for Pleiemødre involverede sig i dette ved at rejse penge, føre 

systematisk tilsyn med plejehjemmenes kvalitet og udlodde præmier til de plejemødre, 

der passede børnene omhyggeligt og samvittighedsfuldt10. Og længe inden de 

filantropiske foreninger kom på banen, kan almindelige familier fra de lavere 

samfundslag siges at have investeret i dette problemkompleks ved at tage børn i pleje, 

der på sigt kunne bidrage til husholdningen som billig arbejdskraft (Grothe Nielsen, 

1986, s. 38). Sidenhen er området i stigende grad blevet professionaliseret og 

mobiliseret med vidensformer, såsom jura, psykologi og pædagogik, og med nye 

velfærdsprofessionelle, såsom sagsbehandlere, jurister, kommunale plejefamilier og 

anbringelseskonsulenter, familieterapeuter og psykologer, som har engageret sig i at 

opdrage, udvikle, behandle og beskytte børn, der af den ene eller anden årsag, i en 

kortere eller længere periode, har været anbragt uden for deres såkaldt naturlige hjem. 

Man kan på den baggrund sige, at velfærdsarbejde historisk har formet sig – og fortsat 

                                                        
10 Femogtyveaars-Jubilæum for Præmieselskabet for Pleiemødre. Ved sognepræst J. Holck. Særskilt aftryk 
i 'Berlingske Tidende' (1886).   
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er i færd med at forme sig – i relation til plejebarnet og dets forældre i den danske 

velfærdsstat11.  

Den danske velfærdsstat er, med henvisning til blandt andet Esping-Andersen (1990), 

blevet defineret som en nordisk og socialdemokratisk model, som er ”drevet frem af 

universalistiske principper og sociale rettigheder til alle uanset status” (Øland, 2017b, s. 

91). Om denne måde at definere velfærdsstaten på skriver Øland:  

”Dette har skabt et billede af en særlig nordisk velfærdsstat, der 

kombinerer universalisme med generøsitet i velfærdsydelser. En sådan 

model opmuntrer samtidig principielt til en vis solidaritet i nationen, 

hvor alle må gøre sig uafhængige og minimere deres behov for 

velfærdsydelser. Systemet er også beroende på fuld beskæftigelse og 

på forebyggelse af alle former for sociale problemer. Derfor kan man 

sige, at denne socialdemokratiske og nordiske velfærdsstatsmodel også 

er baseret på liberale ideer, der understreger arbejde, arbejdsetik og 

produktivitet” (ibid.).  

Når familier bryder sammen og børn anbringes uden for hjemmet, er ikke bare barnet 

men også velfærdsstaten i fare (Donzelot, 1997), idet fundamentet – fuld beskæftigelse 

og den enkeltes uafhængighed af sociale ydelser – er eroderet og i fare for fortsat at 

erodere gennem generationer. Velfærdsarbejde bliver dermed et socialt rednings- og 

civiliseringsprojekt, der handler om at forebygge (yderligere) konsekvenser af negativ 

social arv og gøre såvel plejebarnet som dets biologiske forældre produktive og fri af 

velfærdsydelser. Øland har blandt andre peget på, at velfærdsstatens projekt med at 

civilisere borgere er særligt tydelig, når velfærdsarbejdet eksempelvis ”adresserer 

flygtninge og indvandrere” (Øland, 2017b, s. 91), der skal integreres og gøres til 

uafhængige og produktive samfundsborgere. Som jeg vil vise i afhandlingen, bliver 

velfærdsstatens udviklings- og civiliseringsprojekt også særligt tydelig, når familier 

bryder sammen og børn er i fare for at blive tabt og falde igennem og for ikke at kunne 

forsørge sig selv i fremtiden. 

                                                        
11 I projektet her er det ikke som sådan den historiske opkomst af velfærdsarbejde målrettet plejebørn, 
der er i fokus, men den måde, hvorpå velfærdsarbejdet kontinuerligt former sig gennem repetitive 
dagligdags ritualer og rutiner. 
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Det er dette omfattende omsorgs-, rednings-, udviklings- og normaliseringsprojekt, der 

er genstand for analyse i afhandlingen, hvor jeg fokuserer på, hvordan velfærdsarbejde i 

dag kontinuerligt former sig i relation til plejebørn og deres familier gennem repetitive 

dagligdags ritualer og rutiner.  

Som sagt er en af Bourdieus fordringer til sociologisk praksis, at der foretages et brud 

med de prækonstruerede forestillinger, der er indlejret i analysegenstanden. Dette skal 

gøres ved at konstruere objektet på en måde, der gør det muligt at studere relationelle 

forhold. I yderste konsekvens ville en bourdieusk relationel tilgang betyde, at man 

skulle ”tænke i felter” (Bourdieu & Wacquant, 1996, s. 84) og eksempelvis studere 

professioner som et ”felt for velfærdsarbejde” (Brodersen, 2009). I afhandlingen her 

laver jeg ikke en feltanalyse, men jeg bruger den relationelle tænkning, der ligger i 

Bourdieus teori om samfundet som et multidimensionalt socialt rum12, hvori 

gruppedannelsesprocesser finder sted gennem symbolske kampe. I en diskussion om, 

hvorvidt klasser (og andre samfundsmæssige grupper og grupperinger) eksisterer 

substantielt, skriver Bourdieu, at ”det der eksisterer, er et socialt rum, et rum af 

forskelle. I dette rum eksisterer klasserne i en slags mulig tilstand, som en skitse eller 

som noget der er antydet – ikke som noget givet, men som noget der må skabes” 

(Bourdieu, 2008, s. 29). I forlængelse heraf forstås velfærdsarbejdere i afhandlingen 

som aktører, der ”kan påvirke den sociale proces, hvorigennem samfundets grupper 

produceres, ændres, omgøres eller ophæves” (Øland, 2017b, s. 92), hvilket her gælder 

såvel gruppen af velfærdsarbejdere som den gruppe, velfærdsarbejdet retter sig imod. 

Dette sker igennem de sociale aktørers konstante arbejde med at gennemsætte deres 

måder at anskue og opdele verden på (Bourdieu, 2014, s. 59; Wacquant, 2013, s. 276–

277).  

 

 

                                                        
12 Med det sociale rum gør Bourdieu op med fremherskende forestillinger om samfundet som et hierarki i 
én dimension, hvor social lagdeling og mobilitet beskrives ud fra en pyramidelignende model. Til forskel 
herfra er det sociale rum en multi-dimensional model, som tjener til at vise, at ”der findes en 
mangfoldighed af differentierende mekanismer i et moderne samfund, gennem hvilke sociale afstande, 
ulighed og dominans skabes, og klasser og klassefraktioner formes” (Rosenlund & Prieur i: Prieur & 
Sestoft, 2006, s. 125). 
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2.4 Velfærdsarbejde forstået som hjælperelation 

 

Den ovenfor skitserede forståelse af velfærdsarbejde som symbolske praktikker og 

gruppedannelsesprocesser danner baggrund for den yderligere fokusering af 

analyseobjektet, som jeg kommer til nu. Hvor jeg i det forrige har forholdt mig til 

velfærdsarbejde på et generaliseret plan ved hjælp af teori om menneskelig handlen og 

sociale og kulturelle processer, hjælper yderligere teoretisering nu til en mere 

genstandsspecifik konstruktion af objektet.  

I det følgende konstruerer jeg nu videre velfærdsarbejde som en hjælperelation mellem 

på den ene side plejebørn og deres biologiske familier og på den anden side et korps af 

professionelle, som har til opgave at lindre, hjælpe og finde løsninger, der kan forbedre 

(familie)livet for den udpegede målgruppe. Denne konstruktion af velfærdsarbejde som 

sociologisk og relationelt objekt (jf. Bourdieu & Wacquant, 1996, s. 217) kommer i stand 

ved hjælp af begreber og tankefigurer fra specifikke tekstnedslag i værker af sociologen 

Georg Simmel, antropologen Tess Lea, filosoffen Lauren Berlant og kulturkritikeren 

Edward Said13. Over de følgende sider forklarer jeg, hvordan begreber om outsiderens 

dobbeltposition (Simmel, 1965), hjælperelationens cirkularitet og magi (Lea, 2008), 

medfølelse som social relation (Berlant, 2004) og forestillingerne om ’den anden’ (Said, 

2002) konstituerer velfærdsarbejde som analytisk objekt. For at få (be)greb om den 

sociale relation mellem hjælperen og den, der hjælpes, begynder jeg med Simmels 

analyser af outsiderens samfundsmæssige rolle og position. 

  

2.4.1  S I M M E L  O G  O U T S I D E R E N S  D O B B E L T P O S I T I O N  

Inden jeg kommer til, hvordan Simmels analyser konkret informerer min konstruktion 

af velfærdsarbejde, er det nødvendigt at lade et par ord falde om Simmels forestilling 

om, hvad samfund er, og hvordan det kan studeres. For i modsætning til Bourdieus 

forestilling om samfundet som et multidimensionalt rum af forskelle, der kan studeres 

                                                        
13 Kombinationen af begreber fra Simmel, Lea og Said findes også hos Øland & Padovan-Özdemir (2017) 
og Øland (2019), dog i andre blandingsforhold og i relation til andre genstandsfelter.  
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som relationer mellem kategorier (fx dispositioner og positioner), er forståelsen af 

relation og samfund en anden hos Simmel. Bourdieu skriver eksempelvis, at ”den 

sociale verden består af relationer, ikke af interaktioner mellem aktører eller 

intersubjektive bånd mellem individer, men af objektive relationer” (Bourdieu & 

Wacquant, 1996, s. 84). Til forskel fra Bourdieu, tænker Simmel samfundet som spundet 

og ’gjort muligt’ af de konkrete dagligdags relationer og interaktioner, som finder sted 

mellem mennesker. Man kan derfor sige, at Simmels samfundsforståelse er på linje med 

Bourdieus praktikbegreb, hvorfor jeg forstår Simmels begreb om samfund som noget, 

der lægger sig oven i Bourdieus samfundsforståelse på praksisniveau. Man kan sige, at i 

prakseologien såvel som i Simmels samfundsforståelse er det mennesket og dets 

relationelle gøren og laden, der studeres og skabes teori om.  

I Simmels forståelse af samfundet er vekselvirkning et centralt begreb. Hviid Jacobsen 

(2019) skriver: 

”Man kan overordnet udtrykke Simmels samfundsforståelse som 

følger: sic parvis magna – det store skal ses i det små. Samfundet er i 

Simmels perspektiv i første ombæring ikke en fasttømret, uforanderlig 

eller overmenneskelig størrelse – det er derimod et fænomen, der 

konstant er i proces, altid er under udvikling, og ifølge Simmel 

emergerer overindividuelle enheder såsom staten eller den med hans 

ord ’objektive kultur’ (…) ud af konkrete individers gøren og laden. 

Selve samfundets skabelse eller oprindelse skal således lokaliseres i 

mikrosociale sammenhænge. Hans grundtese er, at samfundet skal 

forstås som noget, der udkrystalliserer sig fra de mangfoldige 

socialiseringer eller vekselvirkninger (Wechselwirkungen), der 

konstant udspiller sig mellem individer. Samfundet er kort sagt 

summen af disse mange relationsformer” (Hviid Jacobsen, 2019, s. 

268).  

I essayet Sociologiens problem argumenterer Simmel i begyndelsen af 1900-tallet for, at 

sociologien ikke blot skal studere samfundet gennem synlige fænomener som 

eksempelvis staten. For der findes derudover, ifølge Simmel, et ”umådeligt antal ofte 

oversete mindre relationsformer og vekselvirkninger mellem mennesker, som udgør 

det ’unavngivne eller ukendte væv’ (nicht benannten oder nicht bekannten Gewebe) eller 
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de ’små sarte tråde’ (zarten Fäden), der tilsammen skaber samfundet og holder det 

sammen” (Hviid Jacobsen, 2019, s. 268). Hviid Jacobsen skriver videre, at Simmel ikke 

benægtede, ”at samfundet også er (og med tiden udvikler sig til) et overindividuelt 

fænomen, men hans ærinde var (…) at vise, hvorledes en uendelig række af 

mikrosociale og med hans ord ’molekylære’ processer er nødvendige forudsætninger 

for overhovedet at kunne tale om eksistensen af et samfund” (ibid.). 

Det er netop sådanne mikrosociale processer – forstået som samfundsmæssiggørelse – 

som jeg studerer ved at stille skarpt på sociale situationer, hvor velfærdsarbejdere 

indgår i gensidig vekselvirkning med dem, de ønsker at hjælpe. Når jeg studerer 

velfærdsarbejde som hverdagslige processer, forstår jeg således ikke blot de 

hverdagslige praktikker som et stykke forbløffende kultur (Hastrup, 1992), men som 

(vekselvirknings)processer, der skaber, forandrer og opretholder samfundet.  

 

Den fremmede,  den fattige –  og andre udskud 

Simmel engagerede sig, ligesom Durkheim, Weber og Marx, i kritiske og 

diagnosticerende analyser af det moderne samfund (Petersen & Hviid Jacobsen, 2015, s. 

14). I Simmels velkendte Ekskurs om den fremmede (2019a) og hans mindre kendte 

essay om den fattige (1965), begge oprindeligt udgivet i 1908, diskuteres det, hvordan 

der med industrialiseringen og tilblivelsen af storbyen opstår nye samfundsformer og 

nye sociale problemer. Storbyen bliver, ifølge Simmel, et samlingspunkt, hvor forskellige 

racer og religiøse og etniske grupper mødes og interagerer på tværs af sociale lag. I 

storbyen tvinges det moderne menneske til at leve tæt sammen med mennesker, som er 

anderledes og har andre livsformer. Simmel iagttager, at jo mere kontakt der er mellem 

mennesker, for eksempel i kraft af at de bor tæt eller skal tage offentlig transport 

sammen, desto mere sammenligner de sig med dem, der synes anderledes (Kemple, 

2018, s. 114–115). 

I The Poor (1965), som er den tekst, jeg primært trækker på, viser Simmel, hvordan de 

velstilledes (nye) moralske forpligtelse over for de fattige fører nogle særlige former for 

social interaktion med sig. Især er Simmel optaget af de in- og eksklusionsprocesser, der 

gør sig gældende i interaktionen mellem rig og fattig. Det, der interesserer Simmel ved 

denne relation, er, hvordan rig og fattig gensidigt genkender sig selv i – og placerer sig 
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selv i relation til – den anden. Mere generelt er Simmel således optaget af, hvordan 

mennesker bemærker fremmedhed og andethed, og dermed bliver til og skaber 

identitet gennem interaktion med andre (Kemple, 2018, s. 115+118-119). 

Hvordan mennesker skaber social identitet ved at konstruere symbolske skillelinjer 

mellem sig selv og ’de andre’, er en velkendt sociologisk problematik14, som blandt 

andet også findes i Saids tænkning, hvilket jeg vender tilbage til. I denne afhandlings 

analyser studerer jeg, hvordan velfærdsarbejdere og velfærdsarbejde skabes og 

genskabes gennem forestillinger om den velfærdstrængende anden.  

 

Velfærdsarbejde som anonym og rationel hjælp  

Det interessante ved Simmels essay om den fattige – i relation til denne afhandlings 

tema – er desuden, at Simmel, længe inden velfærdsstatens opkomst, diskuterer 

moderne velfærdsarbejde (assistance to the poor) og analyserer relationen mellem den 

assisterende og den assisterede. Simmel skelner mellem hjælp, der involverer 

pengetransaktioner (cash), og hjælp, der involverer bearbejdning og forbedring af den 

fattiges adfærd, produktivitet og moral (assistance). Simmel har på den måde ’forudset’ 

et centralt træk ved moderne velfærd, nemlig at assistance – i form af velfærdsarbejde – 

ofte ses som løsningen på en lang række sociale problemer, for eksempel kriminalitet, 

fattigdom, livsstilssygdomme og arbejdsløshed. Som det fremgår, er det i denne 

afhandling velfærdsarbejde som løsning på familiers ’sammenbrud’ og ’fejludvikling’, 

der studeres, og her er Simmels indsigter analytisk frugtbare.  

Hvad angår de to former for hjælp, i form af henholdsvis almisser og assistance, 

fremhæver Simmel en central forskel. Så længe der er tale om økonomisk støtte, er 

hjælperens motivation åbenlys. Hjælperen vil her, ifølge Simmel, være drevet af at opnå 

god samvittighed og sjælelig frelse. Når der derimod er tale om hjælp (assistance), bliver 

hjælperens motivation usynlig, idet hjælperen handler på vegne af samfundet for at 

forbedre den fattige og beskytte samfundet, og fordi hjælpen fremstår som rationelle og 

anonyme svar på den fattiges individuelle behov (Simmel, 1965, s. 121): 

                                                        
14 For eksempel er det vist, hvordan klasse (ikke blot handler om objektive forskelle, men også) skabes 
gennem markeringer af grænser til de andres livsstil og smag (Bourdieu, 1996a), de andres moral 
(Lamont, 2000) og de andres måder at være familie på (Bach, 2015; Faber, 2008). 
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”As soon as the welfare of society requires assistance to the poor, the 

motivation turns away from this focus on the giver without, thereby, 

turning to the recipient. This assistance then takes place voluntarily or 

is imposed by law, so that the poor will not become active and 

dangerous enemies of society, so as to make their reduced energies 

more productive, and so as to prevent the degeneration of their 

progeny” (ibid.). 

Denne pointe om assistancens anonyme og rationelle karakter og den assisterendes 

’forsvinden’ vender jeg tilbage til i afsnit 2.4.2, hvor denne mekanisme – informeret af 

Tess Lea – beskrives som en art interventionsmagi.  

 

Outsiderens dobbeltposition  

Simmels ’forudsigelser’ om moderne velfærd er frugtbare i forhold til min forståelse af, 

hvad der socialt set sker, når velfærdsarbejdere hjælper og assisterer marginaliserede 

grupper. Simmel peger nemlig på noget ved den sociale relation mellem rig og fattig, 

som kan synes både paradoksalt og karakteristisk for menneskelige relationer. Det 

enkelte menneske kan på én gang betragtes som tilhørende en social gruppe (såsom 

jøder, handicappede, kvinder, fattige, hjemløse eller inkompetente forældre), og på den 

måde være kategoriseret som en social type, og samtidig betragtes som et individ med 

rettigheder og som et moralsk anliggende og en opgave for andre (Kemple, 2018, s. 

116). 

Den fattige som social type er på den måde et markant eksempel på, hvordan 

mennesket på en og samme tid betragtes som socialt og ikke-socialt; på én gang 

inkluderet som medlem og ekskluderet som outsider. De fattige befinder sig, ifølge 

Simmel, i en dobbeltposition (a twofold position) (1965, s. 135). Simmel skriver: “The 

poor are located in a way outside the group; but this is no more than a peculiar mode of 

interaction which binds them into a unity with the whole in its widest sense” (ibid., s. 

125).  

Simmel argumenterer for, at den fattige – i sociologisk forstand – bliver fattig, idet han 

modtager hjælp: ”Thus, what makes one poor is not the lack of means. The poor person, 

sociologically speaking, is the individual who receives assistance because of this lack of 
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means” (ibid., s. 140). Hjælp og assistance fungerer (nemlig) socialt på samme måde 

som gavebyttet: Gaven forpligter og giver rettigheder på samme tid. Uanset om der er 

tale om almisser eller assistance til den fattige, bindes giveren og modtageren af ’gaven’ 

sammen, samtidig med at gavebyttet markerer et skel mellem dem, der har og er i stand 

til at give, og dem, der mangler og kun kan modtage (Kemple 2018:121; Simmel 

1965:125–56).  

Simmel diskuterer i sit essay, hvorvidt den fattige (såvel som den fremmede og andre 

outsiders) befinder sig som en del af eller som stående uden for samfundet; om han så at 

sige er inde i eller uden for cirklen (Simmel, 1965, s. 127). Simmel konkluderer, som det 

fremgår af citatet herunder, at den fattige befinder sig i en ’veldefineret position’. Den 

fattige konfronteres med sin andethed af gruppen, og denne konfrontation trækker ham 

ind i gruppen, hvor han bliver et objekt for gruppens assisterende og afhjælpende 

aktiviteter: 

“In that scale of relationships with the collectivity the poor occupy a 

well-defined position. Assistance to which the community is committed 

in its own interest, but which the poor person in the large majority of 

cases has no right to claim, makes the poor person into an object of the 

activity of the group and places him at a distance from the whole, 

which at times makes him live as a corpus vile by the mercy of the 

whole” (ibid., s. 136). 

Der er ikke tale om absolut eksklusion, men om en særlig relation, hvor den fattige 

tildeles en plads i kraft af konfrontationen, det vil sige, i kraft af at han ”tages som rent 

objekt for den sociale helhed” (Gunder Hansen, 1991, s. 182). 

Det vil altså sige – og det er også denne forståelse, jeg trækker på i afhandlingen – at det 

at være fattig, eller i en mangeltilstand på alle mulige andre måder, ikke er en 

substantiel egenskab ved den enkelte, men derimod noget, individet bliver gennem en 

særlig opfattelse som opstår i interaktion med og i relation til andre. Det vil også sige, at 

hjælp og assistance – til eksempelvis plejebørn og deres familier – forstås som noget, 

der på en og samme tid skaber nærhed og distance, sammenbinder og markerer 

skillelinjer, mellem hjælperen og den hjulpne.  
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2.4.2  LE A  O G  H J Æ L P E R E L A T I O N E N S  C I R K U L A R I T E T  O G  M A G I  

For videre, og i forlængelse af Simmels forståelse, at fokusere velfærdsarbejde som 

hjælperelation mellem de assisterende og den assisterede trækker jeg på antropolog 

Tess Leas begreber om afhjælpningscirkularitet (remedial circularity) og 

interventionsmagi (magic of intervention), samt begreber om hjælperens 

interventionstrang (compulsory intervention) og afhængighed (dependence) af den, som 

hjælpen er rettet imod. Jeg vil i det følgende give et indblik i udvalgte dele af Leas 

arbejde og gøre rede for disse tæt sammenvævede og indbyrdes forbundne begreber. 

Samtidig vil jeg løbende pege ud, hvordan jeg bruger Leas tænkning til at fokusere 

genstanden velfærdsarbejde med plejebørn og deres familier.  

I sine etnografiske studier (Lea, 2008, 2012) af forebyggelses- og sundhedsarbejde 

blandt indfødte befolkningsgrupper i Nordaustralien fokuserer Lea på de professionelle 

– bureaucrats and bleeding hearts – som har sat sig for at hjælpe denne udsatte gruppe 

(Lea, 2008:vii). De indfødte australieres sundhed er, ifølge Lea, et velfærdsområde, der i 

årevis har tiltrukket sig penge, projekter og politisk opmærksomhed. Alligevel er 

uligheden, hvad angår sundhed og sociale vilkår, fortsat markant. Eksempelvis dør 

indfødte australiere statistisk set sytten år tidligere end den øvrige australske 

befolkning. Selv om den australske regering jævnligt ’panikker’ og sætter ind med ’nye 

drastiske foranstaltninger’, er livsbetingelserne for de indfødte australiere stort set 

uændrede (ibid., s. ix). 

 

Afhjælpningscirkularitet  

Forbindelsen mellem ’panik’ og ’nye drastiske foranstaltninger’ konstituerer, hvad Lea 

identificerer som en remedial circularity (Lea, 2008, s. 13, 2012, s. 120). Det er en 

cirkularitet, hvor talen om krise, fiasko eller velfærdsarbejdets manglende effekt 

fungerer som drivkraft for bureaukratisk perfektionering og iværksættelse af nye og 

bedre interventioner. I sine studier af det bureaukratiske arbejde giver Lea adskillige 

eksempler på denne dynamik. Når den australske regering sætter ind med 

lovændringer og nye tiltag som svar på kommissionsrapporter, der melder om 

krisetilstande, er det, ifølge Lea, denne cirkulære mekanisme, der er på spil. Lea 

beskriver eksempelvis, hvordan en kommissionsrapport med titlen Little Children are 

Sacred fra 2007 var kulminationen på en række mediesager, der afslørede, hvordan 
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alkoholmisbrug og omsiggribende vanrøgt af børn, herunder organiseret pædofili, 

ødelagde de indfødtes muligheder for at føre et normalt liv. Rapporten udgjorde, ifølge 

Lea, et (nyt!) startpunkt, der udløste forfærdelse i befolkningen og fik regeringen til at 

gå i panik og erklære undtagelsestilstand. Regeringen satte dernæst ind med lovindgreb 

og interventioner for mange millioner australske dollars, der først og fremmest blev 

brugt på at ekspandere et omfattende hjælpeberedskab (Lea, 2012, s. 112–113). Dette 

nu udvidede hjælpeberedskab kunne så arbejde intenst på at afværge, afhjælpe og 

genoprette – lige indtil næste effektmåling, som så igen kunne give anledning til nye 

lovindgreb og yderligere foranstaltninger. Om denne perfektionerende og 

ekspanderende hjælpekultur og det kontinuerligt roterende afhjælpningsmaskineri 

skriver Lea meget præcist: ”It is a culture which – like all organic forms – is 

unconsciously geared towards its own reproduction. The rethoric of failure is grist for 

its reinventing mill” (Lea, 2008, s. x). 

 

Det befolkede bureaukrati og velfærdsarbejderens interventionstrang  

Den cirkulært forbedrende og ekspanderende mekanisme, som Lea iagttager på policy-

niveau, kan også iagttages tættere på de mennesker, der – med Leas ord – befolker 

bureaukratiet. Hvor andre studier af bureaukrati fokuserer på staten som en anonym 

enhed – eller på de udsatte grupper, som skulle have gavn af det bureaukratiske arbejde 

– har Lea valgt at rette blikket mod bureaukraten, som med blødende hjerte og passion 

arbejder på at forbedre vilkårene for udsatte grupper. Lea vil undersøge, hvad der skal 

til for at gå ind i hjælpearbejdet, og hun spørger ”what it takes to become a helping 

white” (ibid, s. ix). Hun undrer sig over, at trangen til at intervenere og hjælpe ser ud til 

at blive opretholdt, på trods af at hjælpen – efter hjælpearbejdernes egne udsagn – ser 

ud til at have og historisk set har haft ret begrænset effekt (ibid.). For at kaste lys på 

bureaukratiets menneskelige handlinger spørger Lea: ”How do government officers in 

the helping services shape themselves in relation to those they set out to help? How do 

they become both agent of government and community advocate?” (ibid., s. 7).  

Ifølge Lea er velfærdsarbejderne velorienterede om prognoser og statistikker, og de er 

klar over, hvilke dilemmaer og udfordringer der er forbundet med at skulle forbedre de 

sociale og sundhedsmæssige vilkår for de udsatte grupper, de hjælper. Disse 
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professionelle giver udtryk for, at arbejdet på den måde kan synes nytteløst. Alligevel, 

og på trods af at de oplever, at ressourcerne ikke slår til, håber de på at kunne gøre en 

forskel, selv om de ikke kan ’redde hele verden’.  

Ønsket om at gøre en forskel og trangen til at intervenere animerer, med Leas ord, 

hjælperen til at skifte fra ’crisis’ til ’can do’. Denne cirkulære proces, dette ”switch” 

(ibid., s. 12), beskrives med en hologram-metafor: 

“Depending on the angle at which it is held, the hologram shows sheer 

crisis out there, impossible and endless work to be done, but then – 

wait for it – a twist, a rallying through deft re-angling will shine new 

light on the same image and magically transform problems into 

challenges that can be acted upon by the helping professionals” (ibid., s. 

12, min kursivering).  

Lea siger det på den måde, at statens måde at ’tænke’ interventionistisk på har taget bo i 

velfærdsarbejderen, som konstant transformerer problemer til behov, som 

velfærdsarbejdet kan handle på, og på den måde hele tiden bliver ”spiraled to a new 

point in an old story of compulsory intervention” (ibid, s. 13). Lea beskriver denne 

mekanisme som en animerende impuls, der er indlejret i det velfærdsprofessionelle 

arbejde:  

“[The] interventionistic thinking becomes interiorized to the point 

where the world of ‘clients’ – here Indigenouis but any targeted group 

or individual – is viewed purely in terms of deficits (‘needs’), 

pathologies (‘disadvantages’) and requirements for redress 

(‘solutions’). This is an utterly sensual interiorization, to the point 

where the question ‘What is to be done?’ with its corollary ‘to and/or 

about them’ is irresistible and foundational. It is an animating 

impulsion (Lea, 2012, s. 116). 

Den afhjælpningscirkularitet, som ifølge Lea konstituerer forbindelsen mellem ’krise’ og 

’nye interventioner’, er altså ikke blot indlejret i bureaukratisk arbejde på policy-niveau, 

men også i den menneskelige relation mellem professionel og ’klient’, hvor 

problemudpegninger bruges i det løbende arbejde med at skabe nye muligheder for 

(flere og bedre) velfærdsaktiviteter. 
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Interventionsmagi og afhængigheden af den afhængige  

Tess Lea peger (imidlertid) på, at der er noget, der forbliver skjult i og med de 

velfærdsprofessionelles trang til at intervenere. Interventionstrangen får os til at overse 

noget væsentligt, nemlig hjælperens afhængighed af den, der hjælpes: 

“The compulsiveness of this urge to intervene and amend in turn 

eclipses something so obvious it is rarely commented upon: the ‘we’ in 

the narrative are not planning to go away, but have a vampiric 

dependence on those we want to help” (Lea, 2008, s. 13).  

De velfærdsprofessionelle ønsker blot at gøre en forskel. Men med dette hjælpemotiv 

tilsløres den professionelles afhængighed af den afhængige. Dette forsvindingsnummer 

kalder Lea for interventionsmagi (ibid., s. 15). 

I sine analyser udfolder Lea, hvordan de indfødtes dårlige helbred konstrueres som en 

samfundsmæssig krise og en moralsk skandale, som kalder på, at politikere og 

professionelle skrider til handling. På samme måde samler de professionelles 

hverdagslige produktion af skræk- og lidelseshistorier – ”narratives of woe” (ibid.) – al 

opmærksomhed om de udsattes problemer, hvorved afhængigheden forbliver skjult og 

får den professionelles arbejde til at fremstå rationelt, neutralt og anonymt (se også 

Øland, 2019, s. 5).  

For de professionelle kan lysten til at reagere på lidelseshistorierne ikke siddes 

overhørig. At forholde sig passivt til andres formodede lidelser ville blive betragtet som 

uetisk og uacceptabelt. Som hjælpearbejder er det kun muligt at tænke, at ’de’ har 

’behov’ for hjælp. Men tanken om, at ’behov’ kan opfattes på andre måder end gennem 

en ”intervenerende linse” (Lea, 2008, s. 16, min oversættelse), er umulig at forestille sig. 

Interventionstrangen er på den måde ukuelig, og den professionelle bliver ved at 

perfektionere arbejdet og finde nye løsnings- og forbedringsmuligheder: ”Interveners 

perceive the world around them as always calling for more of their time and energy, as 

there are endless problems to be fixed (…). If this is not the answer, then maybe that is” 

(ibid.). 
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Ifølge Lea er denne type ræsonnementer en del af den velfærdsprofessionelles 

hverdagsbevidsthed. De ligger på rygraden, som en uløselig del af den professionelles 

måde at anskue verden på. Men denne måde at agere på gælder ikke kun de 

velfærdsprofessionelle; ”it is an encultured way of being” (ibid., s. 18). Eller sagt på en 

anden måde: Den interventionistiske tænkning er en kollektiv logik, der er historisk og 

kulturelt betinget. På den måde, skriver Lea15, har statens interventionistiske tænkning 

ikke blot fat i statens ansatte, men i os alle.  

Den interventionistiske tænkning, skriver Lea, er internaliseret på en sådan måde, at de 

”judgements we are projecting onto the world are literally seen as belonging to the 

world itself, and not to the perceptual acts of the bureaucratically encultured self” (ibid., 

s. 17). Og på den måde udviskes det, at menneskelige handlinger er involveret i, 

hvordan den andens ’behov’ er konstrueret (Øland 2019:5); “it becomes impossible to 

see how what is deemed ’need’ has been constructed, or to see the human role in its 

construction” (Lea, 2008, s. 17). Lea skriver videre: 

“Whatever happens is unswervingly interpreted in light of the need 

suggested for remedy, but – and this is partly what makes it a magical 

sort of phenomenon – the perceptual acts involved in modifying the 

world into modifying categories go unnoticed by the people doing the 

modifying” (ibid.). 

Det fremstår således naturligt og uomtvisteligt, at de udsatte har brug for 

velfærdsarbejdets hjælp. Det tages for givet og synes selvindlysende, at den andens 

’prædefinerede’ problemer må fikses – alt imens den menneskelige rolle i produktionen 

af de tilsyneladende prædefinerede problemer (på magisk vis) forsvinder (ibid., s. 18). 

Pointen med at lave analyser, der afdækker interventionstrangens magi, er, at det ikke 

er dikteret nogen steder fra, at det skal være på denne måde. Det kan være anderledes.  

 

                                                        
15 Lea henviser her til Scott (1998): ”It is this inhabitation (…) that defines what it means to be the state, 
and by this definition, already it is clear that most of us – employed as government functionaries or not – 
think like and with the state” (Lea, 2008, s. 17). 
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2.4.3  B E R L A N T  O G  M E D F Ø L E L S E  S O M  S O C I A L  R E L A T I O N  

I min konstruktion af velfærdsarbejde som hjælperelation bruger jeg desuden filosoffen 

Lauren Berlants tænkning om fænomenet medfølelse. Berlant beskriver medfølelse 

(compassion) med de lidende som en politisk kampplads, hvor de politiske fløje kæmper 

om at fremstå som moralske aktører, der gør noget ved de lidendes problemer. 

Medfølelse er på den måde ikke blot en følelse af næstekærlighed, men fungerer som en 

etisk fordring til den medfølende om at blive en afhjælpende aktør. Medfølelse må 

dermed først og fremmest betragtes som en social relation mellem beskueren og den 

lidende (Berlant, 2004, s. 1). Berlant skriver, at “in operation, compassion is a term 

denoting privilege: the sufferer is ‘over there’. You, the compassionate one, have a 

resource that would alleviate someone else's suffering” (ibid., s. 4). Forfatteren peger 

på, at medfølelse udgår fra en privilegeret position, i den forstand at den medfølende 

har, hvad den anden synes at mangle. Den medfølende har nogle ressourcer, der kan 

lindre og afhjælpe den andens lidelse. I den forstand er relationer drevet af medfølelse, 

medlidenhed og barmhjertighed altså asymmetriske relationer, der skaber og 

vedligeholder skillelinjer mellem ’os’ og ’dem’. Ved at følge Berlants tænkning om 

medfølelse som en social relation undersøger jeg i afhandlingen det paradoks, at 

velfærdarbejdets hjælpelyst nødvendiggør forestillingen om en lidende, manglende, 

underudviklet, hjælptrængende anden og på den måde medvirker til at etablere og 

fastholde sociale magtforhold. 

 

2.4.4  S A I D  O G  F O R E S T I L L I N G E R N E  O M  D E N  A N D E N  

Endelig bruger jeg Edward Saids tænkning om den skabende og formende kraft, der 

ligger i forestillingerne om den anden. I Saids kendte værk Orientalisme (2002) beskrives 

orientalisme som a process of othering, det vil sige en proces, hvor Orienten gennem 

produktion af ’andethed’ bliver ’orientaliseret’ og dermed skabt på måder, der gør det 

muligt (og nødvendigt) for Vesten at ”rykke frem mod” (ibid., s. 101) og erobre, 

beherske og hjælpe Orienten (ibid., s. 15+31). Det er netop denne rykken frem, jeg vil 

sige noget om i det følgende. Dette fokus hos Said skærper nemlig noget helt centralt i 

forhold til min objektkonstruktion.  

Said beskriver, hvordan videnskabelige professioner og institutioner i 1800-tallets 

Europa opstod for at håndtere, administrere og producere viden om Orienten. Og Said 
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viser gennem studier af denne vidensproduktions tekster, hvordan forestillingerne om 

det fremmedartede ’orientalske’ ikke alene former Orienten, men også former og 

konstituerer Vesten og vesterlændingen. Said viser dermed, hvordan Vesten øger ”sin 

styrke og identitet ved at se sig selv i modsætning til Orienten” (ibid., s. 22).  

Saids forståelse af konstitueringen af social identitet er på den måde ikke ulig Bourdieus 

forestilling om, hvordan grupper skabes – blandt andet når gruppedannelse hos 

Bourdieu forstås som ”et konstant og broget arbejde med at indprente og påføre 

opfattelseskategorier som bidrager til skabelsen af den sociale virkelighed ved at forme 

dens repræsentation” (Wacquant, 2015, s. 10). Hos såvel Said som Bourdieu handler 

mobiliseringen af gruppen, det være sig Vesten eller de velfærdsprofessionelle, om 

kontrol over og manipulation med det symbolske, det vil sige om at ”styre de ’sociale 

nominations-operationer og institueringsriter” (ibid., s. 11). 

Som jeg læser Said, forstår han orientalisterne – det vil sige de forfattere og 

videnskabsfolk, der skaber viden om Orienten – som handlende aktører, der ikke bare 

er ’tomme’ og styret af diskurs. I udgangspunktet er Said influeret af Foucaults tænkning 

om, at ”tekster ikke kun fabrikere(r) viden, men også selve den virkelighed, de synes at 

beskrive” (Said, 2002, s. 123). Dog er Said forbeholden over for at bruge begrebet 

diskurs og mener for eksempel ikke, at de forfattere og videnskabsfolk, der producerer 

tekster om Orienten, er betingede af diskurs, men derimod at ”de former og formes af 

[deres samfunds] historie og deres sociale erfaringer” (Said 1994:xxiv citeret i: 

2002:16). I sin udpegning af, hvilke grupper (videnskabsfolk og mellemøsteksperter) 

der skaber viden om hvem og hvad (orientaleren og Orienten), er Said langt mere 

konkret end Foucault. Orientalismen – altså viden om Orienten – kommer således et 

sted fra, og orientalisternes forehavende betragtes som et ”viljedrevet menneskeligt 

arbejde” (Said, 2002, s. 41). På den måde står Saids aktørbegreb, som jeg ser det, ikke i 

modsætning til Bourdieus prakseologi. 

Det interessante ved Said – og det, som hans perspektiv lægger til et Bourdieu-

perspektiv – er, at han fokuserer på, hvordan den anden repræsenteres, og hvordan 

disse forestillinger bruges som middel til at beherske og forbedre den anden: 

”… Orienten og alt, hvad den stod for, blev anset for, om ikke klart 

underlegen, så i hvert fald nødvendig at studere med henblik på at 
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forbedre den. Orienten betragtedes, som om den var anbragt i en 

skoleklasse, stillet for en domstol, sat i fængsel eller placeret i en 

illustreret håndbog. Orientalismen er altså viden om Orienten, som 

anbringer alt orientalsk i en skoleklasse, over for en dommer, i et 

fængsel eller i en håndbog, så det kan blive behandlet, studeret, dømt, 

opdraget eller styret” (ibid., s. 67, mine kursiveringer). 

Med dette perspektiv på hjælperelationen mellem velfærdsarbejdere på den ene side og 

plejebørn og deres forældre på en anden side kan man sige, at sidstnævnte anses af 

velfærdsarbejderne som nødvendige at ’studere’ med henblik på at hjælpe, udvikle og 

forbedre. Saids beskrivelse af ’den anden’ som værende anbragt i en skoleklasse eller i 

en illustreret håndbog er et ret præcist billede på, hvordan forældre og plejebørn 

kortlægges i den velfærdsprofessionelle praksis. Eller med Saids ord ”dissekeres” og 

”opregnes” (ibid., s. 100), så de kan blive behandlet, opdraget, normaliseret og styret. 

Said pointerer i sine analyser, at orientalisternes vidensproduktion består af 

fremstillinger, det vil sige en samling ideer – og ikke af ’sande’ eller ’naturlige’ 

beskrivelser af Orienten. Der er ikke tale om en ”luftig europæisk fantasi om Orienten, 

men et konstrueret kompleks af teori og praksis (…) et system af viden om Orienten, et 

accepteret filter” (ibid., s. 32), som ikke repræsenterer noget substantielt, men dog 

indeholder en metode til at dominere og omforme den anden (ibid., s. 29): 

”Disse idéer forklarede orientalernes adfærd, udstyrede orientalerne 

med en mentalitet, en slægtshistorie og en atmosfære og gav frem for 

alt europæerne en mulighed for at behandle og tilmed betragte 

orientalerne som et fænomen med bestemte karakteristika” (ibid., s. 

68). 
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2.5 Opsamling  

 

Jeg vil afslutningsvis opsummere, hvordan de udvalgte optikker og begreber fra 

Bourdieu, Simmel, Lea, Berlant og Said tænkes som en samlet fokusering af mit 

sociologiske blik på velfærdsarbejde med plejebørn og deres familier.  

Overordnet forstås velfærdsarbejde som symbolske praktikker – det vil sige som måder 

at skabe og indstifte orden på – der er overindividuelle, og som må forstås i relation til 

objektive sociale, kulturelle og historiske vilkår.  

Hos Simmel sættes relationen mellem samfundet og outsideren (som samfundsmæssig 

type) på begreb på en måde, der giver et mere genstandsspecifikt perspektiv på 

velfærdsarbejde med plejebørn og deres familier. Med Simmel forstår jeg relationen 

mellem hjælperen og den hjulpne som en relation, der som alle andre mennelige 

relationer konstitueres gennem forhandlinger af nærhed og distance. Simmel påpeger, 

at i relationen mellem den, der giver hjælp, og den, der får hjælp, befinder den hjulpne 

sig i en dobbeltposition: Han er uden for gruppen – men trækkes samtidig ind i gruppen 

som objekt for gruppens vurderende og kategoriserende aktiviteter. I dette perspektiv 

kan velfærdsarbejdernes hjælp til plejebørn og deres familier forstås som noget, der på 

en og samme tid skaber nærhed og distance; sammenbinder og trækker skel mellem 

hjælperen og den hjulpne. 

Endvidere fokuserer jeg hjælperelationen ved hjælp af Leas begreber, som giver blik for 

velfærdsarbejdets interventionistiske tænkning, der opretholdes cirkulært uafhængigt 

af om udvikling reelt finder sted. Kontinuerligt formulerer og udpeger 

velfærdsarbejderne nye behov, som velfærdsarbejdet må handle på. Og samtidig 

forsvinder det ud af synsfeltet, at der er menneskelige handlinger involveret i den måde, 

hvorpå disse behov er konstrueret.  

Berlants betragtning om, at medfølelse må ses som en social relation, hvor den 

medfølende har, hvad den anden synes at mangle, lægger et præciserende lag til 

Simmels forståelse af velfærdsarbejderen, der befinder sig i en privilegeret position, 

hvorfra hun kan give, modsat velfærdsmodtageren, som defineres ved at være i 
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underskud, mangle og have behov. Samtidig lægger Berlants betragtning et ekstra lag til 

Leas forståelse af den medfølende, omsorgsfulde, forfærdede og passionerede 

velfærdsarbejder, der med velintenderede behovs-udpegninger hos den anden bidrager 

til at etablere og vedligeholde sociale skel.  

Endelig, med Said, tydeliggøres et fokus på, at de behov, der i den 

velfærdsprofessionelle praksis udpeges hos den anden, er forestillinger, det vil sige en 

samling ideer uden egentlig essens. Med begrebet om magiske interventioner pointerer 

Lea, at den menneskelige handling, der er involveret heri, er usynliggjort. Hun pointerer 

samtidig, at det er væsentligt at analysere, hvordan disse forestillinger om den andens 

behov er konstrueret. Said holder på samme måde fast i, at forestillingerne om den 

anden må forstås som et viljedrevet menneskeligt arbejde, men går videre og pointerer, 

at forestillingerne om den anden bruges som et middel til at rykke frem mod og 

beherske og forbedre den anden. 

Med denne fokusering bliver det – for det første – muligt at studere, hvordan 

velfærdsarbejderne i den velfærdsprofessionelle praksis kontinuerligt mobiliserer sig 

og med passion og medfølelse afgrænser en gruppe, som skal hjælpes og styres, og på 

den måde rykker frem mod plejebørn og deres familier med henblik på at hjælpe og 

forbedre dem. Der er her tale om et særligt fokus på relationen mellem den hjælpende 

og den, der hjælpes. Samtidig bliver det muligt at studere, hvordan denne mobilisering 

fungerer cirkulært, selvnærende og selvopretholdende – som en impuls rettet mod 

forestillingerne om den andens behov for hjælp.  

For det andet bliver det muligt at studere, hvordan disse forestillinger om den andens 

behov er konstrueret og repræsenteret. Med brug af de nævnte tænkeredskaber 

skærpes mit fokus på karakteren af og detaljerne i de forestillinger om – eller billeder af 

– plejebørn og deres forældre, som velfærdsarbejdet producerer. 
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Del III:  
Metodologi 
 

 

Formålet med afhandlingens tredje del er at gøre det klart, hvordan jeg empirisk har 

konstrueret og fokuseret min teoretisk konstruerede genstand. Det handler her om at 

beskrive, hvordan jeg har givet mig selv mulighed for at studere velfærdsarbejde som 

mikrosociale processer, hvor velfærdsarbejdere er i interaktion med plejebørn og deres 

familier, og hvor velfærdsarbejdere indbyrdes producerer forestillinger om plejebørn 

og deres familier. Afsnittet er ikke skrevet ved projektets begyndelse som en strategisk 

og intentionel plan, der beskriver, hvordan jeg i sin tid havde tænkt mig at gå til værks. 

Afsnittet er skrevet retrospektivt. Jeg beskriver altså, hvad jeg rent faktisk har gjort, 

som en række af valg og fravalg med hensyn til empiriproduktionsmetoder og med 

hensyn til analysernes tilblivelse og fremstillingsform. Ærindet er således at beskrive 

afhandlingens metodologiske, metodiske og analysestrategiske overvejelser, snarere 

end at redegøre for teknikker til ’indsamling af data’ (Hansen, 2017, s. 45; Hansen, 2009, 

s. 46). 

 

 

3.1 Hvordan studere velfærdsprofessionel praksis?  

 

I afhandlingen studerer jeg velfærdsprofessionel praksis med fokus på de hverdagslige 

vaner og ritualer, som velfærdsarbejderne benytter sig af i arbejdet med at tilvejebringe 

velfærd for plejebørn og deres biologiske forældre. Velfærdsarbejdets daglige 
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’trummerum’16, som den udfolder sig på kommunens kontorer, på hjemmebesøg og til 

møder på skoler, er analytisk interessant, fordi det er i gentagelsens improvisationer og 

i de umiddelbart ubetydelige rutiner i relationer mellem mennesker, at 

samfundsmæssige formationer skabes. Når afhandlingens erkendelsesinteresse er 

rettet imod at forstå, hvad velfærdsarbejde med udsatte familier er og gør, er de 

dagligdags og ofte oversete praktikker – rutiner, ritualer og vaner – et produktivt sted at 

undersøge dette. Jævnfør afhandlingens ontologi bliver ærindet altså, med fokus på 

praktikkerne, at undersøge, hvordan relationen mellem velfærdsarbejdere og plejebørn 

og deres biologiske familier formes – og former samfund.  

De handlinger og rutiner, som velfærdsarbejderne udfører i deres hverdagslige 

arbejdsliv, betragter jeg som kulturelle. Det vil sige som ”indlærte og fælles sociale 

handlingsmønstre – kompetencer, som institutionaliseres i skiftende sociale 

kontekster” (Ehn & Löfgren, 2017, s. 137). De velfærdsprofessionelles praktikker 

forstås altså som praktiske og kropsliggjorte, snarere end som rationelle og erkendte. 

Mit udgangspunkt for at producere empiri om velfærdsprofessionel praksis har derfor 

været at bruge ”metoder, der i højere grad fokuserer på, hvad mennesker gør, end på, 

hvad de siger, at de gør” (ibid.). Med andre ord: Hvis jeg vil studere de små, sarte tråde, 

der spinder samfundet sammen (jf. Simmel, 2019c); hvis jeg vil studere 

samfundsmæssiggørelse som sociale og kulturelle processer, så er det oplagt at foretage 

observationer af, hvad mennesker gør, og hvad de siger om det, de gør – og endelig hvad 

dét (så) gør. 

Jeg har derfor ikke først og fremmest været interesseret i at få adgang til de 

velfærdsprofessionelles bevidste og verbaliserede fortællinger om arbejdet med 

anbragte børn. Jeg er derimod gået efter metoder, der kunne give mig mulighed for at 

opsnappe og studere det usagte og det oversete; den rutinemæssige interaktion med 

borgere og andre velfærdsarbejdere, de vaner, som for velfærdsarbejderne forekommer 

forudsigelige, logiske og selvfølgelige, herunder måderne, hvorpå børn og forældre 

registreres og vurderes; det vil sige måderne, hvorpå der i hverdagen – ganske subtilt – 

markeres grænser mellem os og dem.  

                                                        
16 Denne sprogbrug er lånt fra Ehn og Löfgren, som skriver: ”Vi mener (…) at en stor del af samfundslivets 
vilkår skabes og udfordres i denne hverdagstrummerum. Paradoksalt nok er det her, der er størst 
mulighed for at blive forbløffet” (Ehn & Löfgren, 2017, s. 161). 
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3.2 Materialets omfang og karakter: møder og mellemrum 

 

Afhandlingens analyser baserer sig på et etnografisk inspireret feltarbejde i to 

kommuner, som jeg har kaldt Markdal og Søkilde17. I Familieindsatsen i hver af de to 

kommuner har jeg over en periode på ti måneder18 fulgt henholdsvis en sagsbehandler 

og en anbringelseskonsulent i deres daglige arbejde, som blandt andet består i at tage 

sig af sager vedrørende familieplejeanbringelser af børn. Frem for at følge en bestemt 

mødetype (fx statusmøder eller teammøder) har jeg prioriteret at deltage i hele 

arbejdsdage i de to kommuner. Jeg har på den måde fået indblik i den brogede 

mangfoldighed af arbejds- og mødeformer, som velfærdsarbejde med plejebørn og 

deres biologiske forældre udgøres af.  

Det empiriske materiale afspejler denne mangfoldighed og består af feltnoter fra 

observationer af 13 formelle møder i Markdal Kommune og 20 formelle møder i Søkilde 

Kommune. Fælles for møderne var, at de handlede om børn, der enten var anbragt, 

havde været anbragt eller potentielt stod foran at skulle anbringes i familiepleje. 

Dagsordenen var som oftest konkrete børns udvikling og trivsel, samt spørgsmålet om, 

hvad velfærdsarbejdere, biologiske forældre og barnets øvrige netværk skulle og kunne 

gøre for at fremme barnets sikkerhed, udvikling og trivsel. Møderne kan overordnet 

inddeles i to grupper. For det første var der en række møder, hvor de 

velfærdsprofessionelle mødtes og førte samtaler med barnet og/eller barnets forældre. 

Og for det andet var der en række møder, hvor de velfærdsprofessionelle mødtes og 

førte samtaler om barnet, barnets forældre og barnets sag. Afhængig af mødernes 

dagsorden deltog forskellige velfærdsprofessionelle, men i reglen deltog en 

sagsbehandler og en anbringelseskonsulent, og ofte også plejeforældre, psykologer, 

lærere, pædagoger og skoleledere. En del møder fandt sted i kommunens lokaler, en del 

fandt sted på skoler, og en del fandt sted hjemme hos plejefamilierne. Møderne gik 

                                                        
17 Af hensyn til de deltagende personers og kommuners anonymitet er alle sted-, institutions- og 
personnavne opdigtede, ligesom betegnelsen Familieindsatsen er det.   
18 Fra september 2017 til juni 2018 (se bilag 1). 
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under en lang række forskellige betegnelser, der (i hvert fald for den indviede og 

rutinerede velfærdsarbejder) afspejlede hver enkelt mødes formål, dagsorden og fokus. 

Det empiriske materiale består af feltnoter fra følgende møder i de to kommuner: 

De velfærdsprofessionelles møder med barnet og/eller barnets biologiske forældre: 

- 10 statusmøder 

På kommunen eller på barnets skole. Rutinemæssig halvårlig status over det anbragte barns 

udvikling og trivsel. 

- 1 børnesamtale 

På kommunen. Rutinemæssig børnesamtale, der har til formål at inddrage barnets perspektiv. 

- 3 dialogmøder 

På kommunen eller på barnets skole. Fokus på barnets udvikling og trivsel i forbindelse med 

skolegang.  

- 1 netværksmøde 

På kommunen. Fokus på morens udvikling med henblik på at forebygge anbringelse af et mindre 

barn.  

De velfærdsprofessionelles møder om barnet, barnets forældre og barnets sag: 

- 7 teammøder  

På kommunen. Rutinemæssigt møde, hvor dagsordenen er fælles drøftelse af konkrete 

(anbringelses)sager. 

- 2 sparringsmøder 

På kommunen. Den faglige leder giver sparring i konkrete (anbringelses)sager til mindre erfarne 

kollegaer. 

- 2 planlægningsmøder 

På kommunen. Tværprofessionelt samarbejde om planlægning af indsats i forbindelse med 

konkrete anbragte børns hjemgivelse eller skoleskift.  

- 1 fælles personalemøde 

På kommunen. Hele Familieindsatsen deltager. Blandet dagsorden. I den ene kommune er det her, 

jeg fremlægger mit projekt og mit ærinde.  

- 1 screeningsmøde 

På kommunen. Tværprofessionelt heldagsmøde om planer for de af kommunens unge, som er 

vurderet 'ikke uddannelsesparate'. 

- 4 hjemmebesøg 

Hjemme hos plejefamilierne. Drøftelse af konkrete anbringelsessager. Formålet er at vejlede 

plejefamilierne i forhold til at understøtte konkrete børns udvikling og trivsel.  

- 1 godkendelsessamtale 

Hjemme hos plejefamilien. Fokus er på godkendelse af plejefamilien til konkret mor-barn-

anbringelse.  
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Materialet består desuden af feltnoter fra en lang række observationer og samtaler, som 

fandt sted mellem de mere formelle møder. Begivenheder af denne type har jeg valgt at 

kalde mellemrum. Kendetegnende for, hvad der gik for sig i disse mellemrum, var, at 

velfærdsarbejderne drøftede sager med hinanden under mere uformelle former på vej 

til og fra møder, og at de ofte her tog sig tid til at sætte mig ind i sager og til mere 

generelt at fortælle mig om deres arbejde. Fra de to kommuner har jeg feltnoter fra 

følgende af sådanne mellemrum:  

- 11 mellemrum: På kontoret 

- 8 mellemrum: I kantinen eller på kommunens gange  

- 4 mellemrum: I bilen 

I efterbehandlingen af det empiriske materiale er der foregået en sortering, hvor alle 

møder og situationer er blevet valgt fra, hvis ikke de på den ene eller anden måde havde 

at gøre med anbringelser af børn. Det betyder eksempelvis, at store dele af 

screeningsmødet om ikke-uddannelsesparate unge er holdt ude af det samlede 

materiale, da kun enkelte af de unge, der blev drøftet på mødet, var anbragte.  

Samlet består det empiriske materiale af 710 sider feltnoter fra de ovennævnte møder 

og mellemrum, og det er dette materiale, der danner grundlag for afhandlingens 

analyser af velfærdsarbejde med plejebørn og deres forældre. Jeg betragter materialet 

som et samlet og fladt (ikke-hierarkiseret) materiale. Det betyder, at jeg ikke skelner 

mellem, om noget er sagt eller gjort på møder eller i mellemrum, eller i den ene eller 

anden kommune19. Analytisk skelner jeg heller ikke mellem, om velfærdsarbejde gøres 

af den ene eller den anden faggruppe, da de velfærdsprofessionelle her netop betragtes 

som et korps med en fælles opgave og fælles interesser. Hvor andre professionsstudier 

gerne fokuserer på enkeltprofessioner og eksempelvis analyserer lærerprofessionens 

rekruttering (se fx Steensen, 2008) eller socialrådgiverprofessionens praktiske virke og 

funktion (se fx Møller, 2011), bestræber jeg mig i forlængelse af afhandlingens 

videnskabsteoretiske optik på at bryde med professionskategorien. Der har derfor fra 

start været et klart formål med at skabe et materiale, der giver mig mulighed for at 

analysere velfærdsarbejdets praktikker og logikker nedefra og i relation til en specifik 

                                                        
19 Når jeg bruger uddrag fra feltnoter gennem afhandlingen, har jeg derfor valgt ikke at markere, hvilken 
(anonymiseret) kommune eksemplerne stammer fra. 
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opgave med en defineret målgruppe, for på den måde at kunne studere velfærdsarbejde 

på tværs af faggrænser og stillingsbetegnelser (Brodersen, 2009; Øland et al., 2019).  

 

Skærpelser og fravalg  

Da jeg indledte projektet, var det med et sideløbende fokus på anbragte børns 

skolegang. Jeg har derfor også lavet feltarbejde på skoler, hvor jeg har fulgt fire 

plejebørn i deres skolehverdag. Det betyder, at jeg ud over feltnoter fra observationer i 

kommunerne også har feltnoter fra observationer på skoler, som jeg dog har valgt at 

udelade af mine analyser. Jeg har altså fravalgt at bruge mine feltnoter foretaget fra 

bagerste række i forskellige klasselokaler, hvor jeg har observeret elevers 

gruppearbejde om klima, elever, der arbejder ved hver deres computer, elever, der 

lytter til deres klasselærers snak om at være gode kammerater, elever, der larmer, når 

der er vikar, elever, der ser Netflix i dansktimer, elever, der fremfører taler, som starter 

med I have a dream, elever og lærere, der joker med hinanden, elever og læreres snak 

om karakterer, elevers boldspil og dans i frikvarterer. Kort sagt har jeg fravalgt at bruge 

mine observationer af (pleje)børns almindelige skoleliv, hvor fokus var på barnet. 

Efterhånden som min interesse blev skærpet for velfærdsarbejdernes forestillinger om 

plejebørn og deres familier, samt for relationen mellem på den ene side 

velfærdsarbejdere og på den anden side plejebørn og deres forældre, blev 

observationerne af plejebørns skoleliv valgt fra, da de ikke gav indblik i præcis dét. 

Dette fravalg er ikke et udtryk for, at skolematerialet ikke er interessant, eller at det 

ikke vil blive brugt i anden sammenhæng. Det er kun et udtryk for, at et 

afhandlingsarbejde er en plastisk størrelse, der afgrænses og finder sin form og sit fokus 

i de refleksive bevægelser mellem empiri og teori, hvorfor ”slutproduktet [ofte] tager 

sig (…) helt anderledes ud end i de problemstillinger, der blev opridset i den indledende 

fase” (Ehn & Löfgren, 2017, s. 138)20. 

                                                        
20 Da jeg indledte projektet, var det hensigten at inddrage et historisk perspektiv i analysen (jf. 
projektbeskrivelsen, bilag 3). Jeg har derfor i projektets indledende fase brugt sammenlagt 10 dage på Det 
Kongelige Bibliotek, Rigsarkivet, Danmarks Pædagogiske Bibliotek og Nationalbiblioteket, hvor jeg har 
indsamlet et bredt historisk materiale fra perioden 1861-2016 bestående af årsberetninger, 
tilsynsprotokoller, fagblade, biografier over plejebørn, foredrag om plejebørn, en instruks m.m. Siden har 
jeg valgt ikke at bruge det historiske materiale i afhandlingens hovedanalyser, men i stedet at bruge det i 
forbindelse med mine montager i afhandlingens prolog (Billeder af udvikling) og epilog (Montage and the 
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3.3 Mødet med felten 

 

3.3.1  A D G A N G  

I mit valg af kommuner tog jeg udgangspunkt i en opgørelse fra Socialstyrelsen (2017), 

der viser antallet af plejefamilier fordelt på kommuner. Ud fra en strategi om at lave 

feltarbejde i kommuner, hvor der er relativt mange plejefamilier, tog jeg telefonisk 

kontakt til børne- og familieafdelinger i kommuner repræsenteret ved de mørkere (men 

ikke nødvendigvis de mørkeste) felter på kortet.  

 

                                                        
illumination of developmental thinking in welfare work). Se bilag 2 for en samlet liste over 
dokumentmaterialet. 



 
 

73 
 

Denne strategi knyttede sig til en forestilling om, at jeg på den måde ville få bedst mulig 

adgang til at følge plejefamilieanbringelsessager, og at min dagsorden om at skabe viden 

om dette område ville være relevant for kommunerne at bidrage til.  

I telefonen præsenterede jeg projektet som et ph.d.-projekt om kommuners 

velfærdsprofessionelle arbejde med plejebørn, hvor hensigten var at beskrive og forstå 

den velfærdsprofessionelle praksis i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv21 (se 

projektbeskrivelsen, bilag 3). De to første kommuner, jeg tog kontakt til, indvilgede i at 

lade mig lave feltarbejde hos dem. Møder blev derefter sat i kalenderen for at aftale de 

nærmere rammer og omstændigheder for mit feltarbejde i kommunerne. Så i den 

forstand var adgang til felten ganske uproblematisk, sådan da.  

Problemerne opstod efterfølgende, da jeg sammen med ledere og ansatte i de to 

familieindsatser skulle definere og afgrænse, hvilke møder og aktiviteter det ville være 

relevant for mig at følge. For hvor kan velfærdsarbejde med plejebørn (bedst) studeres? 

Først og fremmest var organiseringen af arbejdsgange og ansvarsområder ret forskellig 

i de to kommuner, hvilket gjorde det udfordrende for mig at gennemskue, hvor og i 

hvilke sammenhænge i familieindsatsernes brogede og omskiftelige hverdage mit 

feltarbejde med størst udbytte lod sig udføre. Velfærdsarbejde med plejebørn og deres 

familier finder ikke sted på én mødetype, men på et utal af forskellige mødetyper i løbet 

af en arbejdsuge. En anden ting er, at det, der i statistikkerne fremstår som faste og 

klare enheder med betegnelser som ’anbringelser’ og ’plejebørn’, (selvfølgelig) er langt 

mere flydende og processuelt i virkelighedens verden. Anbringelser kan være under 

opsejling eller under afvikling eller blot figurere i en samtale som en mulig løsning på et 

problem – ligesom en sag, der i november måned handlede om en mor, der bad 

kommunen om hjælp til at klare hverdagen med fem små børn, i maj året efter er blevet 

til en sag om plejebørn. Frem for at følge en bestemt type møder eller en bestemt type 

sager, blev det derfor besluttet, at jeg i begge kommuner skulle følge den medarbejder, 

som oftest havde at gøre med plejefamilier og anbringelsessager.  

 

                                                        
21 Projektet udviklede sig imidlertid på en måde, hvor det historiske perspektiv trådte i baggrunden og 
kun bruges i de mere metodologisk og fremstillingsmæssigt eksperimenterende analyser i afhandlingens 
prolog og epilog. 
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3.3.2  I N D G A N G   

I Søkilde Kommune var det således sagsbehandleren Mette, der en morgen i oktober 

2017 tog imod mig ved indgangen til Borgerservice, og som med stor imødekommenhed 

bød mig ind og med sit adgangskort bippede mig op ad trapper og gange til 

Familieindsatsens kontorer, hvor hun præsenterede mig for de øvrige ansatte. Som 

sagsbehandler har Mette en koordinerende rolle i forbindelse med anbringelsessager. 

Sagsbehandleren har ansvar for at organisere samarbejdet mellem forældre, 

plejeforældre og andre ressourcepersoner i barnets netværk. Sagsbehandleren har 

desuden ansvar for at udarbejde og opdatere barnets sociale handleplan, samt 

kompetence til at træffe afgørelse om eksempelvis samvær og skoleskift. 

I den noget mindre Markdal Kommune blev jeg også ’koblet på’ den medarbejder, der 

havde størst erfaring med anbringelsessager. Lisanne havde været 

anbringelseskonsulent i kommunen i mere end ti år. Anbringelseskonsulentens opgave 

består i at finde egnede opholdssteder eller plejefamilier, når børn skal anbringes uden 

for hjemmet. En stor del af arbejdet består desuden i løbende at støtte og vejlede 

plejeforældrene, hvis og helst inden problemer opstår.  

Fælles for Mette og Lisanne var, at de i deres respektive kommuner blev betragtet som 

stærke ressourcer og kapaciteter på anbringelsesområdet. Jeg bemærkede hurtigt, at 

det i det daglige var dem, som de øvrige kollegaer gik til og spurgte til råds om arbejdet. 

For mig som nyankommen viste det sig at være en stor fordel. Situationer, hvor de nye 

spurgte de erfarne til råds, førte nemlig ofte til, at logikker og rutiner, som ellers blev 

taget for givet, blev ekspliciterede og dermed tydelige(re) for mig.  

Under mit feltarbejde i de to kommuner fungerede Lisanne og Mette som gatekeepere, 

der sørgede for, at jeg kom med til møder både i og uden for huset. Den tillid og relation, 

som Mette og Lisanne havde opbygget til såvel borgere som kollegaer, kom på den måde 

mig til gavn. Begge gjorde en ihærdig indsats for at sammensætte deres program 

således, at jeg kunne få mest muligt ud af mine besøg, hvilket vil sige, at de forsøgte at 

lægge møder om anbringelsessager i forlængelse af hinanden. Samtidig gjorde de en dyd 

ud af, at jeg skulle se »så mange aspekter af arbejdet som muligt« (06). Det betød, at jeg 

kom med til et væld af mødetyper, men også at jeg blev inviteret til at kigge dem over 

skulderen, når handleplaner blev læst eller opdateret, og til bare at hænge ud på 

kontoret, så meget jeg havde brug for. Trods åbenlys travlhed tog Mette og Lisanne sig 
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altid tid til at sætte mig ind i sagerne, inden vi gik ind til et møde, og de besvarede 

utrætteligt ethvert opklarende, forundret og halvnaivt spørgsmål.  

Mange gange lod Mette og Lisanne mig vide, at de havde planlagt et ’skåneprogram’ med 

pauser af hensyn til mig. Normalt prioriterede de aldrig at spise frokost. Det var kun, 

fordi jeg var på besøg, forstod jeg. Ud over denne måde at tale om arbejdet på – som 

travlt og presset, men vigtigt og nødvendigt – havde Mette og Lisanne og de øvrige 

velfærdsarbejdere også andre særlige måder at tale om deres arbejde på. Jeg bed især 

mærke i to typer af fortællinger. Dels var der fortællinger, som i eksemplet herunder, 

der kredsede om håbløsheden, de dårlige prognoser og manglen på ressourcer, og 

samtidig om glæden og tilfredsstillelsen ved alligevel indimellem at gøre en forskel.  

 

Hver gang man redder én 

Sidst på eftermiddagen sidder Lisanne og jeg over en kop te efter 

dagens møder. Vi sidder alene i kantinen. Jeg fisker te-brevet op og 

placerer det på underkoppen. Jeg spørger ind til, at hun flere gange har 

sagt, at hun er rigtig glad for sit arbejde som anbringelseskonsulent i 

kommunen. Hun siger, at »det er det her med, at man får gjort en 

forskel«, så de kommer bedre ud på den anden side, end de ville have 

gjort, »hvis der ikke var grebet ind«. Hun tøver og siger så, at »hvis man 

kigger på, hvad der kommer ud af anbringelser, så er det ikke alle børn, 

der kommer godt i vej«. Lisanne rører i sin te og smiler: »Men altså … 

jeg har en pige nu, som går i gymnasiet. Jeg kan godt sige dig …« 

Lisanne fortæller om en pige, der har været misbrugt, indlagt og 

anbragt; en pige, som havde givet op, og som var opgivet af alle andre. 

Men som pludselig satte sig for at ville have en studentereksamen og 

nu er ved de afsluttende eksamener. Lisanne er imponeret, siger hun. 

Pigen har nærmest ikke gået i skole i tre år, og nu går hun i gymnasiet 

og får titaller. »Nogle gange så er der bare nogen, hvor det lykkes. Og 

der er det, jeg tænker«, siger Lisanne. »Hver gang man redder én, så er 

det fand’me godt. Det er det simpelthen.«  

Feltnoter, jun. 2018 (56) 
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Ud over denne type fortælling om de dårlige prognoser og glæden ved at gøre en forskel 

var der fortællinger, der kredsede om at være en anderledes velfærdsarbejder; én, som 

giver lidt mere og gør lidt ekstra, hvilket kan illustreres med følgende uddrag fra mine 

feltnoter: 

 

En anderledes sagsbehandler 

Mette og jeg henter kaffe i køkkenet og går tilbage mod kontoret, hvor 

vi skal drikke formiddagskaffe med de øvrige sagsbehandlere. På vejen 

går vi forbi et call-center, som sorterer og viderestiller indgående 

telefonopkald fra borgerne. »Det giver ingen mening«, siger Mette. 

»Hvis de vil ha’ fat i mig, hvorfor skal de så igennem et call-center 

først?« Selv om det vist ikke er helt efter bogen, giver Mette borgerne 

sit direkte nummer. De skal kunne komme i kontakt med hende, når de 

har behov for det. Mette forklarer, at på den måde tager hun mange 

ting, inden de udvikler sig til problemer. Jeg spørger Mette, hvor mange 

sager hun har. Hun svarer, at hun er »kommet ned på nogen-og-tres«. 

Det er ikke kendetegnende for, hvad man har, siger hun. Hun har langt 

flere sager end andre. Men hun kan dem alle sammen i hovedet. Også 

de andre sagsbehandleres sager har hun i hovedet. »Jeg kan ikke huske 

CPR-numre og telefonnumre, men ellers kan jeg dem.«  

Feltnoter, okt. 2017 (06) 

 

Når jeg overhovedet bemærkede denne type fortællinger om at være en anderledes 

professionel og om ønsket om at gøre en forskel, skyldes det formentlig, at jeg gennem 

tidligere studier har erhvervet mig en viden om socialarbejderkultur og -identitet. I 

mødet med felten havde jeg altså på forhånd et beredskab at kategorisere og forholde 

mig (objektiverende) til de velfærdsprofessionelles fortællinger om arbejdet med. Hvad 

der imidlertid har overrasket mig – her retrospektivt – er, at denne analyserende 

distance var forbeholdt situationer, hvor jeg talte med de velfærdsprofessionelle om 

arbejdet. Altså i korte stunder som i eksemplerne herover, hvor Mette og Lisanne 
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forholder sig til, hvad de gør – eller når jeg efterfølgende skrev (eller senere læste) 

feltnoter igennem. Men når hverdagen i Familieindsatsen rullede, og vi gik fra møde til 

møde og telefonen kimede, lod jeg mig i højere grad rive med og delte spontant de 

professionelles forfærdelse, forargelse og medfølelse; vel at mærke uden – i situationen 

– at være i stand til at få øje på, hvad der foregik. Min rolle eller position som 

feltarbejder bestod på den måde af oplevelser af både distance og nærhed til felten. Og 

det er dét, som næste afsnit skal handle om.  

 

3.3.3  EN  F O R S K E R R O L L E  M E L L E M  N Æ R H E D  O G  A F S T A N D  

I forlængelse af mit videnskabsteoretiske afsæt forstås viden og data ikke som noget, 

forskeren ’samler ind’, men som noget, forskeren – med sin socialt bestemte brille – 

bidrager til at konstruere. Forskeren betragtes ikke som en neutral observatør, der som 

’fluen på væggen’ kan iagttage, hvad der går for sig i felten, men i stedet som en, der med 

sin tilstedeværelse, sine prækonstruktioner, sine erfaringer med feltet, sin viden om 

kulturen og sine (undervejs i processen mere bevidst) udvalgte teoretiske perspektiver 

påvirker den virkelighed, der iscenesættes gennem observation (Andersen & Øland, 

2003; Bourdieu & Wacquant, 1996, s. 234–241). Med andre ord: Min tilstedeværelse og 

det blik, jeg har bragt med mig ind i felten, har været afgørende for den viden, som det 

er blevet muligt for mig at konstruere. Så for at synliggøre, hvordan min 

vidensproduktion har taget farve af netop min tilstedeværelse og netop mit blik på 

genstandsfeltet, vil jeg i det følgende opholde mig ved og reflektere over min position og 

forskerrolle i felten.  

 

En udefrakommende konsulent?  

Ved min entré i de to kommuner blev jeg modtaget med åbenhed og imødekommenhed. 

Jeg blev også mødt med en vis nysgerrighed og set an med en sund skepsis i forhold til, 

hvad jeg var for én, og hvad jeg mon kunne få ud af at se de velfærdsprofessionelle være 

på arbejde.  

Da jeg den allerførste dag tog elevatoren op sammen med afdelingslederen, spurgte han: 

»Og hvad ved du så om det arbejde, vi laver?« (01). Og senere samme dag spurgte en 

anbringelseskonsulent, hvad mit projekt skulle munde ud i: » Kan vi blive klogere af det, 
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eller er det kun dig?« (06). Spørgsmål af denne type besvarede jeg gerne ved at sige, at 

jeg var der for at lære af dem; at mit ærinde var at beskrive deres arbejde, og at mine 

analyser og beskrivelser kunne tænkes som et arbejde, der kunne give anledning til 

refleksion og nye tænke- og handlemuligheder. Dette svar blev gerne mødt med 

formuleringer om, at kommunalt arbejde med børn og familier ofte fremstilles ensidigt 

og mistænkeliggørende i medierne, hvorfor de ansatte håbede, at mit projekt kunne 

nuancere og dokumentere for almindelige mennesker, hvad arbejdet i virkeligheden går 

ud på.  

Mine udmeldinger om, at jeg var der for at lære deres verden og dagligdag at kende, og 

at mit projekt ikke sigtede mod at opliste en række praktiske handleanvisninger, der 

kunne fremme og forbedre deres arbejde, stemte tilsyneladende dårligt overens med 

velfærdsarbejdernes forventninger til, hvad en besøgende fra universitetsmiljøet skulle 

og kunne.  

Forestillingerne om en sådan ’ekspertrolle’ kom for eksempel til udtryk, når talen faldt 

på andre udefrakommendes besøg i kommunen. For eksempel havde konsulenter i en 

periode fulgt Mettes arbejde for at afdække fejl i sagsgangene og for at optimere de 

kommunale processer. Familieindsatsen havde også jævnligt haft besøg af en ekstern 

psykolog med stort kendskab til dilemmaer og udfordringer i arbejdet med anbragte 

børn. Og som jeg kunne forstå, havde det været meget givtigt og lærerigt med nye 

perspektiver fra en, der havde ekspertise i de psykologiske aspekter. Jeg fornemmede, 

at mange af de velfærdsprofessionelle var en smule forundrede (eller måske endda 

ligefrem skuffede) over, at jeg i højere grad bidrog med spørgsmål end med svar. Og i 

flere situationer måtte jeg holde godt fast i min rolle som ikke-vurderende iagttager. 

Som da Lisanne gjorde antræk til at inddrage mig i en analyse af en plejemors 

kvalifikationer: Jeg havde været med ude på hjemmebesøg hos plejemoren Kirsten, som 

oplevede vanskeligheder med at håndtere de to børn, hun havde i pleje. Da vi 

efterfølgende sad i bilen, luftede Lisanne sine bekymringer om plejemoren. Pludselig 

sagde hun: »Nej, du er nødt til at sige, hvad du tænker, Stine?« Hvordan havde jeg 

oplevet dén plejemor? Syntes jeg, hun virkede kompetent? (44) 

Min tilstedeværelse og måde at deltage på passede på den måde ikke med billedet af en 

udefrakommende ekspert. Omvendt var jeg heller ikke nyankommen, i den forstand at 

jeg skulle læres op og blive i stand til at varetage deres arbejde og indgå i drøftelser af 
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sager. Min position og rolle som feltarbejder svarede snarere til, hvad antropologen 

Cathrine Hasse betegner som en professionel nyankommen: 

”Feltarbejdere er professionelle nyankomne. Vi ankommer alene, og 

vores situation er radikalt anderledes end såvel andre nyankomnes 

som mere erfarne i den verden, vi møder. Feltarbejderen er 

karakteriseret ved ikke at være medlem eller have noget ønske om at 

blive varigt medlem af den gruppe (…), der studeres. Meningen med 

vores tilstedeværelse er forskellig fra andres. Vi har frivilligt opsøgt en 

fremmed verden for at forstå, hvad der bevæger de mennesker, der 

befolker den” (Hasse, 2002, s. 24).  

Denne beskrivelse rammer meget fint min forskerrolle, i den forstand at jeg fastholdt en 

vis distance, blandt andet ved ikke at deltage i analyse og vurdering af hverken 

plejebørns behov eller plejeforældres kvalifikationer. Meningen med min 

tilstedeværelse var forskellig fra de andres. Når de velfærdsprofessionelle drøftede 

sager, deltog jeg ikke i drøftelserne, men prøvede i stedet at forstå velfærdsarbejdets 

”drivende kræfter” (Hastrup, 2010, s. 56). Ved at notere (mig), hvad der taltes om, frem 

for at tale med, var jeg til stede med et iagttagende og objektiverende blik på den 

verden, jeg havde begivet mig ind i.  

Men selv om jeg, med Hasses og også Hastrups ord, var der for at forstå, hvad der driver 

og bevæger de velfærdsprofessionelle, blev jeg selv bevæget og revet med fra tid til 

anden. Hvordan jeg i visse henseender oplevede indfødthed, samhørighed og loyalitet 

med de velfærdsprofessionelle, vil fremgå af det følgende.  

 

Indfødthed, samhørighed og loyalitet  

Som allerede nævnt ankom jeg til kommunerne med en viden om visse aspekter af 

velfærdsprofessionel praksis med anbragte børn. Jeg har førhen lavet interviews med 

familieplejere og genkender derfor nogle af de grundfortællinger, der knytter sig til 

arbejdet. Fra mine interviews og tidligere studier har jeg erfaret, at arbejdet med 

anbragte børn ofte fremstilles som et hårdt, vigtigt og samfundsnyttigt arbejde, samtidig 

med at det anderledes og specielle – både hvad angår arbejdet og børnenes situation – 

tales frem som en særlig kvalitet og værdi (Thygesen, 2015, 2017). Mit kendskab til 
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socialarbejderkultur betyder således, at jeg genkender og bemærker karakteristiske 

udsagn om at arbejde 24-7-365, at man aldrig kan vide, hvornår arbejdet vil knække én, 

at ’de andre’ tænker i kroner og øre, modsat os, der har blik for barnets behov, at det 

handler om at gøre en forskel, og at det er det hele værd, hvis bare man kan redde ét 

barn.  

Som antropologen Kirsten Hastrup fremhæver, går etnografisk feltarbejde i første 

omgang ud på at lære feltens sprog. At kunne sproget – hvad end der er tale om et 

decideret fremmedsprog, en fremmed jargon eller et fremmed vokabular – er en 

forudsætning for at begive sig ind i en fremmed verden (Hastrup, 2010, s. 64–65). I de to 

kommuner bestod min udfordring ikke i at tale med, når det gjaldt ovennævnte 

grundfortællinger og udsagn, som udtrykker den faglige etos, men i at fange hurtigt 

henkastede referencer til paragraffer samt indforstået brug af ironi og knastør 

galgenhumor. Efterhånden lærte jeg – hvad paragrafferne angik – at en § 50 er en 

børnefaglig undersøgelse, at en § 54 er en støtteperson til de anbragte børns forældre, 

og at en § 11 er en forebyggende indsats i hjemmet. Jeg lærte også efterhånden – hvad 

humoren angik – at bemærkninger som ’ja, det er så kommunens serviceniveau’ kunne 

være en måde, hvorpå man humoristisk og tørt kunne kommentere på ledelsens 

(forkerte) prioriteringer af ressourcer til udsatte borgere. Ligesom jeg relativt hurtigt 

’stemte i’ med indforståede smil og hovedrysten, når eksempelvis en velfærdsarbejder 

udbrød om en 8-årig dreng, der for tredje gang skulle flytte til en ny plejefamilie, at ’det 

er da også på tide, han får et skift, hvis han skal holde statistikken’. Bemærkninger som 

disse kan synes barske og unødvendige, når de ses på tryk. I situationen var de dog ikke 

’for meget’, men virkede snarere som ’lynafledere’, der tog brodden af en anspændt 

stemning, skabte afstand til en håbløs situation og fungerede som en kritik af arbejdets 

vilkår. Denne form for jargon eller galgenhumor, som særligt i begyndelsen af mit 

feltarbejde førte til mange udråbstegn og mange smileyer i mine feltnoter, er ifølge 

velfærdsarbejderne selv noget af dét, der gør det muligt at stå distancen og udholde 

arbejdet i det lange løb. 

Hvad jeg bed mærke i og over tid lærte at tale med om (og grine med ad) i kommunerne, 

bunder ikke kun i en empirisk erfaret og teoretisk informeret viden om 

velfærdsarbejderpraksis. Det bunder også i, at jeg som tidligere velfærdsprofessionel – 

dog ikke i kommuner, men som lærer blandt børn på skoler – har nogle kropsliggjorte 
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erfaringer med dét at udføre velfærdsarbejde. Dette gav imidlertid visse blinde vinkler, 

især i forhold til at registrere min egen sociale indignation. 

En eftermiddag på en af mine første feltarbejdsdage fik den relativt nyansatte Josefine et 

opkald fra en alvorligt syg enlig mor til fem børn. Moren bad kommunen om hjælp til at 

hente og bringe sine børn til og fra skole, da hun ikke selv havde kræfter til det. Fra min 

plads ved et bord i Familieindsatsens kontor iagttog jeg, hvordan Josefine dels var 

rådvild og dels ønskede at hjælpe denne mor og sætte noget i værk hurtigt. Jeg tænkte i 

løsninger. Kunne en familievejleder mon hjælpe? Eller hvad med en taxaordning? Den 

mere erfarne sagsbehandler, Mette, gik mere pragmatisk til værks og begyndte at ringe 

til fædrene til de fem børn for at få dem til at tage ansvar for transport af børnene. Fra 

sidelinjen observerede jeg Mettes og Josefines arbejde med sagen. Jeg iagttog, hvordan 

de talte sammen, noterede ting på papir, bøjede sig ind over Josefines computer for at 

søge information og greb ud efter mobiltelefoner for at foretage opkald på skift. I 

situationen registrerede jeg ikke, at jeg var revet med og bevæget af hændelsen. Men ud 

fra mine feltnoter er det muligt at rekonstruere, hvordan jeg i situationen dels 

identificerer mig med den nyansatte Josefine og hendes forfærdelse og indignation, og 

dels imponeres over den måde, hvorpå den garvede Mette med stor rutine får tøjlet 

panikken og sat planer i værk (16).  

Episoder som denne hjalp mig til at sætte fokus på noget af det, som er endt med at stå 

helt centralt i afhandlingens analyser, nemlig velfærdsarbejdernes medfølelse og 

indignation og den deraf følgende trang til og passion efter at gøre noget. Når det 

imidlertid var vanskeligt for mig at få øje på denne ’vane’ eller ’mekanisme’, skyldes det 

formentlig, at indignationen og trangen til at intervenere ikke kun er noget, disse 

velfærdsarbejdere har inkorporeret; den sidder også i mig. Dette forhold kan siges at 

udgøre en blind vinkel. Jeg var – i hvert fald til at begynde med – for tæt på til at kunne 

registrere, hvad der var på færde.  

Når jeg her bringer min med-forfærdelse og min identifikation med velfærdsarbejderne 

frem, er det et led i bestræbelsen på at objektivere denne blinde vinkel. Sagt med andre 

ord handler det om at foretage et brud med min personlige relation til mit 

analyseobjekt, hvilket ifølge Bourdieu ofte er ”et brud med nogle meget dybe og 

ubevidste følelser af samhørighed og loyalitet over for undersøgelsesgenstanden” 

(Bourdieu & Wacquant, 1996, s. 234). Det blik, og de præferencer og den 
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orienteringssans, jeg som tidligere velfærdsprofessionel bringer med mig ind i felten, 

har altså betydning – både med hensyn til at jeg i første omgang har fundet 

analyseobjektet velfærdsarbejde interessant, og med hensyn til hvad det bliver muligt 

for mig som feltarbejder at se. 

Ved løbende at objektivere min egen deltagelse i felten og indtage den samme 

iagttagende og analyserende attitude over for mine egne reaktioner på det, jeg så (og 

mærkede) i felten, er jeg blevet ledt på sporet af de temaer, som er gået hen og blevet 

afhandlingens fokus. Opmærksomheden og refleksiviteten omkring min feltrolle samt et 

vedholdende teoretisk konstruktionsarbejde har således været helt afgørende for at 

holde ’medfølelse’ og ’hjælpetrang’ i skak som sociale kendsgerninger, der kan studeres 

som ting (Durkheim 2008:58 ff.). Det var således i mødet mellem empiri og teori, at et 

særligt blik på genstanden velfærdsarbejde – og dermed en særlig teoretisk 

konstruktion – tog form. 

Nu hvor jeg har gjort rede for projektets metodologiske overvejelser, og nu hvor jeg 

overordnet har skitseret karakteren og omfanget af det empiriske materiale og 

beskrevet mit møde med felten, vil jeg dykke ned i de mere metodiske overvejelser og 

klargøre, hvordan jeg konkret har gjort.  

 

 

3.4 Etnografiske metoder som indgang ti l forståelse  

 

Etnografi etableredes som antropologiens metode i begyndelsen af det 19. århundrede 

og rettede sig i udgangspunktet mod udforskningen af fremmede folkeslag og 

’eksotiske’ kulturer (Madsen, 2003, s. 11). Idealet for den klassiske antropologi var det 

langvarige etnografiske feltophold, hvor forskeren lod sig indskrive i anderledes 

kulturer blandt etniske grupper for at blive i stand til at forstå og beskrive ’det 

fremmede’ indefra. Malinowski (1884-1942) repræsenterer, med sit eksil på 

Trobrianderne, den klassiske antropologi. Malinowski betragtes desuden som 

grundlægger af deltagerobservation som metode, idet han ikke blot observerede og 

noterede, men netop også tog del i dagliglivet med de indfødte (Musaeus, 2012, s. 150). 
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Sidenhen har andre videnskabelige grene, såsom sociologien, taget deltagerobservation 

(og andre etnografiske metoder) til sig. Etnografiske metoder er på den måde ikke 

længere forbeholdt studier af fremmedartede kulturer i ’uopdagede’ egne af verden, 

men bruges også til udforskning af aktuelle og mere nære samfundsmæssige 

problemstillinger. Med sociologien udvikles og tilpasses etnografien eksempelvis som 

metode til empirisk undersøgelse af marginalisering af sociale grupper. Et kendt 

eksempel herpå er Paul Willis’ (1981) værk Learning to labour – How working class kids 

get working class jobs, hvori samfundsmæssige problemer på makroniveau relateres til 

– og eksponeres nedefra via – mønstre på mikroniveau for at forklare den systematiske 

marginalisering af børn fra lavere sociale lag22. Det er denne sociologisk orienterede 

tilgang til brug af etnografiske metoder, som mit projekt stiller sig på skuldrene af. Jeg 

bedriver altså ikke etnografi i klassisk antropologisk forstand. Snarere kan man sige, at 

jeg – ved hjælp af etnografisk inspirerede metoder – studerer processer på mikroniveau 

for at fremanalysere de samfundsmæssige strukturer og magtrelationer, der er 

involveret i moderne velfærdsarbejde med plejebørn og deres forældre.  

I første ombæring – det vil sige under feltarbejdet – har jeg været optaget af at opnå 

forståelse for de mennesker og den sociale og kulturelle kontekst, som min forskning 

handler om. Forståelse og indlevelse er, ifølge sociologen Annick Prieur, en 

forudsætning for sidenhen at kunne skabe (sociologisk) viden om den kultur, der 

udforskes. I en diskussion af den epistemologiske betydning af nærhed og distance 

argumenterer Prieur for, at nærhed til informanterne under et feltarbejde er en 

forudsætning snarere end et problem i forhold til at kunne skabe viden. Hun skriver sig 

på den måde op imod etnograferne Martyn Hammersley og Paul Atkinson (1987), som 

advarer mod for megen nærhed, ”da det kan indebære, at man ukritisk overtager 

informanternes perspektiv” (Prieur, 2005, s. 138). Hvor Hammersley og Atkinson 

fremhæver distance som forudsætning for etnografisk arbejde, repræsenterer 

sociologen Erving Goffman den modsatte pol. Goffmans idealer om deltagelse er 

vidtgående og indebærer lange ophold i felten, således at forskeren opnår den indfødtes 

perspektiv og opbygger en ny social identitet (ibid., s. 139). Prieur går ikke så vidt som 

                                                        
22 Dette studie fremhæves også af Ulla Ambrosius Madsen (2003, s. 12) som eksempel på, hvordan 
etnografisk metode bruges sociologisk. Andre nyere eksempler – med klassikerstatus – er Unequal 
Childhoods (Lareau, 2011) og i dansk sammenhæng Civiliserende institutioner (Gilliam & Gulløv, 2013) og 
Børnehaven gør en forskel (Palludan, 2005). 



 
 

84 
 

Goffman23, men afviser heller ikke værdien af at tillægge sig de indfødtes perspektiv. 

Under sit eget feltarbejde blandt homoseksuelle og transvestitter i Mexico erfarede 

Prieur, at hun – gennem nærhed til og sympati for de mennesker, som hun kom til at 

kende godt, og ved at forsøge at sætte sig i deres sted – kom tættere på at forstå 

fænomener som vold, tyverier og prostitution, der til at begynde med havde chokeret 

hende (ibid., s. 142). Prieur argumenterer altså for, at nærhed er en forudsætning for 

forståelse, og at forståelsen med de mennesker, man studerer, må gå forud for den 

distance, der anlægges efterfølgende og hører analyseprocessen til:  

”Forståelse indebærer (…) indlevelse med informanterne, og denne 

indlevelse anser jeg det som svært at opnå uden at kende deres 

livsbetingelser, uden at have en reel mulighed for at sætte sig i deres 

sted. Og forståelsen må nødvendigvis komme inden et kritisk blik kan 

anlægges” (ibid., s. 139). 

Under mit feltarbejde har jeg – i tråd med ovenstående – bestræbt mig på så vidt muligt 

at komme til at forstå de velfærdsprofessionelles betingelser, deres rutiner og vaner, 

deres talemåder og humor. Jeg har, med Prieurs ord, forsøgt at sætte mig i deres sted. Jeg 

har derfor tillagt mig en deltagerobservatørrolle, hvor jeg har fulgt nøglepersoner tæt, 

hvor jeg har benyttet enhver lejlighed til at deltage i spontane samtaler, og hvor jeg i det 

hele taget har aktiveret mit ’sanseapparat’ (ibid., s. 141) for at leve mig ind i arbejdets 

gang, kontorets rytmer og de velfærdsprofessionelles indignation, glæde, skuffelse og 

håb. 

Med tre eksempler fra mine feltnoter inviterer jeg i det følgende læseren med i felten. 

Det gør jeg dels for at vise, hvordan jeg som feltarbejder bruger mig selv som 

’sanseapparat’, og dels for at vise, hvilken type materiale der er kommet ud af mine 

deltagerobservationer. Samtidig fungerer de følgende uddrag fra mine feltnoter som en 

indledende tur rundt i nogle af de arenaer, som velfærdsarbejde med plejebørn og deres 

familier finder sted i: Familieindsatsen, bilen og kontoret. 

 

                                                        
23 Prieur skriver: ”Et feltarbejde er, ifølge Goffman, ikke rigtig godt, før man synes, at alt man ser og hører 
i feltet, er normalt (…), før man hænger med i den samme kropslige rytme som de andre i feltet, før man 
tramper med foden til musikken, der spilles der, før man oplever seksuel tiltrækning til deltagere i denne 
gruppe. I korthed kunne man sammenfatte det til, at han siger, man skal ’go native’ (Prieur, 2005, s. 140). 
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3.4.1  LÆ S E R E N  I N V I T E R E S  M E D  I  F E L T E N  

 

I Familieindsatsen  

Mette viser mig rundt i Familieindsatsen. Vi bevæger os gennem nettet 

af gange med hvide vægge og kulørte døre, som står halvt åbne. Vi 

kigger ind, nikker, smiler, mens Mette i højt tempo og med stor rutine 

forklarer mig, hvem de forskellige ansatte er, og hvad de laver.  

Vi kigger ind til sagsbehandlere og anbringelseskonsulenter og 

kommer ned for enden af gangen til Sikkerhedsteamet. En ansat smiler 

og siger, at »her arbejder vi ihærdigt på ikke at anbringe børn«. Mette 

forklarer, at i stedet for en anbringelse, arbejder de »intenst med 

familie og netværk«. Hun siger flere gange, at dette er »sidste skud i 

bøssen inden anbringelse«. Der er fire socialrådgivere ansat her, og der 

er »ikke nogen sager, de ikke kan tage«. De tager »misbrugssager, 

overgreb, hele paletten«.  

På et stort whiteboard hænger der billeder af fire børn. Mette peger på 

et foto af en lille dreng. »Han har en voldelig far. Hvordan kan han 

sikres?« Hun forklarer, at de indkalder til møder og finder ud af, hvem i 

barnets netværk der kan bringes i spil. Mette peger på et andet foto. 

»Her er der en bekymring for, at mor drikker.« Mette siger, at man godt 

kan være »en god mor«, selv om man »drikker en gang om ugen«. Det 

handler om at få skabt »sikkerhed for barnet, selv om mor er fuld«.  

Jeg spørger, om sikkerhedsplaner er et nyt koncept. Det er det. I hvert 

fald her i kommunen. »Og det er så fedt«, siger Mette. »Vi var ved at 

tvangsfjerne fire børn, og du kan nok se, hvad det ville koste.« Med 

sikkerhedsplanerne er det langt hen ad vejen muligt, at børnene bliver 

i hjemmet. »Men det er jo med kniven for struben«, siger Mette. »Det er 

enten-eller. Det er virkelig spændende.« 

Feltnoter, okt. 2017 (06) 
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I bilen 

»Hvad tænker du om hende?«, spørger Lisanne mig, da vi igen sidder i 

bilen. Vi har været på hjemmebesøg hos en plejemor, som for et lille år 

siden fik to drenge på seks og otte år i pleje. Lisanne indvier mig i sin 

tvivl om, hvorvidt plejemoren er dygtig nok. Hun synes, at plejemoren 

har et »meget lille overskud«. Jeg er stadig i færd med at fordøje alle de 

ting, de to drenge har været udsat for hjemme.  

Lisanne trykker et par gange på sin telefon. Hun har fået en ny app, der 

automatisk beregner hendes kilometerpenge. Lisanne synes, det er ret 

smart med den app, siger hun.  

Spørgsmålet hænger stadig i luften. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal 

svare. Egentlig vil jeg nødig blande mig. Hvem er jeg, tænker jeg, til at 

have en mening om den plejemor. Jeg siger, at plejemoren virkede 

meget påvirket af sagen. »Og det tror da pokker«, tilføjer jeg, »man får 

lyst til, at forældrene skal stilles til ansvar«. Og lidt efter: »Men det er 

da også en vanvittig sag, ik’?« Jeg griner forlegent. »Men den slags er 

måske bare hverdag for dig?«  

»Det er en vanvittig sag«, siger hun. »Nogle gange går jeg hjem og 

tænker: Hvad fa’en er det her for en verden?« 

Feltnoter, jun. 2018 (44) 

 

Kontorets rytmer 

Fra kontoret er der udsigt til banegården, et større supermarked og en 

burgerrestaurant. Gråt i gråt. Duggede ruder. Langs vinduerne er der 

fire borde. To og to. Front mod front. Modsat er der ligeledes to 

skriveborde, hvor jeg sidder ved det ene bord med front mod Sif. Der er 

varmt på kontoret – og en duft af nypillet klementin. Jeg lytter til lyden 

af tastaturer. Korte, lavmælte telefonsamtaler. »Familieindsatsen, det 

er Sif … ja … okay … det er bare, fordi der står her … yes, jeg ringer lige i 

morgen så.« Tastaturer igen. Sif, der sukker over rygsmerter og skifter 
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positur ved hæve-sænke-bordet. Josefine, der spørger til Sifs 

rygsmerter og morfinforbrug. Stille. 

Louise – en af de nye – kommer nu ind. Hovedrystende og smilende 

sætter hun sig på sin polstrede kontorstol og vender sig rundt mod de 

andre: »Hold da op. Mor var helt oppe at køre. Jeg var bare nødt til at 

reagere. Far sad med armene over kors. Hele tiden. Han var godt nok 

sur. Og de lugtede bare sådan af tis.« Hun tager hænderne op til 

kinderne og kigger med vidt åbne øjne fra Sif til Josefine og tilbage til 

Sif igen. Hun vender rundt og smækker begge ben op på skrivebordets 

tværstolpe. Stille igen. Alle skriver. 

Jeg kigger hen mod bordet ved døren. Det er dét bord, de kalder 

»spisebordet«. Det bugner af bolsjedåser, Gajol-pakker, 

chokoladebarer, frugt og brunkager i halvåben emballage. Der er en 

jævn trafik fra skrivebordene hen til spisebordet og tilbage igen. Det er 

også her ved spisebordet, at Mette, der er leder for medarbejderne på 

dette kontor, sidder – når hun sidder. Med »alle de nye« er det 

nemmest at sidde her, siger hun – så de ikke behøver fare ind på 

hendes kontor, hver gang der er noget. Lige nu er Mette til en 

»udredningssamtale på børnepsyk«. Imens forsøger jeg at få et indblik 

i rytmen på kontoret. Improvisationer på tastaturer. Rysten med 

bolsjedåsen for at få genstridige bolsjer løs. Samtaler i telefon, der ikke 

giver megen mening for en fremmed. Efterårsslagregn mod ruderne. 

Sif, der begynder at beatboxe. De andre kigger op, Sif smiler. »Det er let 

nok, man skal bare sige bouncing-cat og så blive ved, så kommer det«, 

siger hun. »Bouncing-cat, bouncing-cat, bouncing-cat, bouncing-cat.« Vi 

griner. 

Feltnoter, nov. 2017 (16) 
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3.4.2  N O T A T T E K N I K K E R  

Under feltarbejdet benyttede jeg forskellige notatteknikker til at skabe et empirisk 

materiale, der med størst mulig detaljerigdom kunne fastholde forældres, børns og 

velfærdsarbejderes interaktion og udsagn. Hvad mine notatteknikker angår, skelner jeg 

mellem jottings, transskriptioner, feltnoter og memoer, som dels er forskellige måder at 

tage noter på rent praktisk, men også afspejler den begyndende analyse- og 

fortolkningsproces, der finder sted allerede under feltarbejdet. Hvis man forestiller sig 

et kontinuum med såkaldt ’rå data’ i den ene pol og mere fortolkede, ordnede og 

’teoretiserede’ data i den anden, befinder jottings og transskriptioner sig i den ene ende, 

mens feltnoter og memoer befinder sig nærmere den anden. 

For det første benyttede jeg mig af at tage håndskrevne noter på stedet. Dette lod sig 

gøre, fordi feltarbejdet i vidt omfang bestod af observationer af møder, hvor jeg, uden at 

det var påfaldende eller forstyrrende, kunne notere i min feltdagbog. Jeg sad med ved 

mødebordet og var som de øvrige mødedeltagere udstyret med pen og papir. Mine 

håndskrevne noter, eller såkaldte jottings (Emerson et al., 2011, s. 29), tog form i 

stikord, ofte med tilhørende tegn, understregninger og stregtegninger af mødelokalet og 

de deltagendes placering, hvilket alt sammen virkede som støtte for hukommelsen, når 

jeg senere på dagen skrev mine jottings om til mere udførlige og sammenhængende 

feltnoter. Ved mange lejligheder havde jeg desuden mulighed for at lydoptage møderne, 

hvorved de håndskrevne jottings blev sekundære, fordi mine transskriptioner fungerede 

som støtte for udarbejdelsen af feltnoter24. På figur 1 og 2 ses eksempler på henholdsvis 

jottings og renskrevne feltnoter. De er fra et sparringsmøde, hvor sagsbehandleren 

Mette taler med sagsbehandleren Niels om en sag om en 15-årig dreng. Hans familie 

ønsker ham anbragt, fordi hans ADHD er meget voldsom og forældrene har svært ved at 

håndtere ham derhjemme. Niels ønsker Mettes hjælp til at komme videre med sagen, 

som han efter eget udsagn finder svær at håndtere.  

 

                                                        
24 For at kunne lydoptage skulle jeg ved starten af hvert møde have de deltagendes informerede samtykke 
på skrift. Der var dog en del møder, hvor jeg fandt det upassende at bede om lov til at optage – 
eksempelvis i situationer, hvor jeg fornemmede eller på forhånd blev varslet om, at et møde kunne blive 
meget følelsesladet eller anspændt.   
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Figur 1. Jottings. 

 

 

 

Figur 2. Feltnoter. 

Niels: »De [forældrene] svarer ikke på mine mails.« 

Mette: »Det kan jo godt være et rigtig godt tegn.«  

Niels tøver.  

Mette holder fast i, at det kan være et tegn på, at familien faktisk har 

klaret sig uden hjælp siden marts. Fx kommer Tobias nu i skole. Og det 

er en god ting, siger Mette. Mette lyder optimistisk. 

Niels lyder ikke helt overbevist, men siger: »Intet nyt er godt nyt.« Og 

han tilføjer: »Det er det i hvert fald nogle gange.« Han griner uden at 

smile og siger, at det jo også kan være, at forældrene simpelthen har 

»givet op«.  

Mette siger, at hvis hun var Niels, så ville hun være nysgerrig på, »hvad 

der er sket i mellemtiden«. Spørge til, »hvordan det rent faktisk er 

lykkedes forældrene« at få Tobias i skole. 

Feltnoter, maj 2018 (39) 
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De håndskrevne jottings er skrevet under mødet, imens jeg iagttog Niels’ og Mettes 

samtale. I begyndelsen af et sådant møde noterede jeg hurtigt en skitse over, hvem der 

var til stede, og hvordan der så ud. Undervejs noterede jeg også fra tid til anden (ved 

hjælp af enkeltord og tegn), hvordan folk gestikulerede, og de måder, hvorpå ting blev 

gjort eller sagt. Men som det kan ses af eksemplet herover, fokuserede jeg først og 

fremmest på at notere og dermed fastholde den præcise ordlyd af udsagn, for så 

efterfølgende i feltnoterne at gøre beskrivelsen af samtalen mere fyldig og 

sammenhængende. Denne notatteknik er informeret af pædagogikforsker Karen 

Borgnakke, der betragter fastholdelse af originaludsagn ”som en forskningsmæssig dyd” 

(Borgnakke, 1996, s. 151). Borgnakke beskriver i forhold til et konkret 

feltforskningsprojekt, hvordan de noterede originaludsagn i første omgang har 

’staccato-præg’ for siden i gennemskrivningen at blive skrevet som ”mere flydende 

talesprog, men fortsat med samtlige af de noterede originaludsagn i behold og færrest 

mulige af mine fyldeord” (ibid., s. 152). 

Jeg har typisk skrevet jottings om til feltnoter umiddelbart efter mine besøg i 

kommunerne; det vil sige på vej hjem i toget, ved hjælp af diktafon i bilen, om aftenen 

ved skrivebordet eller den efterfølgende morgen. Dette gjorde jeg i et forsøg på ikke 

bare at fastholde originaludsagn, men også at fastfryse ”så mange sceniske udtryk som 

muligt fra rum, rytme og dramaturgi i samtaleforløb og handlinger” (ibid., s. 151). Ud 

over de ’fyldeord’, jeg har tilføjet for at gøre samtalerne flydende, har jeg også tilføjet 

’sceniske udtryk’ som for eksempel Niels’ tøven, hans latter uden smil, samt min 

bemærkning om, at Mette holder fast i sit standpunkt, og at hun lyder optimistisk.  

For at notere og komprimere min mere overordnede forståelse og tolkning af 

situationen har jeg for hvert møde og mellemrum lavet et memo, der beskriver de 

mønstre og nøgletemaer, jeg har set i materialet. Memoet er altså et kortfattet resume af 

mine registreringer af mødet i sin helhed, hvori jeg har beskrevet, hvad der – ofte i lyset 

af teori – syntes relevant og analytisk interessant. Et uddrag af mit memo til 

sparringsmødet mellem Niels og Mette kan ses i figur 3.  
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Figur 3. Memo. 

Temaer: den erfarne og novicen, medfølelse, udviklingslogikker, 

forestillinger om familien 

Møde mellem Mette og den nyansatte sagsbehandler Niels. Indblik i, hvordan 

Mette som garvet sagsbehandler rådgiver Niels i sagen om 15-årige Tobias. 

Forældrene kan, ifølge Niels, ikke magte at have Tobias hjemme mere. De 

ønsker ham anbragt. Niels finder familiens situation håbløs. Niels giver på 

den ene side udtryk for, at der ikke rigtig er noget at stille op med denne 

familie, og på den anden side at kommunen bør sætte ind med en 

foranstaltning – fx anbringelse, som familien ønsker – hurtigst muligt.  

Mette, derimod, sporer hele tiden samtalen hen på at spotte den udvikling, 

der allerede er sket i familien. Og hun sætter spot på steder, hvor alt ’det 

håbløse’ kan gøres til et håndterbart problem. Hun holder fast i, at det 

handler om at spille forældrene stærke og tale dem op, frem for at tale dem 

ned.  

Memo, maj 2018 (39) 

 

 

Eksemplerne illustrerer først og fremmest min notatteknik og mit arbejde med at 

fastholde mine iagttagelser. Samtidig – fordi enhver form for notat er et resultat af en 

udvælgelse og fortolkning, der bunder i feltarbejderens (teoretiske) orientering 

(Emerson et al., 2011, s. 5–6) – siger eksemplerne også noget om, hvad mine 

iagttagelser typisk kredsede om og orienterede mig imod under feltarbejdet. Som 

noterne herover viser, fokuserede jeg ikke alene på de velfærdsprofessionelles ord og 

tale. Jeg fokuserede også på de måder, hvorpå noget blev sagt (fx med optimisme), på 

gestik (fx tøven og latter uden smil), på vaner og rutiner (fx ’rutinen’ med at udtrykke 

medfølelse, udpege problemer og spotte udvikling) og på ideer og logikker (fx at 

forældrene er svage og har behov for at blive spillet stærke), hvilket – i tråd med 
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projektets teoretiske optik – siger noget om, hvordan den sociale relation mellem 

velfærdsarbejdere og dem, som velfærdsarbejdet rettes mod, formes og konstitueres. 

 

 

3.5 Forskningsetiske overvejelser  

 

En etisk ansvarlig forskningspraksis er noget, der angår alle aspekter af 

forskningsprocessen, fra planlægning, udførelse og dataadministration til præsentation 

og formidling af forskningen (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2014). For at 

sikre ærlighed og gennemsigtighed omkring tilblivelsen af afhandlingens empiri, 

analyser og resultater, har jeg derfor tilstræbt at lade refleksioner over min 

forskningspraksis være en integreret del af min redegørelse for afhandlingens 

metodologi. Alligevel er der tre overvejelser, som skal behandles særskilt i det følgende. 

Den første overvejelse drejer sig om informeret samtykke. Den anden handler om 

forskning blandt udsatte grupper. Og den tredje handler om feltens åbenhed og 

fremstillingens etik.  

 

Informeret samtykke 

I projektets indledende fase holdt jeg møder med ledelsen og med Mette og Lisanne for 

at afstemme forventninger om feltarbejdets omfang – og også for at sikre, at de 

deltagende fik viden om, hvad de indvilgede i at deltage i25. På møderne informerede jeg 

blandt andet deltagerne om, at jeg var interesseret i at undersøge, hvad der 

karakteriserer den velfærdsprofessionelle praksis med plejebørn26, og at jeg studerede 

dette i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv. Jeg informerede også om, at jeg var 

optaget af at undersøge, hvilke forståelser det professionelle arbejde med plejebørn 

                                                        
25 Projektet blev herefter meldt til datatilsynet med journalnummer 2015-57-0126, og der er udarbejdet 
samarbejdsaftaler mellem de respektive kommuner og Konsortiet for Pædagogik og 
Velfærdsprofessionelt Arbejde, som projektet er placeret under. Kontrakterne omfatter aftaler om 
fortrolighed og anonymisering i forbindelse med opbevaring, behandling og offentliggørelse af de 
indsamlede data. 
26 Jf. projektbeskrivelsen, bilag 3.  
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baserer sig på. En sådan forskningsinteresse afspejler, at der er tale om et eksplorativt 

projekt, hvor det ikke på forhånd er givet, hvad resultatet kan blive. 

At forskningsdesignet er eksplorativt, er langtfra ualmindeligt inden for praktisk 

empirisk forskning. Spørgsmålet er dog, om man så kan tale om, at de deltagende reelt 

ved, hvad de accepterer at give samtykke til, og om de ved, hvad konsekvenserne på sigt 

vil være. Sociologerne Michael Hviid Jacobsen og Søren Kristiansen skriver i bogen 

Farligt feltarbejde – Etik og etnografi i sociologien, at der, inden for fag som sociologi, 

psykologi og antropologi, med tiden er opstået enighed om at acceptere, at der stræbes 

efter ’tilstrækkelig informeret samtykke’, idet idealet om ’fuldt informeret samtykke’ ses 

som ”en utopi” (Hviid Jacobsen & Kristiansen, 2006, s. 74). Dette skyldes, at meget af 

denne forskning finder sted blandt udsatte borgere, der af forskellige årsager ofte ”ikke 

vil være i stand til at afgive et fuldt informeret samtykke” (ibid.). I forlængelse heraf har 

jeg ved projektets begyndelse og undervejs i feltarbejdet forsøgt at ”spille med så åbne 

kort, som det nu engang er muligt” (Hansen, 2017, s. 56). Det betød blandt andet, at jeg i 

starten af hvert møde præsenterede mig og informerede om mit projekt og min 

tilstedeværelse, at jeg lod mine feltnoter ligge frit fremme på bordet, og at jeg fra tid til 

anden talte med de velfærdsprofessionelle om, hvad jeg havde iagttaget og noteret.  

 

Udsatte grupper og udvidet anonymisering  

Mit projekt indebærer deltagelse af plejebørn og biologiske forældre til plejebørn. 

Sociologen Hanne Warming har specifikt beskæftiget sig med metodiske og etiske 

dilemmaer i forbindelse med forskning vedrørende plejebørn. Hun fremhæver, at 

plejebørn, i kraft af deres position som børn og klienter, kan siges at være i en ’dobbelt 

uprivilegeret’ position (Warming, 2006, s. 44), hvorfor etiske forholdsregler er så meget 

desto vigtigere.  

I den forbindelse har jeg for det første lagt vægt på, at børnene – og også deres forældre 

– har haft mulighed for at sige fra over for deltagelse. Jeg har derfor, via mine 

gatekeepere, indhentet tilsagn fra de deltagende børn (over en vis alder) og deres 

forældre eller værger, ligesom det har været gjort klart, at alle til enhver tid har kunnet 

melde sig ud af projektet.  
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Jeg har for det andet lagt vægt på at gøre børn og forældre ikke-genkendelige i 

afhandlingen. Dette er altid vigtigt, men her er det særligt magtpåliggende, da børn og 

forældre i mange tilfælde står i en svær og sårbar situation. Jeg har således tidligt i 

projektet været omhyggelig med en systematisk anonymisering, hvad angår person-, 

institutions- og stednavne. Jeg har også i en række tilfælde gjort brug af, hvad jeg vil 

kalde udvidet anonymisering, der opnås ved at sløre eller ændre køn, alder eller andre 

karakteristiske kendetegn som eksempelvis en diagnose, en mediesag eller forældrenes 

erhverv.  

Mit empiriske materiale, såvel som mine analyser, fokuserer i høj grad på de 

velfærdsprofessionelles beskrivelser af plejebørn og deres forældre. Disse beskrivelser – 

fra eksempelvis teammøder og sparringsmøder – omhandler dels børn, unge og 

forældre, som har givet tilsagn om deltagelse. Men møderne og dermed beskrivelserne 

omhandler også børn, unge og forældre, som ikke ved, at velfærdsprofessionelles 

udsagn om dem indgår i et forskningsprojekt (se også Brønsted, 2019, s. 82). Her er det 

ret afgørende, at det i afhandlingens analyser af disse beskrivelser netop ikke er 

specifikke børn og forældre, der fokuseres på, men derimod det forestillingsunivers, der 

i den velfærdsprofessionelle praksis produceres om plejebørn og deres forældre, 

herunder de velfærdsprofessionelles forestillinger om børnenes og forældrenes 

potentialer og behov. Samtidig praktiseres også her en udvidet anonymisering, således 

at ingen efterfølgende kan identificeres. 

 

Feltens åbenhed –  og fremstillingens etik  

Med Lisanne og Mette som indgang til felten havde jeg ikke bare fuld adgang til stort set 

alle de møder, som de deltog i27. De indviede mig også i de ønsker og forhåbninger, de 

havde på vegne af børn og familier, ligesom de med stor åbenhed indviede mig i 

historikken bag forskellige anbringelsessager – også i sager, hvor de var i tvivl om, 

hvorvidt de eller kommunen havde gjort nok eller gjort det rette. Den tillidsfulde 

relation havde den fordel, at jeg havde en fornemmelse af at møde de 

velfærdsprofessionelle og den velfærdsprofessionelle praksis ’uden filter’. Samtidig 

                                                        
27 Der var ét statusmøde, hvor en sagsbehandler sagde nej til, at der kom flere med ’fra kommunen’ end 
allerhøjst nødvendigt. Det havde taget hende lang tid at vinde denne families tillid, og det ønskede hun 
ikke at sætte på spil.  
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gjorde åbenheden de velfærdsprofessionelle sårbare over for kritik (se også Vohnsen, 

2017, s. 166). Generelt kan man sige, at der i forbindelse med opnåelse af en tillidsfuld 

relation er både gevinster og problemer. Gevinsten er, at forskeren får adgang til feltens 

mere intime rum, hvor informanterne er på slap line og gerne betror sig om svære og 

tabuiserede emner. Problemet er, hvordan en sådan åbenhed og fortrolighed 

efterfølgende håndteres, og hvordan det sete og hørte formidles og fremstilles. 

Helt overordnet skal det slås fast, at projektet – med afsæt i prakseologien og med afsæt 

i den kritikforståelse, der allerede er gjort rede for – ikke handler om de specifikke 

velfærdsarbejdere, børn og forældre, som jeg har lavet feltarbejde iblandt. Der er ikke 

tale om en kritisk granskning af netop de lokale kontekster, som det observerede 

velfærdsarbejde har udfoldet sig i. Der er derimod tale om en strukturel kritik af de 

magtrelationer, som generelt er involveret i moderne velfærdsarbejde.  

Selv om velfærdsarbejderne i forlængelse heraf ikke holdes ansvarlige for den 

velfærdsprofessionelle praksis som sådan, og selv om jeg fra et bourdieusk perspektiv 

vil holde på, at enhver i samme position ville have gjort og sagt omtrent det samme 

(Bourdieu, 2007b, s. 78), er jeg – fordi de velfærdsprofessionelle har gjort sig sårbare 

for kritik ved at invitere mig ind – opmærksom på, hvordan jeg præsenterer og 

formidler mine observationer af, hvad de velfærdsprofessionelle siger og gør i deres 

arbejde.  

Konkret håndterer jeg problematikken ved rent skriveteknisk, i feltnoter og portrætter, 

at lade de velfærdsprofessionelle komme til orde. Jeg er desuden omhyggelig med, at 

originaludsagn (jf. afsnit 3.4.2) er gengivet ordret og markeret med denne type 

»citationstegn«. Når jeg i øvrigt udarbejder tætte beskrivelser (Ehn & Löfgren, 2010, s. 

17 ff.)  ved at tilføje detaljer og mine egne ’fyldeord’, består tilføjelserne af noget, jeg i 

situationen har sanset, såsom ansigtsudtryk, gestik og handlinger, tid, rum, artefakter og 

interiør. I skrivningen af feltnoter og portrætter undgår jeg principielt at bruge 

adjektiver, der ville lægge et vurderende og fortolkende lag ned over det observerede. 

Frem for eksempelvis at skrive noget i stil med ’stemningen er trykket’, så skriver jeg i 

stedet, hvad jeg har iagttaget: at ’moren griber ud efter en Kleenex’. Dette princip 

handler ikke om at foregive, at feltnoter (og miljøportrætter, se afsnit 3.6.1) er objektive 

skildringer, der gengiver virkeligheden, ’som den er’, hvilket ville stride imod 

afhandlingens ontologi. Det handler derimod om at fastholde, at der er tale om 
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perspektiviske observationer – og om gennem mine beskrivelser at lade læseren se og 

høre, hvad jeg har iagttaget som observatør i felten.  

 

 

3.6 Analysernes konstruktion og fremstil l ingsform  

 

Afhandlingens to hovedanalyser er konstrueret og skrevet frem på to forskellige måder. 

Analyserne i Del 4 fokuserer på relationen mellem velfærdsarbejderen og plejebarnet og 

dets forældre. Analyserne i Del 5 fokuserer på de forestillinger om plejebarnet, 

forældrene og velfærdsarbejdet, som produceres i den velfærdsprofessionelle praksis. 

Det at analyserne fokuserer på forskellige aspekter, kalder på forskellige 

analysestrategier. I det følgende vil jeg beskrive de analysestrategiske og 

fremstillingsmæssige overvejelser, som ligger til grund for disse to i øvrigt indbyrdes 

forbundne analyser.  

 

3.6.1  EK S E M P L E T S  M A G T  O G  M I L J Ø P O R T R Æ T T E R  

Med mit fokus på relationer har jeg i Del 4 nærstuderet, hvad der går for sig i de 

molekylære og mikrosociale processer i interaktionen i den hverdagslige 

velfærdsprofessionelle praksis. I den analytiske fremstilling heraf har jeg valgt at skrive 

miljøportrætter på baggrund af en række udvalgte eksempler fra det empiriske 

materiale. Inden jeg forklarer, hvad jeg forstår ved miljøportrætter, vil jeg opholde mig 

ved, hvordan empiriske eksempler er valgt ud fra det samlede materiale. Ideen om at 

konstruere analyser på baggrund af detaljer og eksempler i et empirisk materiale er 

inspireret af pædagogikforsker Maggie MacLure, der skriver om the power of the 

example (MacLure, 2010, s. 281). MacLures brug af eksemplet i analysesammenhæng 

står i modsætning til traditionelle kodningsstrategier, såsom idealtypemetoden, hvor et 

antal idealtyper konstrueres med henblik på at afdække centrale aspekter ved det 

undersøgte fænomen (Eneroth, 1987, s. 149–154; Weber, 2003, s. 106). Brugen af 

eksemplet står også i modsætning til analyseteknikker som eksempelvis grounded 

theory-metoden, som går ud på at ”opdage, udvikle og verificere en teori på basis af 
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empiriske data”(Boolsen, 2020, s. 309) ved at anvende kodeteknikker, der starter med 

en åben kodning af det samlede datamateriale, som kategoriseres og om-kategoriseres, 

indtil der kan ”formuleres hypoteser om sammenhænge” (ibid., s. 320) og genereres 

teori fra et sæt af data. 

Til forskel fra disse klassiske analysestrategier fokuserer MacLures ’exemplary 

method’28 på detaljer i det empiriske materiale og oparbejder teori fra eksemplet. Med 

henvisning til Massumi skriver MacLure: ”An example is neither general (…) nor 

particular (…). It is ’singular’” (MacLure, 2010, s. 281). Hermed menes, at eksemplet er 

at opfatte som et enkeltstående tilfælde, der ikke desto mindre ’står for’ andre tilfælde. 

Eksemplet står altså i sig selv, men rækker samtidig ud over sig selv; det løfter sig op 

over materialet og siger noget om materialet. MacLure beskriver her den analytiske 

proces, hvori et eksempel så at sige tager form: 

“Now and then, out of the wearying mass of ethnographic ‘data’ (video 

and fieldnotes), something would catch our attention (…) and start to 

form itself into an example. It is hard to describe how this happens, 

since you cannot recognize an example right at the point of its 

emergence. One way to describe its beginnings would be as a kind of 

glow: some detail – a fieldnote fragment or video image – starts to 

glimmer, gathering our attention. Things both slow down and speed up 

at this point” (ibid., s. 282). 

Også andre har beskrevet, hvordan udvælgelsen af eksempler og detaljer fra et 

kvalitativt empirisk materiale finder sted på baggrund af oplevelsen af, at ”noget er på 

spil” (Dewey 2009 citeret i; Klitmøller 2012:180), eller fordi dele af materialet opleves 

som ”varmt”29. Pædagogikforsker Jacob Klitmøller reflekterer på tilsvarende vis over, 

hvordan han efter klasserumsobservationer har valgt specifikke situationer ud til 

analyse: ”[bagefter] havde jeg en oplevelse af, at situationerne ’hang ved’, og at jeg ved 

flere lejligheder opdagede, at jeg igen tænkte over dem, selv om jeg ikke havde sat mig 

det for” (Klitmøller, 2012, s. 179).  

                                                        
28 MacLure låner denne term fra filosoffen Brian Massumi (se MacLure, 2010, s. 281). 
29 Charlotte Højholt beskrev dette fænomen på et ph.d.-kursus, hvor jeg deltog, i januar 2018. Oplægget 
havde overskriften ’Analyse som forankring af personlige perspektiver i social praksis’. 
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Min udvælgelse af eksempler fra materialet minder om det, som er beskrevet her. 

Undervejs i mit feltarbejde oplevede jeg flere gange, at situationer ’hang ved’, også 

længe efter at jeg havde forladt felten. Når nogle situationer på den måde blev 

hængende i min bevidsthed, var det ikke kun, fordi de gjorde indtryk og berørte mig 

rent menneskeligt. Det var også, fordi disse situationer ’løftede sig op’ i mine læsninger 

af det samlede materiale, og fordi de fik næring og betydning fra mine læsninger af 

andres teorier om og fremstillinger af velfærdsarbejde, passion og medfølelse.  

For processuelt at kunne nærstudere og skrive frem, hvad der sker i relationen og 

interaktionen i den velfærdsprofessionelle praksis, har jeg benyttet ”’exemplification’ as 

a writing practice” (MacLure, 2010, s. 282). Jeg følger på den måde MacLures pointe om, 

at det analytiske arbejde ligger i udfoldelsen af eksempler og detaljer fra det empiriske 

materiale. Dette gøres ved hjælp af teori. Ikke på en måde, hvorpå teori ’appliceres’ på 

eksemplerne, men på en måde, hvor teori fungerer perspektivudvidende og som 

produktivt benspænd. MacLure skriver i den forbindelse, at ”the value of theory lies in 

its power to get in the way. Theory is needed to block the reproduction of banality, and 

thereby, hopefully, open new possibilities for thinking and doing” (ibid., s. 277). Teori er 

altså ikke en orden, som empiri og eksempler kan ’hældes ned i’. Hensigten er i stedet, 

at begreber om genstanden velfærdsarbejde med plejebørn og deres forældre arbejdes 

frem og knopskyder fra eksemplerne – ved hjælp af teori. 

Fremstillingsmæssigt har jeg valgt at udfolde og skrive de udvalgte situationer som 

miljøportrætter. Informeret af antropologen Nina Holm Vohnsen forstår jeg 

miljøportrættet som en form for skrivning, der stiler mod at bevare og gengive den 

udforskede kulturs kompleksitet. Vohnsen skriver, at det særlige ved miljøportrættet er, 

at den baggrund, som noget siges og gøres på, tildeles en vis rolle. Baggrundsdetaljer 

betragtes som en del af den historie, der fortælles (Vohnsen, 2017, s. 31). Hvad 

velfærdsarbejderne siger og gør, ser jeg altså ikke som løsrevet fra den materielle 

kontekst, som velfærdsarbejdets daglige rutiner udspiller sig i og omkring: kontoret, 

bilen, køkkenet, langbordet, elevatoren, kommunens lange gange, kaffemaskinen, 

bordet med slik og klementiner. Miljøportrættet har netop til hensigt – nærmest 

fotografisk – at stille skarpt på aktøren midt i og iblandt dennes hverdagslige objekter. 

Det betyder ikke, at portrætterne ses som afspejlinger eller repræsentationer af 

’virkeligheden’ eller som ’rå’ eller ’rene’ data (Madsen, 2003, s. 76). For 
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miljøportrætterne er skrevet på baggrund af, hvad jeg – med min socialt og kulturelt 

bestemte og teoretisk informerede brille – har fundet væsentligt, særligt og originalt for 

det felt, jeg for en tid har befundet mig i. Mine portrætter er altså afgrænsede 

fortællinger, som har til hensigt gennem tætte beskrivelser af dagligdagens rutiner at 

portrættere den ”viden, som sidder lige så meget i hænderne som i hovedet og derfor 

ikke er så let at fange i ord” (Ehn & Löfgren, 2010, s. 19). De detaljeorienterede 

miljøportrætter har til hensigt at vise de sociale processer, som finder sted i relationen, 

og som kan siges at være karakteristiske for den velfærdsprofessionelle praksis med 

plejebørn og deres forældre.  

 

3.6.2  K O R T L Æ G N I N G  A F  E T  F O R E S T I L L I N G S U N I V E R S  

Hvor jeg i afhandlingens Del 4 har studeret sociale processer ved at gå helt tæt på 

udvalgte eksempler og situationer fra mine observationer, har jeg i Del 5 taget højde for 

materialet i sin helhed.  

Skønt MacLure mange steder argumenterer for den erkendelsesmæssige værdi i at lade 

eksempler og detaljer tale, og for at kvalitative analyser skal hylde og turde fastholde 

kompleksitet med henblik på at virke produktivt forstyrrende (MacLure, 2006a, 2006b, 

2010), så peger hun også på, hvad kodning som analytisk praksis kan. I artiklen 

Classification or Wonder? Coding as an Analytic Practice in Qualitative Research (2013) 

fremhæves den systematisk ordnende læsning af det empiriske materiale som en 

forudsætning for fremstillingen af analyser, der kan invitere til refleksion. Det kræver 

altså, ifølge MacLure, et sorterende blik at få øje på det originale ved et felt.  

For at få øje på det originale eller kendetegnende ved det forestillingsunivers, der 

produceres i den velfærdsprofessionelle praksis, har jeg derfor brugt en anden 

analysestrategi end i analyserne af, hvad der er på færde i relationen. I analyserne i 

afhandlingens Del 5 er der altså tale om en anden tilgang til materialet såvel som en 

anden udvælgelse af, hvad der fremstilles. Ad flere omgange har jeg gennemlæst det 

samlede materiale med henblik på at identificere og kode velfærdsarbejdernes 

beskrivelser af plejebørn og plejebørns forældre. Det vil sige de velfærdsprofessionelles 

beskrivelser af børnenes og forældrenes karakteristika, særkender, formodede mangler, 

potentialer og behov, samt de velfærdsprofessionelles beskrivelser af, hvad 
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velfærdsarbejdet i den sammenhæng kan og skal. Rent praktisk har jeg benyttet 

værktøjet NVivo, der er designet til at understøtte analyser af store mængder kvalitative 

data. Jeg har til en start kodet alle de steder i materialet, hvor der blev talt om børnene 

eller deres forældre. Dernæst har jeg (primært ved brug af nodes i NVivo, se herunder) 

samlet og sorteret de forskellige beskrivelser i over- og underkategorier, om og om igen 

til det – midlertidigt – faldt på plads i den orden, som fremstilles i analyserne. 

Nedenstående screenshot af mit projekt i NVivo (se figur 4) illustrerer, hvordan 

eksempelvis overkategorien ’forældre i stilstand’ på et tidspunkt i processen var inddelt 

i forskellige underkategorier, som så sidenhen blev grupperet på ny, efterhånden som 

flere beskrivelser af forældrene indgik i sorteringsprocessen.  

Figur 4. Screenshot fra mit projekt i NVivo. 2019.07.16. 

 

 

 

Gennem sorterende læsninger har jeg således kortlagt det forestillingsunivers – det vil 

sige det kategoriseringskatalog eller repertoire af ord, talemåder, metaforer og 

fortællinger om plejebørn og deres forældre – som er produceret i den 

velfærdsprofessionelle praksis. Og på den baggrund har jeg konstrueret min analytiske 

fremstilling af velfærdsarbejdernes forestillinger om plejebørn og deres biologiske 

familier på en måde, hvor jeg fremstillingsmæssigt har brugt uddrag fra feltnoter og 

især originaludsagn til at vise de mønstre, jeg har fundet i materialet. 
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3.7 Opsamling 

 

Opsummerende har min produktion af empiri drejet sig om at oparbejde et empirisk 

materiale, der gav mig mulighed for at skabe sociologisk viden om velfærdsarbejde med 

plejebørn og deres forældre. I forlængelse af afhandlingens erkendelsesinteresse og 

ontologi har jeg sat de velfærdsprofessionelles praktikker i fokus for undersøgelsen af, 

hvordan hjælperelationen mellem velfærdsarbejdere og udsatte familier formes – og 

former samfund.  

Med dette afsæt – og ud fra en grundlæggende præmis om, at menneskelig praksis er 

kropsliggjort og praktisk, snarere end rationel og bevidst – har jeg valgt at producere 

empiri gennem et etnografisk inspireret feltarbejde. Feltarbejde i to kommuner har 

således været en indgang til at forstå velfærdsarbejdernes hverdagslige rutiner og vaner 

og studere de mikrosociale processer heri.  

Mødet med felten blev også et møde med mine egne spontane reaktioner på det, jeg som 

feltarbejder tog del i. Ved at forholde mig iagttagende og objektiverende – ikke bare til 

de velfærdsprofessionelles praktikker, men også til min egen sociale indignation og 

impuls til at handle og gøre noget for dem med behov for hjælp – blev jeg gradvis ledt på 

sporet af de temaer, der er kommet til at stå centralt i afhandlingens analyser.  

Når sådanne refleksioner over forskerens møde med felten tillægges betydning, bygger 

det på anerkendelsen af, at viden er perspektivisk. Derfor betragtes også det empiriske 

materiale som konstrueret fra et synspunkt, hvilket vil sige gennem en teoretisk 

informeret og socialt bestemt brille. Under feltarbejdet har jeg haft øje og øre for såvel 

ord og tale som sceniske udtryk, hvilke jeg har søgt at fastholde skriftligt i feltnoter. 

Disse feltnoter udgør det empiriske materiale, som afhandlingens analyser baserer sig 

på.  
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Del IV:  
Analyser af relationen 
mellem velfærdsarbejderen 
og plejebarnet og dets 
forældre 
 

 

Afhandlingens første analysedel fokuserer på relationen mellem den 

velfærdsprofessionelle og plejebarnet og dets biologiske forældre. Den består af to 

analyser af de ’molekylære’ processer, der finder sted, når velfærdsarbejdere er i færd 

med at hjælpe henholdsvis plejebørn og plejebørns forældre. At hjælpe eller assistere 

(Simmel, 1965, s. 121) vil i denne sammenhæng sige at yde former for velfærd, der 

sigter på at bringe børn og forældre i udvikling, hvor udgangspunktet er, at udviklingen 

er gået tilbage, gået skævt eller endda brudt sammen. Den velfærdsprofessionelles 

hjælp til plejebarnet og dets forældre har altså et igangsættende, normaliserende, 

forandrende og forbedrende formål.  

I forlængelse af afhandlingens erkendelsesinteresse, der handler om at forstå de sociale 

betydninger og effekter, der knytter sig til velfærdsarbejdets bestræbelser på at hjælpe 

og gøre godt – og med afsæt i den teoretiske konstruktion af velfærdsarbejde som en 

hjælperelation – stiller jeg i denne del af afhandlingen følgende spørgsmål:  

Hvad karakteriserer relationen mellem på den ene side velfærdsarbejderen og på den 

anden side plejebarnet og dets forældre? Og hvordan formes velfærdsarbejderen 

henholdsvis plejebarnet og dets forældre i denne relation? 
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De to analyser indledes med en række miljøportrætter, der udfolder eksempler fra det 

empiriske materiale (jf. afsnit 3.6.1) og går tæt på de mikrosociale processer i 

interaktionen i den hverdagslige velfærdsprofessionelle praksis. På den måde fungerer 

portrætterne som analytiske visninger af, hvad jeg efterfølgende analyserer tematisk. 

Portrætterne og de tematiske analyser viser, at velfærdsarbejdernes medfølende 

bekymring og impuls til at hjælpe er centrale drivkræfter i den velfærdsprofessionelle 

praksis med plejebarnet og dets forældre. Analyserne viser også, hvordan disse 

drivkræfter cirkulært medvirker til at skabe og opretholde en social relation, hvor 

velfærdsarbejderen skabes og formes som én, der kan give, hjælpe og gøre en forskel, 

mens plejebarnet og forældrene skabes, formes og fastholdes som objekter for 

velfærdsarbejdernes hjælpelyst og som modtagere af hjælp og velfærd.  

 

 

4.1 Relationen mellem velfærdsarbejderen og plejebarnet  

 

I afhandlingens tre første miljøportrætter inviteres læseren med i felten og helt tæt på 

det velfærdsprofessionelle arbejde med det anbragte barn. Det første portræt, »Det skal 

lykkes« – Drømmen om studentereksamen, har sagen om tolvårige Sebastian som 

omdrejningspunkt. Portrættet skildrer et statusmøde, som finder sted på opholdsstedet 

Agerbo, samt den samtale om sagen, som efterfølgende finder sted i bilen på vej derfra. 

Det andet portræt, »Hun er gået i stå« – Bekymringer om fremtiden, har treårige Lily som 

omdrejningspunkt. Her skildres et tilsynsbesøg i Lilys plejefamilie. Derudover skildres 

også de velfærdsprofessionelles drøftelser af sagen, dels i bilen og dels på et 

efterfølgende teammøde i et af kommunens mødelokaler. Det tredje portræt bærer 

titlen »Skal jeg bare blive ved?« – Oplæring i arbejdet med plejebørn. Det adskiller sig fra 

de to foregående portrætter ved ikke at fokusere på én sag. I stedet illustrerer 

portrættet, hvordan erfarne velfærdsprofessionelle i forskellige – og mere eller mindre 

formelle – sammenhænge giver sparring til nyansatte kollegaer i forhold til arbejdet 

med anbringelsessager. Samlet giver disse tre miljøportrætter et fokuseret indblik i, 

hvad der karakteriserer socialrådgiveres, anbringelseskonsulenters, plejeforældres, 

skolelederes og andre velfærdsprofessionelles hverdagslige praksis med plejebørn.  
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P O R T R Æ T  1:  »D E T  S K A L  L Y K K E S «   

D R Ø M M E N  O M  S T U D E N T E R E K S A M E N  

 

Som perler på en snor 

Mette og jeg ankommer til Agerbo i hendes bil. Opholdsstedet har til huse i en firlænget 

gård. Vi parkerer på de toppede brosten og går mod hovedhuset og direkte ind i 

køkkenet. Jeg tænker ved mig selv, at der er en hjemlig atmosfære. Jeg bemærker også 

spisebordets længde, de to opvaskemaskiner og en stor tavle, hvorpå der er skrevet 

noget om madhold og siddepladser. Mette introducerer mig til Sebastian. På vej i bilen 

har hun fortalt, at Sebastian har skiftet fra en specialskole til en inklusionsklasse – x-

klassen – på den lokale folkeskole for et halvt år siden. Statusmødet skal blandt andet 

handle om skoleskiftet og om, hvordan Sebastian kan blive integreret i en almindelig 6.-

klasse.  

Mette introducerer mig også til Agerbos daglige leder, Bo, og til Sebastians mor. 

Anbringelseskonsulenten, Ilse, kender jeg fra tidligere møder.  

Vi tager plads omkring spisebordet, hvor der er dækket op med wienerbrød og kaffe. Bo 

indleder mødet med at sige til Sebastian, at han nok vil få svært ved at tåle al den ros, 

han skal have i dag. Sebastian smiler skævt og skænker sig en kop kaffe. Bo læser højt 

fra statusrapporten: Sebastian er glad for sin nye skole, han deltager i undervisningen, 

han læser lektier, og han har ikke konflikter med lærerne. Mette siger, at »det er sejt«. 

Bo siger, at han gerne vil rose Sebastian, fordi hans temperament »er ved at komme 

under kontrol«. Mette siger, at hun ved, at det var noget af det, som Sebastian gerne ville 

øve sig på. Hun siger, at han virkelig har knoklet med det. Før farede han i flint, »nu 

siger han pyt«.  

Bo siger, at Sebastian selv har formuleret nogle udviklingsmål. Bo læser højt: »’Jeg bliver 

hurtigt ukoncentreret, men jeg er meget obs på det og får meget hjælp til at arbejde med 

det’«. Bo siger, at Sebastian »er meget obs på det«, og at »han mærker sig selv meget 

bedre«. Sebastian er også blevet god til at komme til de voksne, hvis der er »noget, der 

fylder«. 
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Alt i alt går det godt med Sebastians udvikling, smiler Bo. »Det kører som perler på en 

snor.« 

 

Moderlig intuition og mild kaffe 

Bo siger, at han også gerne vil rose moren for at støtte op. Moren griner og siger, at hun 

»hader at få ros«. Til Sebastian siger hun, at han er blevet en »teenagedreng med stort 

T«.  

»Det er også en stor dreng, du har nu«, siger Mette. 

Moren ruller med øjnene og siger, at Sebastian er begyndt at »kigge på damer«. Hun 

fortæller om en gang, hvor hun troede, at han tjekkede vejrudsigten. Men så var det side 

9-pigen, han kiggede på. Moren griner og siger, at hun slet ikke kan forstå, at han er 

blevet så stor, at han kigger på den slags nu. Mette blinker og siger, at det ikke er 

sikkert, at moren får alt at vide længere. Moren siger, at hun aldrig får noget at vide. 

Hvis der »er noget«, siger hun, så går Sebastian til hendes mand, ikke til hende. Så hun 

»ved ikke halvdelen«. 

Mette siger, at det er »dejligt«, at Sebastian er fortrolig med sin stedfar.  

Bo siger til moren, at hun nok alligevel »på intuitionen« ved lidt om, hvad der rører sig i 

Sebastian.  

Sebastian kigger ned i sin kaffekop. Han siger: »Den kaffe er godt nok mild.« 

  

Aggressionen skal ud 

Bo siger, at Sebastian skal »støttes i at sætte ord på følelser«. Han skal også støttes i at 

»have en positiv opfattelse af sig selv«. Sebastian er blevet bedre. Vreden er »på 

tilbagetog«. Alle om bordet – også Sebastian – er enige om, at han er blevet bedre til at 

håndtere vrede. Men han har temperament, og der er stadig vanskeligheder. For nogen 

tid siden sparkede han væggen ind, men det er længe siden, han sidst gik grassat. Moren 

smiler til Mette og giver udtryk for, at Sebastian ikke har sit temperament fra fremmede. 
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Bo siger, at hvis der er forandringer, som Sebastian ikke kan honorere, så reagerer han 

indimellem »uforholdsmæssigt negativt«. Og så ved Bo, at Sebastian »trænger til voksen-

én-til-én«. Sebastian har fortsat behov for »tydelige voksne og faste rammer«.  

»Men hvordan skal vi hjælpe Sebastian fremover?«, spørger Bo og besvarer selv 

spørgsmålet. Indsatsen er, at Sebastian »skal roses og anerkendes, når han giver udtryk 

for følelser, der er svære at rumme«. Ellers, siger Bo, vil det kunne udvikle sig til 

»aggression«. 

 

Et nyt mål 

Sebastian har sat sig nogle mål ved sidste statusmøde. Bo læser dem højt. Et af dem 

handler om, at Sebastian gerne vil blive bedre til at holde sig uden for konflikter. Bo 

siger, at dette mål »i høj grad er blevet opfyldt«. De øvrige om bordet nikker. Ilse siger, 

at Sebastian er, lige som han skal være. »Ja, du behøver faktisk ikke blive bedre til det«, 

siger Bo. Det ville være »unaturligt«, hvis Sebastian aldrig havde konflikter. Så han er, 

»hvor han skal være«.  

Sebastian har nu »et nyt mål«, siger Bo og ser på Sebastian. Han vil gerne fra x-klassen 

»op i stamklassen«, så han kan være sammen med sine venner. 

Anbringelseskonsulenten roser Sebastian for selv at have formuleret et mål om at ville 

opføre sig pænt, fordybe sig i timerne og blive bedre til at indgå socialt. »Det er jo 

fantastisk«, siger hun. Mette stemmer i og siger, at det er vigtigt, at det er klart for 

Sebastian, hvad det er for nogle »skridt, han skal tage«, for at opfylde sit mål. Det er 

vigtigt, at han ved, hvad han skal øve sig på.  

 

Den gode overgang 

Lederen Bo runder af og siger, at Sebastians skoleskift er »gået godt«. Han siger, at det 

skyldes det store forarbejde, der er lavet for at skabe trygge rammer for Sebastian. Bo 

drejer hovedet mod Mette og siger, at det tværfaglige samarbejde med Mette, med 

skolen og med personalet i x-klassen har skabt »de helt rigtige rammer« for Sebastian i 

forbindelse med skoleskiftet. Bo kigger nu på moren og siger, at hendes opbakning har 

haft stor betydning for, at Sebastian har følt sig tryg i overgangen til den nye skole. Han 
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siger, at hvor Sebastian »før« gerne ville løse sine konflikter »med bål og brand og 

ballade«, så vælger han »nu« at få hjælp til konfliktløsning fra de voksne. »Det er rigtig 

dejligt.«  

Han siger, at Sebastian ikke ville have været »nået så langt i sin udvikling uden dette 

særdeles gode samarbejde«. Det giver Sebastian tryghed, siger Bo, at alle de voksne 

arbejder i samme retning, og at der er »stabile rammer i hans opvækst«. Mette siger, at 

det er flot, at Sebastian »bare brager derudad«, og hun spørger ham, om der er mere, 

han gerne vil snakke om.  

Sebastian kigger op fra sin mobil med et skævt smil: »Jeg har faktisk ikke hørt efter 

særlig meget.« 

 

At se ressourcerne 

Da vi efterfølgende sidder i bilen igen, siger Mette, at det gode i den her sag er, at hun 

har kendt Sebastian så længe. »Det er mig, der har anbragt ham«, siger hun. Hun har 

også anbragt flere af Sebastians søskende, både på farens og morens side. I Sebastians 

tilfælde bad moren selv om det. Hun spurgte, om Mette ikke nok ville gøre dét, hun ikke 

kunne sige selv, men som hun vidste var bedst for ham. Hun ville bare gerne »sige ja«.  

Mette fortæller om Sebastians anbringelsesforløb: to forskellige plejefamilier, som har 

opgivet Sebastian, og nu opholdsstedet Agerbo – og undervejs adskillige skoleskift.  

Da Mette besluttede, at Sebastian skulle skifte fra specialskolen til folkeskolen, var der 

flere, der antydede, at Mette var i færd med en »spare-øvelse«. Nogle mistænkte Mette 

for, forklarer hun, at tænke i penge frem for at tænke på, hvad der var bedst for 

Sebastian. »Men det her handler ikke om økonomi«, siger Mette. Mette kunne bare »se«, 

at Sebastian var »for god« til at være i en specialskole. Hvis han hver dag skulle spejle 

sig i de børn, der var i specialskolen, ville han ikke lære, at man kunne være på andre 

måder, forklarer Mette. »Jeg kunne jo se alle de ressourcer, den her dreng har«, siger 

hun.  
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Gaven 

Mette fortæller om den opvækst, som Sebastian og hans søskende har haft. »De har fået 

nogen på lampen«, siger hun. Og Sebastian har fået skyld for, at situationen i hjemmet er 

kommet »ud af kontrol«. Det har hun gennem tiden talt meget med Sebastian om. »Jeg 

havde købt en gave til Sebastian«, siger hun. En bog, hvor han kunne sætte 

klistermærker ind, »for han ku’ ikke sætte ord på«. Bogen var på den måde »en del af 

behandlingsarbejdet«, forklarer Mette. 

Sebastian havde sagt: »Har du købt den til mig?« 

Mette havde sagt: »Det kan du tro. Og se, der er klistermærker i.«  

Mette forklarer mig, at det er noget af det, arbejdet som sagsbehandler handler om. »Det 

er vigtigt at få en relation til barnet«, siger hun. »For det her ville jeg ikke ku’ gøre med 

et barn, jeg ikke kender.« 

Mette fortæller, at hun tit møder Sebastian, når hun kører ud på skolerne. »Og han 

synes, det er fantastisk«, smiler hun. »Han råber, og jeg dytter«. Nogle gange kører hun 

ham i skole, »fordi det lige passer«. Og han spørger Mette, om hun ikke også kan hjælpe 

hans lillebror. »Det er vigtigt for Sebastian, at han har én, som har kendt ham længe. 

Han har sin mor, og så har han mig. Kan du ikke se, vi sku’ skifte hele tiden?« 

»Skifte sagsbehandler?«, spørger jeg.  

»Ja«, siger Mette.  

Jeg siger, at det er mit indtryk, at der i nogle kommuner er mange sagsbehandlerskift. 

Og jeg tilføjer, at jeg godt forstår, at man kan løbe tør for energi i det job. 

»Jamen, det giver jo energi«, udbryder Mette. »Det dér med, at man kan se, man gør en 

forskel. Man kan se, at man kommer til at betyde noget for et andet menneske.« Men der 

skal også være en grænse. Sagsbehandleren skal være betydningsfuld, men hun skal 

»ikke være afgørende på den følelsesmæssige side«, forklarer Mette. »Men det er 

simpelthen så skønt at se. Og så giver det energi, det der med, at det lykkes, ik’. Og når 

folk ikke tror på det, så skal jeg fand’me nok vise dem. Det er dér, hvor min stædighed 

kommer ind og siger: Det skal lykkes.«  
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Studentereksamen 

Jeg spørger Mette, hvordan hun tror at fremtiden bliver for Sebastian.  

»Han får en studentereksamen«, svarer Mette. »Det tror jeg, han gør. Det håber jeg for 

ham.« Mette siger, at hun tror på, at han gennemfører niende klasse. »Han er utrolig 

dygtig«, siger hun. »Jeg forstår det ikke. Hans far er retarderet, og moren er rigtig skidt 

kørende også. Jeg forstår ikke, hvor han har fået de evner fra.« Mette regner med, at han 

får en studentereksamen og kommer videre i uddannelsessystemet, og at han kommer 

til at flytte i egen bolig. »Jeg er ikke i tvivl om, at han får nogle knubs på vejen. Men han 

er også en dreng, som nok skal klare sig igennem.«  

 

Skrøbeligt  

Mette håber, at Sebastian kan få lov til at blive boende på Agerbo, til han fylder atten. 

Men nogle gange sluses unge ud i egen lejlighed inden da. Mette er bekymret for, at han i 

det lange løb er »for god« til at være sådan et sted som Agerbo. »Men vi har forsøgt 

meget med ham«, siger Mette, »og han fortjener at få ro«. Mette er bekymret for, hvis 

Sebastian skal ud at bo alene i en lejlighed. »Han har ikke noget netværk, han står helt 

alene. Så du kan godt se«, siger hun: »Hvad skal der blive af sådan en dreng?«  

Han har kun sin mor. Hans mormor og morfar har aldrig meldt sig på banen. »De er 

søde, men ikke noget, man kunne bygge på«, siger Mette. »Det er dét, han har. Groft sat 

op.« Der er ingen tvivl om, siger Mette, at det er »barnet, man skal satse på«. For alt 

omkring barnet er så »skrøbeligt«.  

 

Miljøportræt på baggrund af feltnoter, nov. 2017 (14, 15) 
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P O R T R Æ T  2:  »HU N  E R  G Å E T  I  S T Å «   

B E K Y M R I N G E R  O M  F R E M T I D E N  

 

Til fare for sig selv  

Jeg er på hjemmebesøg sammen med anbringelseskonsulenten Lisanne og to 

sagsbehandlere. Vi sidder omkring køkkenbordet sammen med plejeforældrene til Lily 

på tre et halvt. Lily sidder på sin Tripp Trapp-stol for bordenden. Plejefaren tilbyder 

hende figenstang og mælk.  

Plejeforældrene er bekymrede. De »vidste, det ville gå galt« med den børnehave. 

Børnehaven vil have, at de henter Lily senest klokken to hver dag. Børnehaven siger, at 

der ikke er ressourcer nok. Pædagogerne skal have et øje på hende hele tiden. Og de 

siger, at de ikke kan forsvare, »at Lily er til fare for sig selv efter klokken to, fordi der 

ikke er nok personale«.  

Plejefaren siger, at pædagogerne ikke kan holde Lily inde. Hun løber bare ud. Lily »kan 

komme igennem og ud af alt, hun kan blive en dygtig udbryderkonge«, siger han. 

Plejemoren siger, at lige nu kravler hun over hegnet. »Ja«, siger plejefaren, »og vi kan jo 

ikke ha’ pigtråd på; det er minutter, det drejer sig om«. Plejeforældrene fortæller flere 

historier om, hvordan Lily stikker af. Nogle gange er Lily pludselig løbet ud og har sat sig 

i bilen. »Vi skal ha’ fundet ud af noget, for det stopper ikke.«  

 

Bagud 

»Vi har sagt mange gange i børnehaven, at vi ikke tror på, at det er det rigtige sted for 

Lily«, siger plejefaren.  

Lisanne giver ham ret. Hvis ikke børnehaven kan have hende efter klokken to, så »er det 

jo ikke det rigtige sted«. Lisanne foreslår, at de indkalder til et netværksmøde, så der 

kan lægges en plan. Børnehaven bliver nødt til at få deres »PPR-psykolog« til at lave en 

»PPV«, så de kan vurdere, om de kan »opfylde Lilys behov«, siger hun.  
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Plejefaren mener ikke, at børnehaven gør nok. »Så bruger vi et halvt år på at finde ud af, 

at det ikke lige er det rette«, siger han. »Og vi er i forvejen bagud, pludselig er vi et år 

bagud.« Lisanne siger, at det er vigtigt, at Lily får den rette hjælp, inden hun skal i skole.  

»Lige nu står vi stille«, siger plejefaren, »og inden [undersøgelserne] kommer i gang og 

alle kommer indover, så er der gået et halvt år mere. Og der sker ikke noget med Lily.«  

 

Penalhus og papirer 

Snakken går over køkkenbordet. Og Lily snakker med. Samtalen mellem de voksne 

afbrydes jævnligt og i tiltagende grad af Lily, som vil have mere mælk, mere figenstang, 

vil ned fra stolen, vil udenfor og i det hele taget vil noget andet end at sidde stille ved 

køkkenbordet. Placeret ved siden af Lily prøver jeg at gøre mig nyttig ved diskret at 

tegne en kat, som jeg skubber hen til hende. Jeg giver hende min blyant. Lily er ikke 

videre interesseret i katten, men snarere i det penalhus, som blyanten blev fisket op af. 

Jeg skubber mit penalhus hen til hende. Lily lyner det op og tager alle tingene ud én for 

én. Blyanter, andre skriveredskaber, klips, papirlapper, USB-stik, hårnåle, elastikker og 

mønter spredes ud over bordet.  

Samtidig finder plejemoren nogle papirer frem vedrørende Lily. Det er nogle papirer, 

som børnehaven har sendt dem. Hun giver papirerne til Lisanne, som læser højt: 

»Har lidt mangel på ordforråd … udfordringer ved sanseindtryk og kropsfornemmelse … 

kan stå tæt på andre børn … reagerer ikke på smerte … er meget neutral i følelsesudtryk 

og kan blive hysterisk«. 

»Nå«, siger Lisanne, »hvis man er hysterisk, så er man da ikke neutral«. Lisanne kigger på 

plejeforældrene. »Det hænger ikke sammen«, siger plejefaren. 

Mens de taler, lægger jeg alle tingene tilbage i penalhuset, hvorefter Lily tømmer det 

igen. Og igen. Jeg er ret tilfreds med på den måde at gøre noget godt for både Lily og for 

de velfærdsprofessionelles mulighed for at holde møde. Lisanne læser videre om Lily, at 

»hun taler med alt og alle … hun piller ved alt … hun har ikke noget filter … hun bliver 

ikke utryg i nye situationer … hun er meget nysgerrig … «. 
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Her kigger plejefaren over mod mig og penalhuset. Jeg har netop fyldt alle tingene 

tilbage i penalhuset og lynet det for tredje gang. »Hun kan åbne alt, skal du lige vide«, 

siger han. »Hun er den bedste i verden. Hun har låst sig inde på pædagogernes 

personalestue.« 

 

Vilde Lily 

Lisanne siger til plejefaren: »Da jeg snakkede med dig sidst, kunne jeg høre på dig, at 

man skal være på hele tiden.« 

Plejefaren siger, at »lige nu får hun lov til at lege med et penalhus«. Han nikker i min 

retning og siger, at »det får hun normalt ikke lov til. Nu skal vi så holde hende væk fra 

penalhuse det næste halve år.« Jeg tænker på mængden af papirklips, små lapper og 

blyanter, som har ligget spredt ud over bordet, og på at det er tid at få penalhuset ned i 

tasken under stolen. »Der er så mange ting«, siger plejefaren og sukker. »Hvis vi leger og 

lader hende nive os lidt, så niver hun alt og alle i et halvt år.«  

»Det er rigtig svært, for man skal virkelig overveje, hvad man laver med hende«, 

fortsætter plejefaren. »Hun har ikke det filter, der siger, at jeg må ikke dét der. Nu har 

hun siddet overraskende længe med det penalhus. Men ellers så, pup, så går hun bare 

sin vej. Så vi må være klar og holde døren lukket. Hun har ikke noget filter i forhold til 

fremmede. Hun er jo ligeglad med os, når hun kommer ud. Hvis hun ser noget tre 

kilometer væk, så løber hun bare. Over et vejkryds.« Plejefaren laver en bevægelse med 

armen. »Vi har stadig sele på stolen for at lære hende, at når vi spiser, så spiser vi. Det er 

svært at have hende med ude blandt mennesker.« 

Plejemoren forklarer, at de ikke længere kan have Lily med ude til arrangementer med 

familie og venner. »Også for Lilys egen skyld«, siger hun. »Hun har bedre af at få en god 

dag herhjemme.« Så plejeforældrene vil gerne have aflastning. Men det kan ikke bare 

være en hvilken som helst barnepige. Det skal være en, der er meget robust – »både 

psykisk og fysisk«, siger plejefaren.  

Lisanne kigger over på sagsbehandlerne og tilbage på plejeforældrene. »Vi må sørge for, 

at I får noget aflastning.«  
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Hun er gået i stå 

Plejefaren slår ud med armene. »Nogle ting sidder fast, andre gør ikke. Vi skal repetere 

alt«, siger han. »Der er bare ting, der ikke kan hænge fast. Det er det største problem. 

Nogle gange kan vi jo gentage syvogfirs gange. Hun glemmer det.« Lisanne siger, at »det 

kommer til at gi’ store udfordringer i skolen også«. 

»Det er virkelig noget, der bekymrer os«, siger plejefaren. Det er svært bare at vente på, 

at børnehaven laver undersøgelser og kører deres egne processer, siger han. »Vi må i 

gang med et eller andet.«  

»Det lyder, som om hun er gået i stå«, siger Lisanne.  

»Det er hun«, siger plejefaren. 

»Det er rigtig bekymrende«, siger Lisanne, »at de ting, hun lærer, dem aflærer hun 

lynhurtigt, hvis det ikke bliver holdt ved lige«. 

Plejeforældrene og Lisanne taler om, at Lily har arvet vanskelighederne fra sine 

biologiske forældre. Moren har en kromosomfejl, som Lily er ved at blive udredt for, og 

faren er dårligt begavet. 

»Dårlig plus dårlig kan aldrig give plus«, konstaterer plejefaren. Han fortæller, at Lily 

har haft »ekstreme vanskeligheder de første måneder af sit liv«. Hun har »været ved at 

dø«. Hun »lå med slanger« og måtte »fodres døgnet rundt med sonde«. 

»Jeg håber virkelig«, siger plejefaren, »at vi får mulighed for at gøre et eller andet for 

hende. For hun skal i skole om lidt. Og hvis hun har bare en snert af dét, hun har nu, så 

dur det jo ikke med skolen. Og det ville jo være forfærdeligt.« 

 

Hun skal ha’ hjælp 

»Men sådan er det. Jeg ved godt, at jeg har snakket med dig om det her rigtig mange 

gange. Prøv at se, jeg havde ret«, griner Lisanne. »Jeg ved godt, det er lidt 

provokerende.« 

»Men man kan godt gøre en indsats«, siger plejefaren. Plejemoren nikker.  

»Det ved jeg godt«, smiler Lisanne, »og I gør alt det bedste. Men hun har et handicap, og 

på den måde bliver hun jo ikke en, der får en studentereksamen.« 
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»Det har jeg nok måttet indse, at det får hun måske aldrig«, siger plejefaren, »men hun 

skal ha’ en mulighed i sit liv«. 

»Selvfølgelig«, siger Lisanne, »vi skal gøre alt det bedste. Alt, alt, alt ... men vi er nok også 

nødt til at indse, at I kan ikke ha’ de samme forventninger til hende som til jeres egne 

børn«. 

»Nej, nej, nej, det har vi heller ikke«, siger plejefaren, »men vi vil meget gerne ha’, at hun 

kan komme i en skole og følge noget skolegang«. 

»Det er også derfor, hun nu skal ha’ hjælp«, siger Lisanne. 

 

Empati og latter 

Sagen om Lily kommer op igen omkring ni måneder senere ved et teammøde. De tre 

anbringelseskonsulenter, Lisanne, Mie og Torben, informerer hinanden om deres 

respektive anbringelsessager, inden de går på sommerferie. Mødet har været i gang et 

par timer, og Lisanne er nu nået til sagen om Lily. Mie og Torben husker sagen med det 

samme. 

»Hende den lille dér, som er nede ved …«, siger Torben.  

»Nårh, den lille Lily«, udbryder Mie.  

»Nå ja«, udbryder Lisanne og ser på mig, »det var hende, hvor du var med nede ... Hun er 

startet i aflastning i weekenden.« 

Mie kigger på Lisanne med store øjne, smiler og siger: »Der ændrede din stemme sig 

lige.« 

»Ja, men hun er sød, lille Lily.« Lisanne griner: »Ha, og det er godt nok blevet dyrt, det 

der aflastning.« 

»Nå?«, siger Mie. 

»Ja, for hun stikker jo af«, smiler Lisanne. »Og hun havde været på besøg nede på det der 

aflastningssted. Og så løb hun lige ud på vejen. [Aflastningsstedet] søgte tilsynet, om de 

måtte sætte lås på døren. Det måtte de ikke. Så hun kræver én til én [-bemanding] alle 

døgnets vågne timer. Det koster 9.000 i døgnet, at hun er i aflastning.« 
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»I døgnet?«, siger Torben.  

Vi griner.  

 

Miljøportræt på baggrund af feltnoter, sep. 2017 (02), jun. 2018 (54) 

 

  



 
 

116 
 

 

P O R T R Æ T  3:  »S K A L  J E G  B A R E  B L I V E  V E D?«   

OP L Æ R I N G  I  A R B E J D E T  M E D  P L E J E B Ø R N  

 

Det er et spørgsmål om, hvad vi kan få bevilget  

»Nå, hvad tænker I?«  

Lisanne kører bilen, dirigeret af GPS’en, mens hun besvarer telefonopkald via sit 

headset og drøfter sagerne med de to sagsbehandlere i bilen. Lisanne lægger op til at 

evaluere dagens tilsynsbesøg hos Lilys plejefamilie. Jeg sidder på bagsædet sammen 

med den nyansatte sagsbehandler Anna. Foran, ved siden af Lisanne, sidder den mere 

garvede sagsbehandler Laila. 

Lisanne synes, det er svært. Hun har diskuteret mange gange med Lilys plejefar. Han har 

indtil nu holdt på, at når bare Lily »boede i en almindelig familie«, så ville hun blive 

»normal«.  

»Og det bliver hun aldrig«, siger Lisanne. 

Laila siger, at det virkede, som om han var ved at få øjnene op for, at sådan bliver det 

ikke. Hun siger, at hun på den anden side synes, det er fint, at plejeforældrene stadig har 

forventninger og forhåbninger til hendes udvikling og fremtid. »Man skal heller ikke 

bare sige med det samme: Hun bliver sgu nok aldrig til noget.« 

Lisanne giver hende ret. Laila fortsætter og siger, at det er godt, at plejeforældrene 

gerne vil prøve at give Lily »de bedste vilkår for, at hun kan blive et eller andet og få 

muligheden for at udvikle sig bedst muligt«.  

Der er stille et øjeblik.  

Så siger Anna: »Men hun var da sød.« 

»Jamen, hun er sød«, siger Lisanne. »Men det er en stor opgave. Det er et spørgsmål om, 

hvad vi kan få bevilget.« Lisanne trommer på rattet og ser tænksom ud. 

»Men hvem vurderer, hvad der kan bevilges«, spørger Anna. »Er det mig?« Som helt ny 

turde hun ikke begive sig ud i at bevilge noget på stedet, siger hun.  
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»Prøv at høre:«, siger Lisanne. »Jeg tænker, vi skal ha’ en handicapsagsbehandler på. Jeg 

siger dig, de har et katalog med ting, man kan.«  

Anna spørger, hvordan man gør. Lisanne siger, at de først er nødt til at snakke om, at 

Lily har et handicap. »Det kan godt være, hun er anbragt af sociale årsager, men hun har 

jo et handicap.«  

 

Måske skal man ikke tænke så langt frem 

En dag i maj beder Niels om et sparringsmøde med sagsbehandleren Mette. Han har 

været ansat som sagsbehandler i Familieindsatsen i to måneder og har brug for hjælp til 

håndtering af en sag om en 15-årig dreng. »Forældrene har jo givet op«, siger Niels. »De 

vil jo ha’ ham anbragt. Hellere i går end i dag. Det er deres højeste ønske.«  

Mette er klar over, at Tobias har »ødelagt og smadret ting« i hjemmet, og at han har 

»truet familien og hakket bilen i stykker«. Niels siger, at Tobias slår ud på »19 ud af 19 

parametre på ADHD«, og at han ikke kan tåle den medicin, der ville kunne dulme 

symptomerne. 

Niels siger til Mette, at forældrene takker nej til hans tilbud om familiebehandling og til 

kurser om ADHD. Den eneste løsning, de ser for sig, er anbringelse. Mette ser andre 

muligheder. »Det er så let bare at sætte et barn ud«, siger hun. Men det handler om at få 

»hjulpet deres relation«. Opgaven går ud på, siger Mette til Niels, at understøtte 

forældrenes evne til at støtte op om Tobias. »Ellers får vi gjort Tobias til problemet.« 

Mette siger, at hun er klar over, at Tobias har det svært, men det drejer sig om at sætte 

ham i de rette »pædagogiske rammer«. Forældrene må hjælpes til at kunne strukturere 

en hverdag, som Tobias kan være og trives i. »Du skal gå ud og få dem til at tage ansvar«, 

siger Mette. Niels tøver. Han siger, at morens »overskud er på nulpunktet«, at hun 

»ligger under gulvbrædderne«. Hun stikker af, når Niels prøver at tale med hende; »hun 

er simpelthen så ulykkelig over den dreng«.  

Niels har ikke hørt fra familien de seneste tre måneder. Niels gætter på, at det ikke er 

blevet bedre derhjemme i mellemtiden. Mette siger, at det måske netop er »et godt 

tegn«, at de intet har hørt. Hun synes, Niels skal spørge ind til, hvordan det er lykkedes 

familien at klare hverdagen i tre måneder uden hjælp. »Hjemme hos dig«, siger Mette, 
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»er verden jo heller ikke den samme hver dag; der sker jo hele tiden forandring«. Niels 

siger, at intet nyt kan være godt nyt, men det »kan også være, de har givet op og tænker: 

’Vi kan ikke mere’«. 

»Hvad med Tobias?«, siger Mette. »Hvornår har du snakket med ham? Hvor ser han sig 

selv?« 

Niels siger, at det med skolearbejde ikke lige er Tobias; han er mere praktisk begavet. 

»Det eneste han er super-god til«, siger Niels, »det er at spille klaver«. Mette siger, at »så 

er det da dén vej, han skal«.  

Niels er enig. Han har også sagt til Tobias, at han hverken skal på gymnasiet eller 

universitetet; han skal »være noget ved musikken«. Men Niels tænker alligevel på 

Tobias’ uddannelsesmuligheder og fremtid; »han skal jo ha’ en uddannelse af en eller 

anden slags. Han skal kunne forsørge sig selv.« Niels siger, at de musikuddannelser, han 

kender til, de er på universitetsniveau, »så der vil han jo ikke kunne komme ind«. Niels 

siger, at det er nødvendigt at være lidt »realistisk«. Han skal også »ku’ bruge det til 

noget ude i den virkelige verden«. Det er ikke nok bare at være god til at spille klaver.  

»Nu tænker jeg bare højt«, siger Niels. Han foreslår, at Tobias kunne blive »selvstændig« 

og spille til fester og »på værtshuse«.  

»Det er der nogen, der gør«, siger Niels, »og kommer videre ad den vej«. 

»Måske skal man slet ikke tænke så langt frem«, siger Mette. 

»Nej, nej«, siger Niels, »det er bare mig, der fantaserer«. 

»Men fedt«, udbryder Mette, »hvis han bare gennemfører nogle af fagene i folkeskolen«. 

Hun siger, at Tobias måske »kan finde ro i musikken«, og at musikken på den måde kan 

»være medicin« for ham. Med alle de ting, han slås med, siger hun, der handler det bare 

om »at fodre ham med nogle oplevelser, han godt kan li’«. Noget, som »han er glad for«.  

»Tænk«, siger Mette, »hvis han hver eneste dag havde en musiktime. Og hvis han finder 

ro ved det klaver. Fantastisk!« 

Mette siger til Niels, at der er masser at undersøge og gribe fat i. Niels siger, at han vil få 

snakket med forældrene og med Tobias.  

»Dejligt, at vi ikke bliver arbejdsløse«, siger Mette med et smil. 
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Skal jeg bare blive ved? 

Mandag formiddag er der to timers teammøde. Syv sagsbehandlere sidder samlet 

omkring spisebordet i Familieindsatsen. Mette griber en grøn tusch og noterer på tavlen 

bag sig, hvem der har sager, de gerne vil have hjælp til på dagens møde. Det har den 

nyansatte socialrådgiver Josefine. »Det er Axel«, siger hun. »Axel kommer ikke i skole. 

Hans fraværsprocent ligger på 55.«  

Mette spørger, hvad der er gjort i sagen indtil nu. Josefine remser op. Hun har holdt 

børnesamtaler med Axel. Hun har lavet et SOS-skema. Hun har holdt netværksmøde. 

Efter netværksmødet gik det godt, og Axel kom i skole hver dag. Så var der ferie, og så 

steg fraværet igen.  

De mere garvede sagsbehandlere omkring bordet vil vide, om hun har »været nysgerrig 

på, hvorfor« det begyndte at gå »den forkerte vej«, hvorfor han ikke kommer ud af 

sengen om morgenen, hvorfor han er træt. Om hun har »været nysgerrig på«, om han 

har venner, om han »trives i skolen«, om der er noget med kosten, om der er taget 

blodprøver, om der er nogen derhjemme, der støtter ham i at komme af sted om 

morgenen, om der er noget, han »godt kan li’, i skolen«. 

Josefine forsikrer, at hun »har spurgt ind« til det hele. »Og jeg har det bare sådan:«, siger 

hun. »Skal jeg blive ved med at holde de her møder og sige, kom nu i gang, kom nu i 

gang, kom nu i gang?« 

Flere omkring bordet ville »grave dybere i«, om han trives i skolen. Var der ikke også 

noget i skolen, som var svært, på et tidspunkt? Josefine forklarer, at på et tidspunkt var 

der en del, der var svært, i skolen, men det er der ikke mere. Der var blandt andet noget 

med matematik. Men det blev ordnet med, at han kom på et lille hold. »Axel siger selv, at 

det fungerer godt«, siger Josefine. 

Der er en pause i samtalen om bordet. Så udbryder Mette: »Hvad så, når det lykkes?« 

Mette synes, at Josefine skal være nysgerrig på, hvad der så sker, når det »lykkes« de 45 

procent af dagene. »Jeg tror, jeg ville være rigtig nysgerrig på de gange, hvor det rent 

faktisk lykkes.« Mette vil vide, hvad der er »det bedste«, han ved, når han er i skolen. 

Mette synes, at Josefine skal tage en snak med Axel om dét, siger hun. 
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»Skal jeg så snakke med ham en gang til?«, spørger Josefine. Hun siger, at det var dét, 

hun gerne ville have svar på her på teammødet – om hun bare skal blive ved med at 

»holde de her samtaler«.  

»Ja, det tror jeg, jeg ville gøre«, svarer Mette. »Tag en snak til.« 

 

Miljøportrætter på baggrund af feltnoter, sep. 2017 (02), jun. 2018 (54), mar. 2018 (27) 
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4.1.1  T E M A T I S K  A N A L Y S E :  ME D F Ø L E L S E ,  H A N D L E T R A N G  O G  C I R K U L A R I T E T  ( I )   

Med afsæt i afhandlingens teoretiske ramme vil jeg i det følgende fremanalysere nogle 

karakteristiske træk ved relationen mellem velfærdsarbejderne og plejebarnet. Det vil 

jeg i første omgang gøre gennem en tematisk analyse af de tre præsenterede portrætter.  

 

Medfølende bekymring for barnet  

Et første centralt træk ved den velfærdsprofessionelle praksis med plejebørn er den 

medfølende bekymring, som sagsbehandlere, anbringelseskonsulenter, plejeforældre og 

andre velfærdsprofessionelle giver udtryk for i relation til barnet. Velfærdsarbejdernes 

medfølende bekymring retter sig mod såvel barnets akutte situation som mod barnets 

fortid og fremtid, og den kommer til udtryk, når de velfærdsprofessionelle taler om eller 

agerer i forhold til plejebarnet. 

I det første portræt roser velfærdsarbejderne Sebastian for, at hans udvikling forløber 

»som perler på en snor«, og for at hans vrede er »på tilbagetog«. Men samtidig 

udtrykker de også bekymring for, at Sebastian fortsat reagerer »uforholdsmæssigt 

negativt« indimellem, og de er bekymrede for, at svære følelser vil hobe sig op i ham og 

udvikle sig til »aggression«. Der udtrykkes også bekymring for, hvad Sebastian har 

oplevet i sin opvækst, hvor han »har fået nogen på lampen«, og for det omskiftelige 

anbringelses- og skoleforløb, han har været igennem. På den måde retter bekymringen 

sig både mod, hvad Sebastian er blevet budt af sine forældre, og hvad han er blevet budt 

af velfærdsprofessionelle indsatser hidtil. Endelig kommer de velfærdsprofessionelles 

medfølende bekymring til udtryk i den måde, hvorpå de taler om Sebastians fremtid. 

Der tales med foruroligelse om, at Sebastians fremtid er i fare, fordi »alt omkring ham er 

skrøbeligt«. Sagsbehandleren siger: »Han står helt alene […]. Hvad skal der blive af 

sådan en dreng?«  

I det andet portræt udtrykker de velfærdsprofessionelle medfølende bekymring for Lily, 

der på den ene side er »bagud«, »aflærer« alting og »står stille« – og på den anden side 

er ferm med nøgler og kan bryde ud og stikke af når som helst. Såvel aflæringstendenser 

som udbrydertendensen bekymrer de velfærdsprofessionelle, som taler om, at Lily er 

»til fare for sig selv«. 
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De velfærdsprofessionelles medfølende bekymring har her aktuelle problematikker 

som omdrejningspunkt og afgrænser gennem kategoriseringer et barn i akut fare for 

’fejludvikling’ og et barn, som udgør en risiko og en belastning for børnehaven og for 

plejefamilien. Igen udtrykkes der også bekymring for barnets fortid og fremtid – dels i 

form af forfærdelse over barnets genetiske ophav samt den barske start på livet med 

hospitalsindlæggelse, slanger og sonder, og dels som bekymring for, hvordan fremtiden 

vil forme sig for Lily: »Jeg håber virkelig, at vi får mulighed for at gøre et eller andet for 

hende. For hun skal i skole om lidt. Og hvis hun har bare en snert af det, hun har nu, så 

dur det jo ikke med skolen. Og det ville jo være forfærdeligt.«  

De velfærdsprofessionelles praktikker afgrænser altså et barn i fare i kraft af det sagte: 

»hvad skal der blive af sådan en dreng?«, og »det lyder, som om hun er gået i stå […] det 

er rigtig bekymrende«. Men den medfølende bekymring ligger samtidig som en 

underliggende ’klang’ i den velfærdsprofessionelle praksis, hvor empati, indlevelse og 

forfærdelse kan aflæses i de velfærdsprofessionelles hovedrysten: »det ville jo være 

forfærdeligt«, »alt omkring ham er så skrøbeligt«, og i deres smil, hjertelige grin og 

bløde stemmer: »nårh, den lille Lily«, »hun er sød«. 

 

Impulsen t il  at hjælpe barnet  

Et andet nøgletema, som portrætterne illustrerer, er velfærdsarbejdernes impuls til at 

hjælpe barnet. I portrætterne, såvel som i resten af det empiriske materiale, er det 

muligt processuelt at følge, hvordan de professionelles medfølende bekymringer 

ledsages af en trang eller impuls til at handle.  

Dette ses blandt andet, når en velfærdsarbejder udtrykker bekymring for Sebastians 

vrede og ophobede følelser, for dernæst at spørge: »Men hvordan skal vi hjælpe 

Sebastian fremover?« Udpegningen af Sebastians behov for »tydelige voksne og faste 

rammer« og behov for »at sætte ord på følelser« ledsages altså af en umiddelbar trang 

til at hjælpe og sætte ind med velfærdsarbejde. Man kan på den måde sige, at 

velfærdsarbejdets nødvendighed mobiliseres, konstrueres og etableres gennem den 

medfølende bekymring for barnet – som når plejeforældrene udtrykker bekymring 

over, at Lily både akut og på lang sigt er »til fare for sig selv«, og siger: »vi skal ha’ fundet 

ud af noget, for det stopper ikke«. Noget må gøres.  



 
 

123 
 

Et særligt aspekt ved denne hjælpeimpuls handler om at redde barnet – dels fra akut 

fare, dels fra fortiden, som ligger som en latent trussel i barnet, og dels fra en usikker 

fremtid. Eksempelvis skal velfærdsarbejdet redde Sebastian fra fortidens ophobede 

følelser ved at sætte ind med »voksen én til én« og »støtte [ham] i at sætte ord på 

følelser«, så ikke det indeni udvikler sig til »aggression«. Ligesåvel skal velfærdsarbejdet 

redde Lily fra de indlæringsvanskeligheder, hun angiveligt har arvet fra sine forældre: 

»dårlig plus dårlig kan aldrig give plus«. Plejefaren efterlyser en indsats, så hun kan 

»komme i skole og følge noget skolegang«. Anbringelseskonsulenten bakker op og siger: 

»Det er også derfor, hun nu skal ha’ hjælp.«  

Et andet særligt aspekt ved velfærdsarbejdernes hjælpeimpuls handler om at give. Som 

’svar’ på bekymringen for Lily, der dels aflærer alt og dels kan bryde ud af alt, giver 

velfærdsarbejderen hende, hvad det er muligt at få bevilget fra kataloget med 

ressourcer, herunder terapi og aflastningsordninger. Og som ’svar’ på bekymringen for, 

at følelser hober sig op i Sebastian, giver velfærdsarbejderen ham en bog med 

klistermærker, så han kan »sætte ord på« og få det ophobede ud. Og endelig, som ’svar’ 

på bekymringen for barnets skrøbelige netværk, giver velfærdsarbejderen en del af sig 

selv ved at indgå i en nær relation til barnet og give noget særligt, som eksempelvis 

køreture til og fra skole, når lejligheden byder sig: »Det er vigtigt for Sebastian, at han 

har en, som har kendt ham længe. Han har sin mor, og så har han mig.«  

 

Arbejdets cirkularitet  

Noget bemærkelsesværdigt ved forbindelsen mellem velfærdsarbejdernes medfølende 

bekymring og impulsen til at hjælpe er, at den opretholdes cirkulært. Når det empiriske 

materiale og portrætterne nærstuderes, bliver det muligt at se, at denne mekanisme ’fra 

håbløshed til handling’ holdes i gang kontinuerligt. Udpegningen af behov og 

iværksættelsen af interventioner afløses af nye udpegninger af behov og nye 

interventioner – og udgør som sådan en fortløbende cyklus.  

Karakteristisk ved den velfærdsprofessionelle praksis er altså, at arbejdet handler og 

kredser om at få øje på nye udviklingsveje. Dette er særlig tydeligt i Portræt 3, som giver 

indblik i, hvordan erfarne velfærdsprofessionelle oplærer og indvier nyansatte i den 
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logik, der går ud på at vende håbløshed til handling og gøre barnets behov umiddelbart 

operationaliserbare for velfærdsarbejderen.  

Dette ses eksempelvis i det tilfælde, hvor den nyansatte Anna i afmagt over ikke at vide, 

hvad hun skal stille op, blot konstaterer, at »Lily er sød«. Her sætter den garvede 

velfærdsprofessionelle spot på handlemuligheder, konkret i form af et katalog over 

ressourcer, som kan bevilges, hvis barnet eksempelvis beskrives som handicappet.  

Også den nyansatte Josefine udtrykker afmagt i forhold til at hjælpe Axel med at 

nedbringe hans skolefravær. Josefine har prøvet alt og kan ikke rigtig se, at noget af det 

virker. Hun spørger, om det kan passe, at hun bare skal blive ved. »Skal jeg så snakke 

med ham en gang til?«, spørger hun. De garvede velfærdsarbejdere afsøger punkter, 

potentialer og sprækker, hvor der kan sættes ind med hjælp og støtte til genoprettelse 

af Axels udvikling. Indirekte fortæller de Josefine, at velfærdsarbejdet til stadighed kan 

justeres, udvikles og perfektioneres. Der er hele tiden lidt mere at gøre. »Tag en snak 

til.« 

Som i sagerne med Lily og Axel står også nyansatte Niels afmægtig i forhold til Tobias, 

hvis forældre ønsker ham anbragt. Ifølge Niels er både Tobias’ fremtid og den akutte 

situation håbløs. Over for de nyansatte, som skal oplæres i velfærdsarbejdets logik, 

holder de garvede velfærdsarbejdere fast i at se og registrere hvert et tegn på åbninger 

for udvikling. Det kunne være et godt tegn, at Tobias’ familie ikke har givet lyd fra sig i 

tre måneder, og der kunne ligge et potentiale i, at Axel kommer i skole 45 procent af 

tiden. De garvede tænker per automatik i nye interventioner, der kan iværksættes her 

og nu: en musiktime, familieterapi eller en samtale med forældrene om, hvordan det er 

lykkedes dem at »klare skærene siden sidst«, og om hvordan forældrene så kan gøre 

mere af det.  

Noget andet bemærkelsesværdigt er, at denne perfektionerende udviklingscirkularitet 

opretholdes sideløbende med konstateringer af velfærdsarbejdets begrænsede effekt. 

Konstateringer af velfærdsarbejdets begrænsede effekt kommer blandt andet til udtryk, 

når den nyansatte Niels »fantaserer« om Tobias’ fremtidsmuligheder som musiker, 

mens den garvede velfærdsarbejder skruer ned for forventningerne til, hvad 

velfærdsarbejdet kan udrette: »Måske skal man slet ikke tænke så langt frem.« Og 
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tilsvarende, når plejeforældrenes ambitioner søges justeret med bemærkningen om, at 

Lily aldrig bliver »en, der får en studentereksamen«.  

Det bemærkelsesværdige her er, at konstateringen af velfærdsarbejdets begrænsede 

effekt ikke umiddelbart – som man ellers kunne tro – virker desillusionerende eller 

handlingslammende på velfærdsarbejdernes hjælpelyst. Sådanne konstateringer virker 

snarere animerende og som fornyet drivkraft for velfærdsarbejdet. Som når en 

velfærdsarbejder siger, at »vi har forsøgt meget med ham«; Sebastian er blevet flyttet 

fra det ene anbringelsessted til det andet og har haft adskillige skoleskift; men intet har 

indtil nu virket. En sådan kritik af tidligere velfærdsarbejde fører her ikke til håbløshed 

og handlingslammelse, men fungerer derimod som afsæt for nye og bedre indsatser. Før 

var der kaos omkring barnet, men »han fortjener [nu] at få ro«. Så nu lægger 

velfærdsarbejderne ny energi, nyt skoleskift, nyt anbringelsessted, nye samtaler, nye 

initiativer og fornyede personlige ressourcer i, at »det skal lykkes«. Denne gang. 
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4.2 Relationen mellem velfærdarbejderen og plejebarnets 

forældre 

 

Efter at have analyseret karakteristiske træk i relationen mellem velfærdsarbejderen og 

plejebarnet stiller jeg i dette afsnit skarpt på de sociale processer, som finder sted i 

relationen mellem velfærdsarbejderen og plejebarnets forældre. Under mit feltarbejde 

var der enkelte sager, som jeg fik lejlighed til at følge over tid. En af dem var sagen om 

niårige William og hans forældre, Kim og Jeanette. Portrætterne i dette afsnit tager alle 

udgangspunkt i forskellige eksempler fra materialet, der har denne sag som 

omdrejningspunkt. Det første portræt, »Tag en kop kaffe« – Medfølelse og overbærenhed, 

skildrer fem-ti minutters ventetid forud for et statusmøde, der holdes på den 

specialskole, som William går på. I det andet portræt, »Noget at arbejde med« – 

Udvikling gøres op, nye udviklingsmuligheder udpeges, skildres situationer fra selve 

statusmødet, hvor Williams forældre sammen med forskellige velfærdsprofessionelle 

taler om Williams udvikling og trivsel. Det tredje og sidste portræt, »At spille forældrene 

stærke« – Fra håbløshed til handling, illustrerer en situation fra et planlægningsmøde, 

der finder sted nogle uger efter statusmødet. Her diskuterer tre velfærdsarbejdere, 

hvilke støttende foranstaltninger der skal sættes i værk i hjemmet, således at William 

(måske) kan komme hjem at bo.  
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P O R T R Æ T  4:  »T A G  E N  K O P  K A F F E «   

ME D F Ø L E L S E  O G  O V E R B Æ R E N H E D  

 

Ankomster 

Jeg er ankommet tidligt om morgenen for at køre med sagsbehandleren Mette og 

anbringelseskonsulenten Ilse ud til specialskolen i den anden ende af byen. Mette 

parkerer bilen, og på vej hen mod det, der må være hovedbygningen, hilser Mette og Ilse 

hjemmevant på de ansatte, vi passerer. Vi træder ind i et stort køkkenalrum og til 

venstre ind på skolelederens kontor. Imens vi giver hånd og slår os ned omkring bordet, 

noterer jeg mig, at lokalet er rummeligt, vinduerne er store, der er højt til loftet. I min 

feltdagbog skriver jeg, at der grines, og at stemningen er god. For bordenden sidder 

Lone, som er skoleleder. Det er Lones kontor. Jeg noterer mig, at hendes udstråling og 

læbestift matcher lokalets røde dekorationer. Røde billeder, lamper, blomster. Yngve, 

som er Williams kontaktlærer, tjekker, at der er kaffe på kanden og kopper nok. Jeg 

placerer mig mellem Mette og Ilse. 

 

Hjemgivelse? 

På vej i bilen har Mette forklaret mig, at »tingene er lidt oppe i luften med William for 

tiden«. William har været anbragt forskellige steder, senest på et opholdssted. Men det 

fungerede ikke for ham, og forældrene har nu »hevet samtykket«. Det betyder, at han i 

øjeblikket bor hjemme hos sine forældre, indtil Mette i samråd med andre 

professionelle træffer beslutning om, hvor han skal bo henne.  

Men foreløbig er det altså uvist, hvor William skal bo. Hjemgivelsen afhænger af de 

velfærdsprofessionelles, og især Mettes, tro på, at forældrene Kim og Jeanette fremover 

med den rette støtte i hjemmet vil kunne drage omsorg for deres søn.  

Det møde, vi er på vej ud til, handler imidlertid ikke om hjemgivelse. Ikke direkte i hvert 

fald, forklarer Mette. Det er et rutinemæssigt, halvårligt statusmøde, hvor der følges op 

på den sociale handleplan, og hvor anbringelseskonsulenten og sagsbehandleren 
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vurderer, »om der er sket en udvikling med barnet« siden sidste statusmøde, og »om 

det går den rigtige vej«, som Ilse formulerer det. 

 

Overgreb 

Mette forklarer, at William er anbragt efter at have været udsat for seksuelle overgreb i 

familien. Overgrebene har fundet sted i hjemmet og er begået af en ven af familien. Da 

William fortalte om overgrebene til en pædagog i skolen, blev han akut fjernet fra 

hjemmet, mens undersøgelsen af sagen stod på. William blev anbragt på et opholdssted 

med den begrundelse, at hans forældre »ikke i tilstrækkelig grad kunne skabe sikkerhed 

for ham i hjemmet«, og med den yderligere begrundelse, at William havde »behov for 

professionel behandling«.  

Men William trivedes ikke. »Han udviklede sig overhovedet ikke på det opholdssted«, 

siger Mette. Derfor blev han efter et års tid flyttet til et nyt. Og det nye sted trivedes han 

heller ikke. Og nu har forældrene taget ham hjem. Mette har heller ikke været tilfreds 

med opholdsstedet. Hun synes ikke, at de ansatte på opholdsstedet var »i stand til at 

håndtere Williams problemer«.  

 

Tag en kop kaffe 

I mødelokalet med de røde dekorationer er stemningen afventende. Klokken er lidt over 

ni. Mette siger, at forældrene simpelthen må være gået skævt af tiden. Hun ved ikke, om 

det kan være på grund af arbejde. Måske er det noget andet. Anbringelseskonsulenten 

Ilse siger, at forældrene ellers nok plejer at komme til tiden, »men måske står de og 

ryger et sted«. 

Mette trommer let med kuglepennen mod bordet. Kaffen og en liter letmælk sendes i 

omløb. Ilse spilder kaffe ud over bordet. Det afføder latter og anekdoter. Yngve henter 

servietter. Mette siger, at hun tager kaffen sort, og kigger på sin telefon.  

I det samme lukkes døren op, Jeanette træder ind, og i bevægelsen hen mod en tom stol 

undskylder hun, at hun kommer for sent. Mette smiler og siger, at »det gør ikke spor«, 

og at det var godt, hun kom så hurtigt. Jeanette trækker stolen ud og tørrer hånden over 

panden: »Kim kommer, når han lige har fået skiftet til sommerdæk.«  
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Mette siger, at »det er bare så fint«. 

Skolelederen smiler og siger: »Tag en kop kaffe.«  

»Pas på, når du åbner«, griner Mette. »Ilse har lige spildt kaffe ud over det hele.« 

Jeanette siger »jo, tak« og rækker ud efter et krus. 

 

Snak om regn 

»Hvem har bestilt regnvejr?«, spørger Jeanette, mens hun hænger jakken over stolen. 

»Det er i hvert fald ikke mig«, siger Mette og smiler helt op i øjenbrynene. 

Skolelederen siger, at det har hun, »men først til på onsdag«. Hun skal lige først have 

gødet. 

»Fik vi ikke rigeligt i går?«, spørger Jeanette og spærrer øjnene op. 

Anbringelseskonsulenten går ind i samtalen: »I går fik vi da ikke noget. Det regnede da 

ikke her.« 

Jeanette lyder overrasket: »Regnede det ikke her i går?« 

»Nej«, siger anbringelseskonsulenten, »der var måske fire dryp«. 

»Det regnede i hvert fald ude ved storcentret«, siger Jeanette. »Altså, Kim kørte rundt i 

øsregnvejr ude ved storcentret i går.« 

Skolelederen griner og siger, at det må have været en meget lokal byge. 

Anbringelseskonsulenten gentager, at det slet ikke regnede. 

»Altså, jeg opdagede ikke en dyt«, siger Mette. »Overhovedet ikke.« 

»Der kom en lille smule«, siger skolelederen. 

»Ja, vi fik i hvert fald rigeligt«, siger Jeanette. 

»Nå, men velkommen«, siger skolelederen. »Vi går i gang.«  

 

Miljøportræt på baggrund af feltnoter, apr. 2018 (29) 
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P O R T R Æ T  5:  »N O G E T  A T  A R B E J D E  M E D «   

U D V I K L I N G  G Ø R E S  O P ,  N Y E  U D V I K L I N G S M U L I G H E D E R  U D P E G E S  

 

Den negative retning 

Da Williams far, Kim, ankommer, har mødet været i gang et kvarters tid. Han nikker til 

Mette og sætter sig på den tomme stol ved siden af Jeanette. Der skænkes mere kaffe. 

Mette spørger til sommerdækkene. Hun har glimt i øjet. Jeanette rører sukker i kaffen og 

hoster; Kim lyner dynejakken ned. Skolelederen, Lone, læner sig tilbage i stolen og tager 

sin kuglepen op fra bordet, kigger på læreren Yngve, smiler og siger »nåh«. 

Yngve tager tråden op. Han er i færd med at beskrive, hvordan William trives i skolen. 

Han siger, at William gennem de seneste par måneder er blevet lidt mere trist og har 

haft et meget svingende humør. Yngve siger, at han synes, det er rigtig ærgerligt, for han 

kender William som en dreng, der er meget veltalende. Det er, som om han lige 

pludselig »lukker mere i«, siger Yngve. »Og når vi spørger ind til det, får vi ikke det hele 

ud af ham.« Yngve beskriver, at William også fagligt er blevet mere afhængig af de 

voksne på skolen. Så der er noget, der ikke er, som det plejer at være, mener Yngve. »Vi 

oplever ham som meget presset.« 

Lone siger, at der har været mange skift for William. Sagsbehandleren Mette er enig. Der 

er sket meget. Læreren Yngve siger, at Williams adfærd er begyndt at »gå i en negativ 

retning«, og at det kan skyldes de mange forandringer, der har været i Williams liv på 

det seneste.  

Williams mor siger, at William ofte spørger hende, hvor han skal bo. Men hun kan ikke 

give ham en afklaring endnu. Og derfor er verden i øjeblikket usikker for William, siger 

hun.  

»Meget usikker. Meget usikker«, siger anbringelseskonsulenten og ryster på hovedet: 

»Han aner jo ikke, hvad han skal.« To gange har William nu oplevet at bo et sted og er 

blevet »taget brat derfra«. Mette siger, at det skal de alle være »meget obs på«.  
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Ren bag ørerne 

»Men derhjemme fungerer han altså utrolig godt«, siger Jeanette. »Vi er gode til at spille 

500, vi lægger kabale og spiller fisk.« 

Yngve siger, at William tit er med til at »spille æsel her i skolen«, og at det er en god 

måde at starte dagen på. Så »bløder han langsomt op«, inden timerne går i gang. Yngve 

kigger på sit papir og markerer noget med sin kuglepen. Han løfter blikket fra sine noter 

og smiler i retning af forældrene. »Vi har skrevet lidt om«, siger han, »at vi en gang 

imellem oplever, at William ikke er frisk og veludhvilet«. Skolelederen tilføjer, at det 

primært var, mens han boede på opholdsstedet. 

Williams mor, Jeanette, ser på skolelederen. »Ja, for hjemme hos os bliver han lagt, når 

klokken er halv ni.« Hun fortsætter og siger, at på opholdsstedet havde William sin 

computer til rådighed om aftenen. Indimellem glemte de voksne helt at lægge ham i 

seng.  

»Men jeg går pænt op dér, når klokken bliver ni«, siger Jeanette og prikker med sin 

pegefinger mod bordpladen. »Jeg skal be’ om din iPad.« 

Kim begynder at forklare om de daglige baderutiner. De har prøvet forskellige modeller 

af. Bad før aftensmaden. Bad efter aftensmaden. Bad lige efter skole, hvilket har vist sig 

at være det bedste. Ellers kan han blive alt for træt til at komme i bad overhovedet, siger 

Kim. 

»Det skal lige siges«, indskyder Jeanette, »at William brugte tre kvarter ude i badet i 

går«.  

»Så er han da ren bag ørerne«, griner Yngve. Flere smiler. 

»Ja«, siger Jeanette. »Og nu er det sådan, at vores aftensmadstider – de ligger fast. Det 

gjorde de ikke på opholdsstedet. Men vi spiser mellem halv seks og seks. Slut færdig.« 

Kim nikker og gentager, hvad Jeanette lige har sagt: »Halv seks og seks.« »Længere går 

den ikke«, tilføjer Jeanette. 

»Og ved aftensmad har alle sammen taletid«, siger Kim og forklarer, hvordan alle i 

familien taler efter tur. For eksempel kan forældrene spørge William, hvad han har lavet 

i skolen. Og så får William lov at fortælle. »Og lillebror får lov, og storesøster får lov. Alle 
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sammen kommer til at tale«, siger Kim. »Og det er sådan, alle sammen skal høre, hvad vi 

alle sammen har lavet.« Kim demonstrerer, hvordan de i familien bakker op om 

hinandens beretninger ved at lave heppende gestik og sige »det er stærkt, William! 

Sejt!«  

Yngve griner og nikker med hovedet i retning af klasselokalet: »Det minder jo om vores 

morgener derovre.«  

»Sådan har vi altid haft det«, siger Jeanette.  

 

Svømning 

Jeanette siger, at William er blevet nemmere end førhen. For eksempel er han blevet 

god til at smage på nye ting. Skolelederen nikker. »William bliver også langsomt bedre«, 

siger hun. 

»Han vokser med opgaven«, siger Kim smilende og tilføjer, at William bliver mere og 

mere moden. »Den udvikling, der er sket …«, siger han, »for to-tre år siden kravlede han 

jo nærmest rundt på gulvet. Og der er han altså blevet væsentlig nemmere at have med 

at gøre.«  

»Det, der skal til«, fortsætter Kim, » er Williams faste rammer«. Når der er faste rammer, 

og det hele »kører på skinner, så har William det bedst«. Alle omkring bordet nikker og 

kommer med anerkendende tilkendegivelser.  

Kim fortæller, at der er »store planer« om, at William skal til at gå til sportsaktiviteter i 

fritiden, hvis han kommer hjem at bo. »Det er da helt klart«, siger Kim, »at når han 

kommer hjem fra skole, så skal han gå til noget svømning. Kim siger, at »det er ikke 

noget, der koster noget«.  

Kim siger, at William »skal ud og bevæge sig. Ud af værelset. Ud og se nogle andre. Han 

skal ud og lave noget. Det er klart.«  

»Jeg vil give dig ret i, Kim«, siger anbringelseskonsulenten, »at hvis William skal bo fast 

hos jer, så skal han jo også ha’ et liv«. Hun siger, at så skal man finde ud af, hvad han 

»kan magte«, og hvad der er »godt for ham«. 
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Kim svarer, at det vil han og hans kone helt sikkert finde ud af. »Skal han til svømning 

fra fire til fem, så skal han det.« 

Mette spørger nu, om William ikke er »træt efter en lang skoledag«. Om han ikke er 

»brugt?«. Kontaktlæreren Yngve supplerer med, at »generelt kan vi jo se på mange af 

eleverne, at de er jo trætte«, når skoledagen er forbi. Skolelederen siger, at der er mange 

ting at forholde sig til for »de her børn«. 

Jeanette løfter brynene, kigger rundt: »Det er så ikke dét, vi oplever, når han kommer 

hjem.« Hun tøver lidt: »Så er han jo …« 

Skolelederen afbryder hende og siger, at det jo slet ikke er negativt at være brugt, når 

man kommer hjem fra sådan en dag. 

»Nej, nej«, siger Jeanette. »Vi har bare fundet ud af, at efter aftensmad. Så er han færdig.« 

 

Noget at arbejde med 

Efter en times tid runder sagsbehandleren Mette af: »Er der noget, vi ikke har været 

omkring?« 

Kim og Jeanette samtidig:  

»Vi synes bare, han sprudler lige i øjeblikket, altså.«  

»Jeg oplever en bedre William, end hvad vi gjorde før.«  

»Hov, hov. Én ad gangen«, siger Mette. 

Kim siger, at William er »meget mere glad«. For eksempel, når han kommer op ad 

trappen, så siger han »’hej far’« og giver sin far et dask. »Han er meget mere frisk. Det 

kan man tydeligt se.«  

»Så du oplever en William, der er glad, når han kommer hjem?«, spørger Mette. 

»Det må man sige«, svarer Kim. »Så kommer han op. Der er ikke rigtig nogen sure 

miner.« 

»Der kan være noget en gang imellem«, siger Jeanette. 
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Kim siger, at »der kan være lidt en gang imellem«, hvor William er utilfreds. »Og så 

stamper han lige én gang i gulvet.« Mere er der ikke. 

Jeanette siger, at i de sidste tre uger har de ikke oplevet »det her baby-noget«, hvor han 

kravler rundt på gulvet. Tværtimod oplever de, at »han kommer til én, ’mor, jeg skal 

lige’«. Jeanette siger, at han er blevet bedre til at komme til hende, »når der er noget, der 

trykker«. Hun siger, at det kan tage lidt tid. Men det er, fordi hun ikke presser på. 

»Førhen, da man ikke kendte til det, da ville jeg blive ved med at spørge: ’Hva’ er der?’ 

Nu ved jeg, at det hjælper ikke.« Nu siger hun bare: »’Du kommer, når du har tid’.«  

Nogle gange sidder de sammen og samler Lego, siger Jeanette. Og når de gør det, 

begynder William at fortælle om de ting, der er sket tidligere. »Og så længe det kommer 

ud. Jeg skal jo ikke hale det ud af ham. Jeg siger bare: ’Du kan fortælle mig alt’.« 

»Mmm«, siger Mette. 

Kim siger, at William er helt, som »en dreng på ni år« skal være. »Han opfører sig 

ordentligt.«  

»I hvert fald på nogle områder«, siger Jeanette. »Vi skal arbejde på nogle andre områder. 

Sådan er det.« 
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P O R T R Æ T  6:  »A T  S P I L L E  F O R Æ L D R E N E  S T Æ R K E«   

FR A  H Å B L Ø S H E D  T I L  H A N D L I N G  

 

Vi må strikke noget sammen 

Nogle dage efter statusmødet skridter jeg med sagsbehandleren Mette gennem 

kommunens lange gange. Mette har aftalt et møde med to af kommunens psykologer 

nede i stueetagen. Elevatoren er optaget, så vi tager trapperne. Mette går forrest, jeg 

følger efter; hun taler, jeg spidser ører. Mette skal træffe den endelige beslutning om, 

hvorvidt William skal hjemgives eller ej. Men hvis han skal hjem, siger hun, så skal det 

være med støtte til familien. Tidligere er der »forsøgt en masse ting uden effekt«. Det 

har ikke været muligt at finde et anbringelsessted, der kan give William dét, han har 

brug for. »Så vi må forsøge at spille forældrene så stærke som muligt«, siger Mette. Hun 

forklarer, at denne familie har behov for støtte på flere fronter. Men den form for støtte, 

som familien har brug for, findes ikke som en »færdig pakke nogen steder«. Så nu må 

hun »strikke noget sammen«, så hun kan lave en hjemgivelsesplan. Mette banker på 

døren til psykologernes kontor.  

 

De har det svært 

På blokken foran sig tegner Pernille en ring om Kims navn og siger: »Altså, det 

relationsmæssige, det er enormt svært for ham.«  

Da de for et års tid siden gennemgik hans psykologiske undersøgelse, siger hun, da brød 

han sig ikke om det. »Men han kunne genkende det, og det var en sej erkendelse.« 

Pernille ryster på hovedet. »Han har det rigtig svært.«  

Paula lægger begge hænderne fladt på bordet og siger, at »på det praktiske niveau« 

håndterer moren mange ting rigtig godt; »det er det følelsesmæssige, der halter«.  

Pernille nikker: »Ja, og dér er William meget, meget søgende og meget, meget 

manglende.«  

»Han har brug for en masse«, siger Mette. 
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»Hun kan godt røre ved ham«, konstaterer Paula. »Hun kan godt have William på 

skødet, men det er sjældent, at der er direkte øjenkontakt.« 

Mette ryster på hovedet og siger, at det jo er dét, der er det allervigtigste: »Få nu øje på 

det lille vindue, og sørg for at gøre det større og større, og få noget foder ind.«  

»Og hun har svært ved det«, siger Pernille, »men hendes baggrund har så heller ikke 

været særlig optimal, vel?« 

 

Håb og håbløshed 

Mette mener ikke, at moren selv kan se, at hun har brug for hjælp. Moren har fået nok, 

siger Mette. Hun synes, at hun har styr på det, og at William bare kan komme hjem.  

»Så det kan lige så godt ligge hos mig selv«, siger Mette. »Sådan … årh, hvor ville jeg 

ønske, der lige kunne være én, der sagde til hende: ’Gå nu hen til din dreng’, eller ’gør nu 

sådan’.« Mette siger, at det ville være godt, hvis der var »én, der kunne give [moren] 

nogle konkrete anvisninger«. Mette siger, at med en dreng, der er »så dårlig«, og med en 

mor, der har »så mange ting at slås med«, så er det »helt nødvendigt, at vi får udviklet 

noget mere hos mor«. 

»Altså«, siger Pernille, »de er jo begge to ilde stedt med hensyn til det rent 

følelsesmæssige, ik’?«. Paula siger: »Det er så svært for dem. Og jeg ved ikke, om man 

kan opbygge sådan noget.« Pernille siger, at hun ikke tror, at »det kan lade sig gøre« 

pludselig at få »vendt møllen«, så forældrene »kan det følelsesmæssige«, fordi »de er så 

vant til at køre på det konkrete plan«. 

Paula bakker op. Jeanette er god til »brandslukning« og til at klare alt det praktiske. Men 

hun kan ikke aflæse William og se, om han er vred eller ked af det. »Det er den der evne 

til at sætte sig ind i, hvad der er ude at gå hos William lige nu. Den der mentalisering.« 

»Det mener jeg også«, siger Pernille. »Hun har ikke redskaberne til at mærke, hvad der 

kunne være godt for ham lige nu. Altså, det kan hun ikke.« 
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En plan 

Der er en kort pause, hvor ingen siger noget. Mette noterer noget på sin blok.  

Så siger Paula: »Altså, hun ku’ godt bruge videooptagelserne. Hun ku’ godt se det.« 

»Jah«, siger Pernille så, »det ku’ hun faktisk«. 

»Ja?«, siger Mette. 

»Men alligevel«, siger Pernille, »så er det jo ikke noget, der kommer naturligt til hende«. 

»Men hun ku’ se det«, siger Paula. 

Pernille siger, at når forældrene ser sig selv på videooptagelser, så er de faktisk gode til 

bagefter at diskutere, hvorfor tingene går skævt. »Men det skal være på sådan et meget 

visuelt plan.« 

De taler videre om muligheden for at »udvikle mor« ved hjælp af videooptagelser og 

supervision.  

Mette runder af og siger, at hun ser for sig, at der skal være et samtaleforløb i forhold til 

bearbejdning af »de overgreb, der har fundet sted«. Og derudover skal der en 

familiebehandler på som støtte i dagligdagen: »Én, som kan videooptage og vejlede og 

sige ’hov, hvad skete der lige der?’« Så det ikke bare er noget, man taler med forældrene 

om, »men at de også får det i praksis«. 

»Jamen det er lige præcis dét«, siger Pernille. 

»Det tænker jeg er en god idé«, siger Paula. 

Mette opsummerer og noterer, at der i støtteforløbet skal afsættes timer til en erfaren 

psykolog, der tager sig af bearbejdningssamtalerne, og at der skal købes en 

familiebehandler ind til at guide familien derhjemme.  

»Super! Er det det, vi gør?«, siger Mette. 

»Vi har en plan«, siger Paula.  

  

Miljøportræt på baggrund af feltnoter, apr. 2018 (32) 
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4.2.1  T E M A T I S K  A N A L Y S E :  ME D F Ø L E L S E ,  H A N D L E T R A N G  O G  C I R K U L A R I T E T  ( I I )  

Jeg vil nu, igen med afsæt i afhandlingens konstruktion af velfærdsarbejde som en 

hjælperelation, fremanalysere nogle karakteristiske træk ved relationen mellem den 

velfærdsprofessionelle og plejebarnets biologiske forældre. Analysen falder 

umiddelbart i de samme tre tematikker, som jeg analyserede frem i forrige analyse 

vedrørende den velfærdsprofessionelles relation til plejebarnet. Der er dog visse 

nuanceforskelle, som vil fremgå af det følgende. Først vil jeg – som i den forrige 

tematiske analyse – beskrive karakteristiske træk ved den velfærdsprofessionelle 

praksis, som den fremstår i portrætterne, der har Williams sag som omdrejningspunkt. 

Afsluttende – som opsamling på og besvarelse af de forskningsspørgsmål, jeg stillede 

indledningsvis i denne del af afhandlingen – følger en samlet begrebsliggørelse og 

almengørelse af mine fund.  

 

Medfølende bekymring for forældrene  

En karakteristisk egenskab ved den velfærdsprofessionelle praksis med plejebørns 

biologiske forældre er den medfølende bekymring, som sagsbehandlere, skoleledere, 

lærere, psykologer og andre velfærdsprofessionelle udtrykker i relation til forældrene – 

enten direkte i mødet og interaktionen med forældrene eller på møder, hvor de 

velfærdsprofessionelle taler om forældrene.  

Velfærdsarbejdernes medfølende bekymring kommer blandt andet til udtryk i Portræt 

4 i den måde, hvorpå de professionelle viser overbærenhed og empati, da forældrene 

kommer for sent til statusmødet på specialskolen. De velfærdsprofessionelle siger 

straks, at det var godt, at moren kunne komme så hurtigt. De viser tegn på 

anerkendelse, blandt andet ved at sige, at »det er bare så fint«, at hun er der nu, og at 

faren er på vej. De byder på kaffe og smiler og får lettet stemningen ved at grine ad, at 

Ilse før fik hældt kaffe ud over hele bordet. De viser indlevelse og overskud.  

I relationen til forældrene kommer velfærdsarbejdernes medfølelse desuden til udtryk 

som en indlevende bekymring for Kims og Jeanettes søn, og dermed indirekte som en 

bekymring for, hvordan Kim og Jeanette håndterer opgaven som forældre. Dette ses 

særligt i Portræt 5, hvor velfærdsarbejderne – mellem linjerne – stiller spørgsmål ved 
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forældrenes evne til at skabe struktur i dagligdagen og ved forældrenes sans for, hvad 

der er væsentligt i et godt familieliv.  

De velfærdsprofessionelles medfølende bekymring står måske tydeligst frem i Portræt 

6, hvor velfærdsarbejderne taler om, at forældrene »har det rigtig svært«, hvad angår 

»det følelsesmæssige« og »det relationsmæssige«. Samtidig udviser de forståelse for 

den situation, forældrene er i. Om faren siger de, at det har været »en sej erkendelse« 

for ham at indse, hvorfor det er svært for ham at være far. Og om moren siger de, at hun 

selv har været udsat for ting, der gør det svært for hende at være mor. De har begge »så 

mange ting at slås med«. 

Som portrætterne illustrerer, udviser de velfærdsprofessionelle altså omsorg, 

medlidenhed og medfølelse med forældrene, Kim og Jeanette, både i kraft af det, de 

velfærdsprofessionelle gør (smiler og byder på kaffe), og det, de siger (»det er så svært 

for dem«). Det ligger også i den måde, hvorpå velfærdsarbejderne taler om forældrene, 

og i den gestik, der følger med: slåen ud med armene, bekymrede miner, lange 

tænkepauser, et suk, blyant eftertænksomt placeret mod læberne, løftede øjenbryn. I 

det hele taget i de non-verbale udtryk for medfølelse, der eksempelvis følger med et 

udsagn som: »Årh, hvor ville jeg ønske, der lige kunne være én, der sagde til hende: ’Gå 

nu hen til din dreng’.« 

 

Impulsen t il  at hjælpe forældrene  

I portrætterne er det desuden muligt at følge, hvordan velfærdsarbejdernes medfølende 

bekymring vækker en trang til at handle og intervenere. Dette ses i Portræt 4, hvor 

medfølelsen med moren straks omsættes i en empatisk ageren, hvor de 

velfærdsprofessionelle – i bogstavelig forstand – deler ud af deres overskud: kaffe, 

tilgivelse, anerkendelse og smil. Og det ses måske særligt i Portræt 6, hvor 

velfærdsarbejderne udtrykker bekymring for faren, der mangler »det 

relationsmæssige«, og for moren, som er »ilde stedt med hensyn til det 

følelsesmæssige« og mangler den »naturlige« evne til at se og mærke sønnens behov.  

I denne situation, hvor en sagsbehandler og to psykologer taler om forældrene, er det 

muligt – nærmest i slowmotion – at følge mekanismen ’fra håbløshed til handling’, som 

jeg analyserede frem tidligere (se afsnit 4.1.1). Umiddelbart giver de 
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velfærdsprofessionelle udtryk for, at de ikke ser nogen mulighed for at hjælpe 

forældrene. Situationen betragtes som låst. Velfærdsarbejderne taler om, at moren er 

»følelsesmæssigt skadet« på en måde, der ikke kan rettes op på, og at det ikke kan lade 

sig gøre at få »vendt møllen«. De giver udtryk for, at de grundlæggende ikke »tror på«, 

at forældre med de betingelser og livsomstændigheder »kan« forandre sig. Og så: Efter 

nogle øjeblikke præget af håbløshed animeres alligevel et ønske om at kunne gøre 

noget. Pludselig kommer velfærdsarbejderne på, at videoobservationer kunne være en 

farbar vej i forhold til at få »udviklet noget mere hos mor«. De kommer i tanke om, at 

forældrene faktisk godt kunne »bruge videooptagelserne«, da de prøvede det sidst. 

Forældrene kunne godt »se«, at der var ting, de kunne forandre og gøre bedre, når blot 

de blev hjulpet til det og fik det præsenteret på et »meget visuelt plan«. Håbløshed 

konverteres således til handling. Velfærdsarbejderne lægger planer og sætter 

forbedrende og udviklende interventioner i værk.  

 

Arbejdets cirkularitet  

Som jeg har udfoldet i den tematiske analyse af karakteristiske træk i relationen mellem 

velfærdsarbejderen og plejebarnet, kan man tale om, at velfærdsarbejdet er 

karakteriseret ved en iboende udviklingscirkularitet. I det følgende vil jeg, gennem 

udfoldelse af Portræt 5, vise, hvordan denne udviklingscirkularitet også kommer til 

syne i relationen mellem velfærdsarbejderen og plejebarnets biologiske forældre.  

På statusmødet giver velfærdsarbejderne udtryk for forskellige bekymringer. 

Bekymringerne kredser om Williams trivsel og udvikling, men handler indirekte om 

forældrenes evner. Det interessante er, hvordan bekymringerne serielt afløser 

hinanden, som i en aldrig afsluttet cyklus. Læreren påpeger vigtigheden af at være »frisk 

og veludhvilet« om morgenen ved skolestart. Hermed udtrykkes indirekte en 

bekymring for forældrenes evne til at kunne skabe et struktureret familieliv med faste 

sengetider og fornuftige søvnvaner.  

Kort efter giver velfærdsarbejderne udtryk for en ny – og i øvrigt modsatrettet – 

bekymring. Dette sker omkring en velment humoristisk bemærkning. Forældrene har 

netop – som svar på velfærdsarbejdernes antydning af manglende struktur i hjemmet – 

givet en længere beretning om, hvordan de i dagligdagen lever struktureret og følger 
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bestemte tidspunkter. Men da faren har forklaret om baderutinerne, og moren forsikrer, 

at William »var i bad i tre kvarter i går«, griner læreren og siger, at så er drengen da 

»ren bag ørerne«, hvilket får flere af de øvrige velfærdsarbejdere til at trække på 

smilebåndet. Med bemærkningen markeres det, at idealet om struktur og faste rammer 

har en grænse. Det antydes, at forældrene måske nok mestrer idealet om struktur rent 

praktisk, men ikke mestrer det symbolsk, hvilket vil sige, at de kan gengive reglen, men 

ikke forstår og mestrer reglens underliggende grammatik og grænser. Således siger 

velfærdsarbejderne, at nu behøver det jo heller ikke tage overhånd med al den struktur. 

Det indikeres – med smilet og bemærkningen – at der trods alt er vigtigere ting i verden 

end faste sove-, spise- og badetider. Humoren trækker således et skel mellem på den 

ene side forældre, som har en ’naturlig’ fornemmelse for, hvor struktureret og fast 

rammesat hverdagen med børn bør være, og på den anden side forældre, som mangler 

denne ’naturlige’ fornemmelse, men derimod virker forcerede i deres måde at tale om 

en hverdag med faste rammer på. Bemærkningen og smilene (om end denne lille 

begivenhed ikke tager mere end et øjeblik) er altså endnu et eksempel på, hvordan 

velfærdsarbejdet ganske subtilt – som en iboende rytme og koreografi i den 

velfærdsprofessionelle praksis – udpeger problematikker, der kalder på 

velfærdsprofessionel handling.  

Kort efter udpeges igen en ny problematik. Det sker, da talen falder på Williams 

fritidsinteresser. Faren fremfører, at sønnen skal gå til svømning for at komme »ud og 

bevæge sig« og »se nogle andre«. Og dernæst byder velfærdsarbejderne ind efter tur. De 

udtrykker bekymring for, om ikke William er for »træt« og »brugt« om eftermiddagen. 

Deres erfaringer med »de her børn« siger dem nemlig, at William vil være drænet for 

energi. Velfærdsarbejderne anerkender, at det er vigtigt at tage hånd om, at barnet har 

et aktivt og socialt liv, men forældrene må også have evnen til at kunne vurdere barnets 

energi. Der peges altså på endnu et udviklingspotentiale – eller punkt for forbedring – 

hos forældrene. Der er her noget mere, som forældrene kan hjælpes til at blive bedre til.  

At spotte stadig nye mangler, potentialer, behov og udviklingsmuligheder – og at spotte 

stadig nye måder, hvorpå den velfærdsprofessionelle hjælp kan perfektioneres – synes 

at være velfærdsarbejdets logik. Perfektionering er et ritual, en vane og en rutine, som 

ingen bemærker eller undrer sig over. Udvikling af barnet, udvikling af forældrene, 

udvikling af den professionelle indsats synes at være velfærdsmekanismens ’natur’. Og 
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fordi det for velfærdsarbejderen ville være utænkeligt og naturstridigt – og i mange 

tilfælde uetisk – ikke at finde svar og løsninger på næste behov og næste krise og næste 

punkt for perfektion, holdes udviklingscirkulariteten i rotation og i gang.  
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4.3 Opsamling og begrebsliggørelse:  

Empati og manisk udvikl ingscirkularitet som 

karakteristiske træk ved relationen mellem giveren og 

den anden  

 

Jeg vil afslutte afhandlingens fjerde del med at vende tilbage til de forskningsspørgsmål, 

jeg stillede til at begynde med. Spørgsmålet om, hvad der karakteriserer relationen 

mellem velfærdsarbejderen og plejebarnet og dets forældre, har jeg foreløbig besvaret 

på to måder – dels gennem miljøportrætternes visninger af relationen og interaktionen 

mellem plejebørn, forældre og velfærdsprofessionelle, og dels gennem de tematiske 

analysers udfoldelser af karakteristiske træk ved den velfærdsprofessionelle praksis 

med anbragte børn og deres familier. Jeg vil nu samle op på mine analyseresultater og 

sætte dem på begreb. At sætte på begreb – eller at begrebsliggøre30 – handler her om at 

skrive begreber frem, der præcist og tydeligt indfanger og udtrykker, hvad der er på spil 

i den velfærdsprofessionelle praksis. Konkret tager jeg afsæt i de resultater, som jeg har 

’arbejdet frem’ (MacLure, 2010, s. 277) gennem miljøportrætter og tematiske analyser, 

og bringer disse resultater i dialog med andres teorier og begreber om de mekanismer, 

der er på spil i relationer (jf. afsnit 2.4), hvor nogle (individer eller grupper) ønsker at 

hjælpe og gøre en forskel for andre mennesker. 

Jeg fremskriver først to begreber, som indfanger og besvarer spørgsmålet om, hvad der 

karakteriserer relationen mellem velfærdsarbejderen og plejebarnet og dets forældre. 

Disse to begreber har jeg kaldt: 

- empati som afgrænsning og mobilisering  

- manisk udviklingscirkularitet.  

                                                        
30 Se evt. Lone Bæk Brønsteds formuleringer vedrørende begrebsliggørelser af analytiske fund (Brønsted, 
2019, s. 214–215). 
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Ligeledes skriver jeg to begreber frem, som indfanger og giver svar på spørgsmålet om, 

hvordan den, der hjælpes (plejebarnet og dets forældre), og den, der hjælper 

(velfærdsarbejderen), formes i hjælperelationen. Disse to begreber har jeg kaldt:  

- omfavnet og andetgjort  

- at blive til ved at redde, hjælpe og give. 

 

4.3.1  EM P A T I  S O M  A F G R Æ N S N I N G  O G  M O B I L I S E R I N G  

Det første begreb, empati som afgrænsning og mobilisering, skriver jeg frem med 

udgangspunkt i en detalje – her et originaludsagn – fra det empiriske materiale, som 

indgår i portrættet af den velfærdsprofessionelle praksis med drengen Sebastian: 

 

»Han står helt alene […]. Hvad skal der blive af sådan en dreng?« 

 

Detaljen kondenserer og illustrerer, hvad jeg i den tematiske analyse har kaldt 

medfølende bekymring. Sebastian beskrives som en kvik dreng med et godt hoved, men 

også som et barn, der har brug for hjælp og støtte, fordi alt omkring ham er 

»skrøbeligt«. Når Sebastian beskrives, lægges der vægt på, at han har haft en opvækst 

med vold, en mor, der ikke magtede ham, og et anbringelses- og skoleforløb med stor 

omskiftelighed og mange svigt og nederlag. I detaljen herover udtrykker den 

velfærdsprofessionelle medfølelse med barnet, som står helt alene, og som det er uvist, 

hvad der skal blive af. Den velfærdsprofessionelle afgrænser således empatisk og 

indfølende et hjælptrængende objekt.  

I samme bevægelse muliggøres en position, hvorfra den velfærdsprofessionelle kan 

hjælpe og være noget for barnet. Sebastian står alene, men den velfærdsprofessionelle 

er der for ham: »Han har sin mor, og så har han mig.« Med afgrænsningen af det 

hjælptrængende objekt mobiliseres den velfærdsprofessionelle som én, der kan redde 

barnet og være noget for ham. Den velfærdsprofessionelle redder barnet fra en voldelig 

opvækst, ser barnets ressourcer, støtter hans udvikling og skolegang og giver ham 

spontane køreture og gaver, som modtages med taknemmelighed: »Han synes, det er 

fantastisk […]. Det er vigtigt for Sebastian, at han har én, som har kendt ham længe.« I 
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den medfølende relation afgrænses barnet altså som modtager af den 

velfærdsprofessionelles hjælp, og den velfærdsprofessionelle mobiliseres som hjælper. 

Det er på den baggrund, jeg argumenterer for, at empati som afgrænsning og 

mobilisering karakteriserer relationen mellem velfærdsarbejderen og plejebarnet. 

Denne karakteristik er tilsvarende gældende for relationen mellem velfærdsarbejderen 

og plejebarnets forældre, hvilket vil fremgå af de eksempler, som er flettet ind i det 

følgende, hvor jeg nu yderligere vil fortolke denne medfølelsesdynamik ved brug af 

indsigter fra filosoffen Lauren Berlant. 

Berlant skriver nemlig, at medfølelse og medlidenhed må forstås som andet og mere 

end opofrelse, uegennytte og følelser af kærlighed til næsten. Medfølelse, skriver 

Berlant, skal snarere betragtes som en social relation mellem beskueren og den, der 

antages at lide (Berlant, 2004, s. 1). Pointen hos Berlant er, at den medlidende og 

medfølende – i relation til den lidende – er i en ’overskudsposition’, hvorfra det er 

muligt at give. Den, der føles og lides med, befinder sig derimod i en position, hvorfra 

det først og fremmest er muligt at tage imod og vise taknemmelighed. 

Forståelsen af den velfærdsprofessionelles relation til plejebarnet kan tilføjes betydning 

med Berlants tænkning. I og med den velfærdsprofessionelles medfølelse med barnet 

konstitueres en social relation, som er asymmetrisk, i den forstand at den medfølende 

velfærdsarbejder positioneres som én, der har overskud og kan give, mens barnet – 

eller for den sags skyld forældrene – positioneres som lidende og trængende og som 

modtagere af hjælp og omsorg.  

I forlængelse heraf, og med inddragelse af Bourdieus begreb om symbolske praktikker 

og gruppedannelsesprocesser (jf. afsnit 2.2 og 2.3), kan man yderligere sige, at den 

velfærdsprofessionelle i den medfølende relation – i og med registreringerne af den 

andens lidelser og behov – indstifter en social orden baseret på forestillinger om det 

normale. Plejebarnet og dets forældre tænkes nemlig at mangle noget. Det kan, som vist 

i portrætterne, dreje sig om manglen på evne til at kanalisere sine aggressioner (jf. 

portræt om Sebastian), manglen på evne til at lære (jf. portræt om Lily) eller manglen 

på evne til at indgå i følelsesmæssige relationer (jf. portræt om forældrene Kim og 

Jeanette). Plejebørnene og forældrene tænkes at have behov for ressourcer, som de 

velfærdsprofessionelle er i besiddelse af – eksempelvis hjælp til at sætte ord på følelser, 
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specialpædagogiske indsatser og udvikling ved hjælp af supervision og 

bearbejdningssamtaler. Plejebørnene og forældrene tænkes, sagt på en anden måde, at 

have behov for at blive normaliseret, at blive bragt (op) på niveau.  

Empati er altså dels en relation, der (i den gængse, intuitive forståelse) handler om at 

række ud mod, omfavne og hjælpe barnet og forældrene med blandt andet 

klistermærkebøger, køreture, overbærende smil, udvikling, kaffe, tilbud om aflastning, 

støtte, supervision og samtaler. Men empati er også en måde at registrere på, som 

trækker sociale skel mellem det normale og det afvigende og på den måde bidrager til at 

skabe og vedligeholde symbolske forskelle.  

I den velfærdsprofessionelle praksis med plejebarnet og dets forældre, hvor sproglige 

og kropslige udtryk for medfølelse, medlidenhed og forfærdelse er en central del af de 

hverdagslige rutiner og ritualer, afgrænses således en gruppe med behov for omsorg, 

hjælp og lindring. Og samtidig nødvendiggøres og mobiliseres gruppen af beskyttende 

og afhjælpende professionelle. Empati som afgrænsning og mobilisering kan således 

siges at karakterisere relationen mellem velfærdsarbejderen og plejebarnet og dets 

forældre. 

  

4.3.2  MA N I S K  U D V I K L I N G S C I R K U L A R I T E T  

Et andet aspekt, som karakteriserer relationen mellem på den ene side 

velfærdsarbejderen og på den anden side plejebarnet og dets forældre, er det, jeg har 

valgt at begrebsliggøre som en manisk udviklingscirkularitet. 

I mine tematiske analyser har jeg, for det første, fremanalyseret, hvordan 

velfærdsarbejdernes medfølende bekymring animerer en impuls til at hjælpe og 

intervenere. Jeg har blandt andet vist, at impulsen til at hjælpe plejebarnet animeres af 

velfærdsarbejdernes bekymring for barnets fortid, nutid og fremtid. De 

velfærdsprofessionelle drømmer om at få barnet til at »lykkes« ved at sætte ind med 

assistance, gaver og ressourcer eller ved at give lidt af sig selv. Og jeg har vist, at 

impulsen til at hjælpe forældrene ligeledes udspringer af den velfærdsprofessionelles 

bekymring for forældrene. Denne bekymring ledsages af en impuls eller trang til 

eksempelvis at »udvikle noget mere hos mor« eller til at »spille forældrene stærke«. 

Som det fremgår af mine portrætter, er sagsbehandleres, familieplejeres, 
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anbringelseskonsulenters og andre velfærdsprofessionelles daglige arbejde præget af 

en selvfølgelig stræben efter udvikling og forbedring af såvel barnet og forældrene som 

selve den professionelle indsats. 

Det er værd at bemærke, at denne impuls ikke udelukkende animeres af en medfølende 

bekymring. Den animeres også af konstateringer af tidligere indsatsers manglende 

effekt. Blandt andet i sagerne om Sebastian, Lily og William refererer 

velfærdsarbejderne på forskellig vis til, at der tidligere er sat velfærdsprofessionelle 

indsatser i værk, som har vist sig ikke at virke efter hensigten. Konstateringer af 

manglende effekt virker imidlertid ikke handlingslammende på den (erfarne) 

velfærdsprofessionelle, men derimod som afsæt for at igangsætte nye og forbedrede 

interventioner. Hele tiden afsøges der andre og nye måder at løse problemerne på, 

hvilket indimellem fordrer en vis kreativitet. Eksempelvis taler velfærdsarbejderne 

jævnligt om, at der ikke findes færdige pakkeløsninger, at der må tænkes ud af boksen, 

at man må forsøge at strikke noget sammen. Denne interventionistiske måde at tænke 

og handle på synes at være et mønster i den velfærdsprofessionelle praksis. At tænke i 

nye og bedre interventioner ligger i velfærdsarbejdernes dna og er en uløselig del af de 

velfærdsprofessionelles opfattelse af verden.  

For det andet har jeg fremanalyseret, hvordan denne impuls, bevægelse eller 

mekanisme kan siges at forløbe i en ubrudt cyklus eller spiral, hvor håbløshed 

kontinuerligt konverteres til handling. Dette ses særlig tydeligt i Portræt 3, hvor erfarne 

velfærdsprofessionelle oplærer nyansatte i at tænke interventionistisk. Josefine vejledes 

til at tage »en snak til«. Og Niels vejledes til at se forældrenes manglende henvendelser 

som »et godt tegn« og til ikke at »tænke så langt frem«, men i stedet fokusere på at sætte 

ind med noget, der kan lykkes og gøre en lille forskel nu og her. Det ses også i Portræt 5, 

hvor de velfærdsprofessionelle til statusmødet med forældrene Kim og Jeanette 

kontinuerligt – om end subtilt – udpeger problemer og dermed områder for perfektion 

af forældreskabet, som der kan handles og udvikles på.  

Som de empiriske eksempler lader ane, tager de velfærdsprofessionelle, billedligt talt, 

hele tiden på nye ture rundt i interventionsmaskineriet for at afhjælpe nye – og atter 

nye – kriser. Denne cirkulære mekanisme, hvor de velfærdsprofessionelle til stadighed 

påpeger punkter for udvikling og intervention, vil jeg nu – med indsigter og lån fra Leas 

tænkning – begrebsliggøre som et iboende og karakteristisk træk ved 
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velfærdsprofessionel praksis med plejebørn og deres forældre. Et træk, der kan 

beskrives som en udviklingscirkularitet.  

Tess Lea har i sine studier af ’bureau-professionelles’ arbejde med indfødte australiere 

beskrevet de professionelles drivkraft som en ’trang til at intervenere og forbedre’ (an 

urge to intervene and amend) og som en ’tvangsmæssig indgriben’ (compulsory 

intervention) (Lea, 2008, s. 13). Med disse termer peger Lea på, at de professionelles lyst 

og længsel efter at gøre godt overgår alle andre impulser, og hun beskriver, at de 

professionelle ”thrive on the emotional thrill of surfing crises” (Lea, 2012, s. 110). Der er 

altså både noget tvangsmæssigt og noget berusende for de professionelle i deres 

drivkraft og ønske om at gøre en forskel. Lea peger endvidere på, at trangen til at hjælpe 

igangsættes af den professionelles ”empathic forms of worry” (Lea, 2008, s. 17)31. Det er 

altså de professionelles medfølelse og bekymring – det vil sige de professionelles 

forestillinger om den andens mangler, lidelser og potentialer – der igen og igen ansporer 

til nye og bedre velfærdsprofessionelle indsatser: 

”… new-old pathways are repeatedly reimagined: if this is not the 

answer, then maybe that is. Such forms of analysis become part of 

everyday consciousness; that is, they are interiorized. They become an 

indissoluble part of one’s apprehension of the world, the empathic 

forms of worry that license the ‘we must’ that prefaces ‘do something’” 

(ibid., s. 16–17). 

Om denne cirkulære mekanisme bruger Lea begrebet remedial circularity. Termen 

’afhjælpnings-cirkularitet’ anvendes altså om det fænomen, at udpegningen af kriser 

fungerer som korn på velfærdsarbejdets evindelige mølle. Remedial circularity 

konstitueres, ifølge Lea, af forbindelsen mellem ’panik’ og ’nye drastiske 

foranstaltninger’, mellem ’krise’ og ’indsats’, og det cirkulære består i, at opdagelsen af 

nye kriser fører til (gen)opfindelsen af nye indsatser: ”the rethoric of failure is grist for 

its reinventing mill” (ibid., s. x). 

I min begrebsliggørelse af velfærdsarbejde med plejebørn og deres forældre taler jeg 

om en manisk udviklingscirkularitet. Jeg låner således cirkularitetsforståelsen fra Lea, 

                                                        
31 Min formulering om velfærdsarbejdernes ’medfølende bekymring’ er inspireret af denne formulering 
hos Lea. 
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men præciserer, at redningsarbejdet med plejebørn og deres familier er opsat på at 

udvikle, det vil sige forbedre, skabe progression og bringe til et højere stade. 

Velfærdsarbejde med plejebørn drejer sig (nemlig) om at redde en udvikling, der er på 

afveje, er brudt sammen eller er gået i stå32. Desuden tilføjer jeg et begreb om det 

maniske. Det gør jeg for at understrege dynamikkens selvopretholdelsesdrift. Det ligger 

for så vidt også i Leas forståelse, at genopdagelsen af ’new-old pathways’ foregår 

løsrevet fra og uafhængigt af om udvikling reelt finder sted. Men jeg fremhæver altså 

dette som et centralt træk ved det cirkulære i den praksis, jeg har studeret. Ved at sætte 

udviklingscirkulariteten på begreb som et manisk forehavende, sætter jeg spot på, at 

der er tale om en dynamik, der opretholder sig selv i kraft af kontinuerligt producerede 

forestillinger om plejebarnets og forældrenes potentialer, mangler og behov 33.  

Jeg har nu med afsæt i mønstre i den velfærdsprofessionelle praksis, og endvidere med 

brug af tænkeredskaber fra Berlant, Bourdieu og Lea, sat begreb på, hvad der 

karakteriserer relationen mellem velfærdsarbejderen på den ene side og plejebarnet og 

dets forældre på den anden side. Først har jeg argumenteret for, at medfølelse 

konstituerer relationen på en måde, der dels afgrænser et hjælptrængende objekt og 

dels mobiliserer og nødvendiggør gruppen af velfærdsprofessionelle. Og dernæst har 

jeg argumenteret for, at velfærdsarbejdets dynamik kan beskrives som en manisk 

udviklingscirkularitet.  

I det følgende vil jeg udfolde og argumentere for, hvordan barnet og forældrene – i 

relation til den velfærdsprofessionelle – kommer til at befinde sig i en dobbeltposition, 

hvor de på én og samme tid omfavnes og andetgøres. Dernæst vil jeg argumentere for, 

at velfærdsarbejderne – i relation til plejebarnet og dets forældre – bliver til ved at 

redde, hjælpe og give. 

 

4.3.3  OM F A V N E T  O G  A N D E T G J O R T  

Med begrebet omfavnet og andetgjort sætter jeg fokus på, hvordan plejebørn og 

forældre formes i den medfølende hjælperelation, som karakteriserer den 

                                                        
32 Dette fremanalyseres i Del 5, særligt i afsnit 5.1.3 om de velfærdsprofessionelles forestillinger om 
udvikling. 
33 De velfærdsprofessionelles forestillinger om plejebarnet og plejebarnets forældre er genstand for 
analyse i afhandlingens Del 5. 
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velfærdsprofessionelle praksis. Begrebet indfanger og udtrykker, hvordan plejebørn og 

forældre på én gang omfavnes af de velfærdsprofessionelles empati og fastholdes som 

objekter for intervention. Man kan sige, at plejebørn og forældre inviteres ind, men 

forbliver i døråbningen som eksotiske fremmede med særegne livsstile, der beskrives 

og vurderes – og justeres med henblik på optimering og normalisering.  

I det empiriske materiale kan dette iagttages i kondenseret form i Portræt 4. Williams 

mor, Jeanette, kommer for sent til statusmødet og omfavnes – billedlig talt – af 

velfærdsarbejdere, som byder på omsorg, overskud, overbærenhed og smil. 

Velfærdsarbejderne er glade for, at moren kunne nå at være til mødet så hurtigt; det gør 

ikke spor, at hun kommer for sent; vil hun ikke ha’ en kop kaffe? Moren bydes indenfor, 

men mødes samtidig som én, der har behov for velfærdsarbejdernes overskud, hjælp og 

omsorg.  

Portræt 5 er et andet eksempel på, hvordan forældrene på én gang omfavnes af 

empatisk hjælpelyst og fastholdes i periferien som objekter for den 

velfærdsprofessionelles hjælp. Det er på statusmødet om William, hvor forældre og 

velfærdsarbejdere drøfter Williams trivsel og udvikling. Gennem smil, små 

bemærkninger, spørgsmål og antydninger ’fremmanes’ forældrenes behov for støtte til 

at skabe et struktureret familieliv, til at blive mere refleksive og til at få en mere 

’naturlig’ fornemmelse for, hvad deres barn har brug for.  

Også i relationen mellem plejebarnet og de velfærdsprofessionelle ses denne dynamik. 

De velfærdsprofessionelle er, som allerede vist, dybt bekymrede for både Sebastian, der 

er helt alene, og den lille vilde Lily, som ingen kan styre. De velfærdsprofessionelle 

vurderer, at Sebastian har brug for hjælp til at »kontrollere sit temperament« og til at 

»mærke sig selv«. De stiller sig medfølende til rådighed for at hjælpe Sebastian, der 

ligesom Lily fremstilles som et barn i fare. I fare for, at aggressionerne hober sig op 

inden i ham, hvis ikke han får hjælp til at »sætte ord på«; i fare for moren, der mangler 

moderlig intuition; i fare for, at ingen får øje på hans ressourcer; i fare for ikke at få den 

studentereksamen, som han har evnerne til at få. Barnet svøbes så at sige i omsorg og 

medfølelse, mens dets mangler og potentialer registreres, kategoriseres og formuleres. 

Portrætterne viser således, hvordan den hjulpne (plejebarnet, dets far eller mor) i den 

medfølende, velmenende, afhjælpende relation kontinuerligt skabes og formes som én, 



 
 

151 
 

der på samme tid er ’indenfor og udenfor’, ’nær og fjern’, ’inviteret og fremmed’, 

’inkluderet og ekskluderet’. Når jeg bruger begrebet omfavnet og andetgjort til at 

beskrive, hvordan plejebarnet og forældrene formes i denne hjælperelationen, er det 

således med afsæt i empiriske fund og mønstre.  

I det følgende vil jeg præcisere og lægge yderligere lag af betydning til dette indenfor-

udenfor-fænomen, som jeg har identificeret i velfærdsarbejdets dynamik. Den proces, 

der finder sted, og den position, som barn og forældre tilbydes og indtager i relation til 

den velfærdsprofessionelle, kan nemlig forstås ved hjælp af Simmels teori om 

samfundsmæssig marginalisering, som den formuleres i essayet om den fremmede 

(2019a) og essayet om den fattige (1965). Udskuddet som social type, siger Simmel, står 

ikke uden for helheden. Outsiderens position er ikke kendetegnet ved absolut 

eksklusion og marginalisering, men derimod ved den særlige relation, som opstår, i og 

med at outsideren udpeges og registreres som outsider (Gunder Hansen, 1991, s. 182; 

Simmel, 1965, s. 136).  

Simmel peger her på noget centralt ved relationen mellem den, der giver, og den, der 

modtager hjælp og velfærd. I sådanne relationer, skriver Simmel, befinder den hjulpne 

sig i en dobbeltposition (ibid., s. 135). Den, der modtager hjælp, står i udgangspunktet 

uden for helheden i kraft af sin andethed og sit formodede behov for hjælp – men 

trækkes samtidig ind i helheden som objekt for hjælperens vurderende og 

kategoriserende aktiviteter.  

I dette perspektiv kan den velfærdsprofessionelle praksis med plejebarnet og dets 

forældre betragtes som en social form, der skaber både nærhed og distance; 

sammenbinder og trækker skel mellem velfærdsarbejderne og dem, der hjælpes. 

Termen ’omfavnet og andetgjort’ indfanger altså plejebarnets og forældrenes 

dobbeltposition. 

Men med termen ’omfavnet og andetgjort’ lægger jeg derudover noget til den simmelske 

tolkning. Den dobbelthed, der ligger i ’omfavnet og andetgjort’, kan nemlig videre 

forstås med Berlants begreb om medfølelse som en social relation. I medfølelsen med 

den lidende ligger der et oprigtigt ønske om at hjælpe og gøre godt. Men relationen har 

en dynamik i sig, der trækker skel mellem dem og os – og placerer den anden udenfor 

(over there). Med termen ’omfavnet’ indikerer jeg således, at medfølelse spiller en helt 
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central rolle i relationen mellem velfærdsarbejderen og plejebarnet og dets forældre. 

Videre, med reference til Saids begreb om andetgørelsesprocesser, forstår jeg desuden 

de velfærdsprofessionelles omfavnelse som en (passioneret og medfølende) måde at 

rykke frem mod plejebarnet og forældrene på, med henblik på – i Saids forstand (Said, 

2002, s. 15+31+101) – at erobre, forbedre og hjælpe dem. I denne proces – i og med den 

velfærdsprofessionelles omfavnelse – skabes og formes altså et objekt, som den 

velfærdsprofessionelle kan behandle og gøre godt for.  

Mine portrætter af den velfærdsprofessionelle praksis viser, hvordan plejebarnet og 

dets familie formes og bliver til som ’omfavnet og andetgjort’, og hvordan børn og 

forældre påtager sig de roller og positioner, de tilbydes i relationen. Men portrætterne 

viser også, at såvel børn som forældre udøver en vis modstand imod at blive 

objektiveret. Begge dele uddybes i det følgende.  

Sebastian påtager sig eksempelvis at opstille nye udviklingsmål for sig selv. Med 

formuleringer om fremover gerne at ville blive bedre til at opføre sig pænt og fordybe 

sig i skolearbejde går Sebastian ind på at forholde sig refleksivt og vurderende til sin 

egen udvikling. Også Kim og Jeanette, forældrene til William, tager på sig, at det at være 

forældre er en udviklingsproces, hvor der altid er noget, man kan arbejde på og blive 

bedre til. Denne mekanisme kan forstås med Simmel, der i sit essay om den fattige 

(1965) pointerer, at det at være fattig ikke er noget, man substantielt er, men noget, 

man bliver i relation til og gennem interaktion med andre. Denne indsigt fra Simmel kan 

hjælpe til at forstå, hvordan plejebarn og forældre – gennem omfavnelse og 

andetgørelse – dels formes som, men også påtager sig rollen som, hjælptrængende i 

situationen. Med Bourdieu og Wacquant kan man sige, at den velfærdsprofessionelle 

praksis, i den forstand at barn og forældre tager udviklingstænkningen på sig, lykkes 

med at ”indprente og påføre [nogle særlige] opfattelseskategorier som bidrager til 

skabelsen af den sociale virkelighed ved at forme dens repræsentation” (Wacquant, 

2015, s. 10). Den hjulpne ser på sig selv med den velfærdsprofessionelles blik og spiller 

sin rolle som hjælp- og udviklingstrængende. Plejebarnet og dets forældre formes 

således gennem velfærdsarbejdets vurderende og kategoriserende aktiviteter – og 

afgrænses som tilhørende en ’deklasseret’ gruppe (jf. Simmel, 1965, s. 120) med behov 

for velfærdsarbejdernes hjælp. 
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Det er imidlertid værd at bemærke, at selv om plejebarnet og forældrene så at sige 

spiller rollen som hjælp- og udviklingstrængende, så gør de det ikke uden samtidig at 

yde en vis modstand. For eksempel kan en sådan modstand aflæses i Sebastians måde at 

melde sig ud af samtalen på ved at kigge på mobilen, tale om kaffe og med et smil 

konstatere, at han »faktisk ikke [har] hørt efter særlig meget« af, hvad de voksne taler 

om. Han melder sig lidt ud af samtalen om, hvilke planer de lægger for hans udvikling og 

fremtid. 

Hvad forældrene Kim og Jeanette angår, kan man sige, at de udøver modstand ved at 

tage let på velfærdsarbejdernes stramme tidsplaner og komme for sent til statusmødet. 

Desuden ved på mødet at tale meget og tale længe og sætte sig selv i scene som dem, der 

véd, hvad deres barn har behov for – og ved at overhøre velfærdsarbejdernes 

overbærende kommentarer og i stedet tage initiativ til en snak om vejret, et neutralt 

samtaleemne, som enhver kan tale med om, uanset hvilken position man tilbydes og 

antages at indtage i relationen.  

Alt dette vil jeg tolke som modstandsstrategier, hvor børn og forældre udfordrer den 

udviklingsdagsorden, som velfærdsarbejdet sætter. Med reference til Foucaults begreb 

om modmagt forstår jeg det på den måde, at plejebarnet og forældrene udfordrer 

velfærdsarbejdets (imperative) præmis om, at man må udvikle sig, må være i gang, må 

være på vej. Med lån fra Foucault kan man sige, at de performer ”the art of not being 

governed like that” eller “the art of not being governed quite so much” (Foucault, 2007, 

s. 45). 

Selv om meget i materialet tyder på, at plejebørn og forældre må underkaste sig de 

velfærdsprofessionelles opfattelser og kategoriseringer, og at de må spille rollen som 

hjælptrængende, så er der altså også noget, der indikerer, at børnene og forældrene 

ikke passivt formes som – men også gør modstand imod at være – omfavnet og 

andetgjort.  

 

4.3.4  A T  B L I V E  T I L  V E D  A T  R E D D E ,  H J Æ L P E  O G  G I V E   

Jeg vil nu afslutningsvis fremskrive et begreb for, hvordan velfærdsarbejderen formes 

og bliver til i relationen til plejebarnet og dets forældre. Igen er der tale om en 

begrebsliggørelse af mine fund, der tager afsæt i det empiriske niveau, men stabiliseres, 
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præciseres og tilføjes betydning ved inddragelse af andres teorier og tænkeredskaber. 

Jeg vil her argumentere for, at begrebet ’at blive til ved at redde, hjælpe og give’ kan 

indfange og beskrive velfærdsarbejderens mobilisering og relationelle position. 

Som jeg har vist i mine analyser, er velfærdsarbejderens impuls til at perfektionere og 

forbedre et karakteristisk træk ved den velfærdsprofessionelle praksis med plejebørn 

og deres familier. I de tematiske analyser har jeg beskrevet forbindelsen mellem 

håbløshed og handling som en mekanisme, hvor medfølelse og forfærdelse igangsætter 

og animerer den professionelles trang til at intervenere. 

Som det vil blive udfoldet i afhandlingens Del 5, forestilles de professionelles 

interventioner at handle om at redde barnet og forældrene fra krise og akut fare og om 

at hjælpe barnet og forældrene fra fejlslagen udvikling. Som vist herover forestilles de 

professionelles interventioner også at handle om at give noget til barnet og forældrene, 

for eksempel samtaler, ressourcer, foranstaltninger, kaffe, køreture og 

klistermærkebøger. 

Den velfærdsprofessionelles interventioner handler altså dels om at yde assistance 

(redde og hjælpe) og dels om at tilbyde almisser34 (give gaver). Som en variant, der 

lægger sig et sted imellem disse to former for hjælp, vil jeg – på baggrund af mit 

materiale – desuden fremhæve den velfærdsprofessionelles personlige engagement.  

For eksempel fortæller sagsbehandleren Mette om, hvordan hun tager sig tid til at gøre 

lidt ekstra, holde daglige samtaler »med mor«, tage telefonen uden for arbejdstid og 

køre Sebastian i skole, når det lige passer. Hun gør en dyd ud af at investere sig selv i, at 

barnets udvikling skal lykkes, og hun lægger ofte vægt på vigtigheden af at have kendt 

og fulgt barnet længe. Hun siger: »Det er vigtigt at få en relation til barnet […], for det 

her ville jeg ikke ku’ gøre med et barn, jeg ikke kender.«  

I relation til plejebarnet og forældrene befinder den velfærdsprofessionelle sig i en 

særlig position. Det er en position, hvorfra den velfærdsprofessionelle kan give – hvad 

end der er tale om assistance, almisser eller personligt engagement. Den medfølende 

velfærdsprofessionelle er således i en privilegeret position, hvorfra hun kan dele ud, 

                                                        
34 Denne skelnen mellem hjælp i form af henholdsvis assistance og almisser stammer fra Simmels essay 
om The Poor (1965, s. 119–121). 
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vise medfølelse og storsind, yde lidt mere, end hun behøver, glæde andre i nød – mens 

plejebarnet og forældrene blot kan tage imod og vise taknemmelighed.  

Denne iagttagelse i mit materiale vil jeg understøtte med hjælp fra Berlant, som skriver, 

at “in operation, compassion is a term denoting privilege” (Berlant, 2004, s. 4). 

Medfølelse udgår altså fra en privilegeret position. Berlant peger som tidligere nævnt på 

den asymmetri, der er indlejret i medfølelsesrelationer, og på den magt og dominans, 

der er forbundet med at være i stand til at give. Jeg betragter altså her medfølelse på 

linje med det at forære et andet menneske en gave. For videre at præcisere mit begreb 

om, at velfærdsarbejderen bliver til som giver i relation til den, der modtager, trækker 

jeg i det følgende på sociologen Marcel Mauss. 

I sit klassiske essay om Gaven (2002) argumenterer Mauss for, at gavegivning ikke 

nødvendigvis er en interessefri handling. Gavegivningens primære funktion er snarere 

at markere og bevare sociale skel. Det skyldes, ifølge Mauss, at gavegivning ikke 

afsluttes ved modtagelsen af en gave. Modtageren kan som sådan ikke afvise gaven, men 

forventes og forpligtes til at tage imod, vise taknemmelighed og give noget igen. På den 

måde er der ”no free gifts”(ibid., s. ix)35. Mauss argumenterer på baggrund af sine 

etnografiske studier for, at det er giveren og ikke modtageren af en gave, der vinder 

noget ved den udveksling, der finder sted. Som med fænomenet medfølelse er der altså 

tale om en asymmetrisk relation, hvor det at modtage ikke kan afslås, mens det at give 

er en måde at demonstrere magt og overskud på (ibid., s. 95). Simmel kalder tilsvarende 

gavegivning for en sociologisk begivenhed, hvor den sociale orden skabes og 

opretholdes (Simmel, 1965, s. 125). Og han peger, som Mauss, på, at den, der modtager, 

også giver noget, nemlig sin reaktion og sin taknemmelighed.  

Dét fænomen, at velfærdsarbejderen vinder – som Mauss ville sige – og næres og tilføres 

energi af modtagerens taknemmelighed, kan illustreres med disse detaljer fra 

miljøportrættet, der handler om Sebastian: 

 

Mette fortæller, at hun tit møder Sebastian, når hun kører ud på 

skolerne. »Og han synes, det er fantastisk«, smiler hun. »Han råber, og 

                                                        
35 Dette er Mary Douglas’ formulering i forordet til Mauss’ The Gift. 
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jeg dytter.« Nogle gange kører hun ham i skole, »fordi det lige passer«.  

Og han spørger Mette, om hun ikke også kan hjælpe hans lillebror.  

»Det er vigtigt for Sebastian, at han har én, som har kendt ham længe.  

Han har sin mor, og så har han mig.«  

»Jamen det giver jo energi.« »Det dér med, at man kan se, man gør en 

forskel. Man kan se, at man kommer til at betyde noget for et andet 

menneske.«  

 

Ovenstående viser eksemplarisk for materialet, hvordan den velfærdsprofessionelle får 

noget og bliver til ved at redde, hjælpe og give. Modtageren giver sin taknemmelighed til 

gengæld, og den velfærdsprofessionelle får energi af den gode følelse, der kommer af at 

gøre en forskel og af at være og føle sig betydningsfuld.  

En sådan forståelse af de velfærdsprofessionelles konstituering og bliven til i relation til 

dem, de rækker ud for at hjælpe, kan endvidere forstærkes ved hjælp af Said. Said 

(2002) viser netop gennem sine studier af vesterlændingens vidensproduktion om 

’orientaleren’, hvordan forestillingerne om det fremmedartede ’orientalske’ ikke alene 

former Orienten, men også former og konstituerer vesterlændingen selv. Said viser 

dermed, hvordan Vesten (og vesterlændingen) øger ”sin styrke og identitet ved at se sig 

selv i modsætning til Orienten” (ibid., s. 22). Det er denne type mekanisme, jeg har 

identificeret i mit materiale – velfærdsarbejderen styrker sin giver-identitet i relation til 

modtageren – og som jeg i min begrebsliggørelse får frem ved at betone, at den 

velfærdsprofessionelle bliver til ved at redde, hjælpe og give.  
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Del V: 
Analyser af forestillinger om 
plejebørn og deres forældre 
– og om velfærdsarbejdets 
potentialer 
 

 

I afhandlingens forrige del havde jeg blikket rettet mod interaktionen og relationen 

mellem på den ene side den velfærdsprofessionelle og på den anden side plejebarnet og 

dets forældre. Jeg viste – gennem næranalyser af udvalgte situationer – at denne 

relation blandt andet er karakteriseret ved en iboende impuls til at udvikle og forbedre. 

Jeg begrebsliggjorde velfærdsarbejdet som en manisk udviklingscirkularitet, der næres 

og opretholdes af kontinuerligt producerede forestillinger om plejebarnets og 

forældrenes behov, problemer, udfordringer og potentialer. Og det er netop 

velfærdsarbejdernes forestillinger om dem, de hjælper, som jeg nu vil rette blikket imod. 

I denne del af afhandlingen dykker jeg altså ned i udviklingscirkularitetens maskinrum 

og analyserer dens drivkraft. Jeg går her på tværs af det samlede empiriske materiale og 

afdækker, hvordan plejebarnet og dets forældre – og deres behov for hjælp og udvikling 

– løbende konstrueres i den velfærdsprofessionelle praksis.  

Antropologen Tess Lea skriver, som tidligere nævnt, at noget af det 

bemærkelsesværdige – men oversete og ofte ikke-erkendte – ved velfærdsprofessionelt 

arbejde er hjælperens afhængighed af den, som hjælpen er rettet imod. Dét fænomen, at 

afhængighedens gensidighed overses, beskriver Lea med begrebet interventionsmagi (jf. 

afsnit 2.4.2). Begrebet dækker over, at de måder, hvorpå behovet for hjælp konstrueres, 



 
 

158 
 

har en tendens til at forsvinde ud af synsfeltet. De domme, som de professionelle 

behæfter den anden med i bestræbelsen på at hjælpe, kommer til at fremstå som 

neutrale, anonyme, rationelle og ’naturlige’ vurderinger – og ikke som det, de er, nemlig 

historisk og kulturelt tilfældige konstruktioner (Lea, 2008, s. 20; Øland, 2019, s. 5). På 

den måde udviskes de professionelles agens og interesser, ”and it becomes impossible 

to see how what is deemed ‘need’ has been constructed, or to see the human role in its 

creation” (Lea 2008:17). Med andre ord: Nødvendigheden af velfærdsarbejdets 

interventioner tages for givet, hvorved vilkårligheden af de opfattelseskategorier, der 

knytter sig til dem, der interveneres i forhold til, umærkeligt – og på magisk vis – 

forbliver skjult. Ved at stille skarpt på de opfattelseskategorier, som de 

velfærdsprofessionelle i den daglige praksis benytter sig af, bliver det muligt at se, 

hvordan plejebørns og forældres ’behov’ konstrueres. Og det bliver dermed muligt at få 

øje på og tænke over, at konstruktionerne hverken er anonyme, naturlige eller neutrale 

– men at de netop er konstruktioner, der kunne være anderledes. 

For at få analytisk greb om disse opfattelseskategorier, lader jeg mig informere af den 

måde, hvorpå Edward Said (2002) studerer forestillinger om den anden (jf. afsnit 2.4.4). 

Said fokuserer på, hvordan den anden repræsenteres, og på hvordan forestillingerne om 

den anden bruges som middel til at rykke frem mod og styre, behandle og forbedre den 

anden (ibid., s. 67+101). I forlængelse heraf forstår jeg forestillingerne om plejebarnet 

og dets biologiske forældre som medkonstituerende for forestillingerne om, hvad 

velfærdsarbejdet kan og skal gøre, og derfor også som medkonstituerende for 

forestillingerne om velfærdsarbejderen.  

Desuden forstår jeg velfærdsarbejdets repræsentationer – det vil sige fremstillinger – af 

plejebarnet og dets forældre som netop fremstillinger og ikke som ’sande’ eller 

’naturlige’ beskrivelser (jf. Said, 2002, s. 47) af børn og forældre. Jeg studerer derfor 

velfærdsarbejdets forestillinger om plejebarnet og dets forældre som ”et accepteret 

filter” (ibid., s. 32), som barnet og forældrene ses igennem. Det vil sige som ”et 

konstrueret kompleks af teori og praksis” og ”et system af viden” om den anden (ibid.), 

som ikke repræsenterer noget substantielt, men alligevel indeholder en metode til at 

dominere og forbedre den anden (ibid., s. 29). Der er altså tale om en samling ideer, der 

karakteriserer plejebarnet og dets forældre og forklarer deres adfærd, egenskaber, 

mangler og behov; en samling ideer, som nødvendiggør velfærdsarbejdet og giver de 
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velfærdsprofessionelle anledning til at række ud og rykke frem imod plejebarnet og 

dets forældre i bestræbelsen på at normalisere, omforme og hjælpe dem. 

På baggrund af ovenstående og på baggrund af afhandlingens overordnede 

forskningsinteresse og teoretiske afsæt undersøger jeg i denne analysedel følgende 

spørgsmål:  

Hvilke forestillinger om plejebarnet og dets forældre konstrueres i den 

velfærdsprofessionelle praksis? Og hvilke forestillinger om velfærdsarbejdets potentialer 

relaterer sig hertil? 

I modsætning til analyserne i afhandlingens fjerde del, hvor eksemplariske situationer 

og detaljer (jf. MacLure, 2010, s. 282) fra mine feltnoter blev valgt ud og fremstillet som 

miljøportrætter, går analyserne i denne del af afhandlingen på tværs af det empiriske 

materiale. I denne analysedel er der således tale om en anden udvælgelse af, hvad der 

skal fremstilles, ligesom måden, hvorpå jeg er gået til analysen af materialet, er 

anderledes i denne del end i den forrige. Her i afhandlingens femte del er det samlede 

materiale gennemlæst med henblik på at identificere og kode de 

velfærdsprofessionelles måder at karakterisere plejebarnet og dets forældre på. Jeg 

fremanalyserer altså, hvordan plejebarnet og dets forældre repræsenteres og 

fremstilles i den velfærdsprofessionelle praksis, ved at fokusere på velfærdsarbejdernes 

beskrivelser af plejebørn og deres forældre med egenskaber, særkender, formodede 

mangler, potentialer og behov. Jeg har på den måde kortlagt det betydningsunivers – det 

vil sige det repertoire af ord, talemåder, metaforer og fortællinger – som 

velfærdsarbejderne knytter til plejebørn og deres forældre.  

Med et analytisk fokus på, hvilke forestillinger om plejebarnet og dets forældre der 

konstrueres i den velfærdsprofessionelle praksis, bliver det muligt at forstærke, 

forstørre, intensivere og koncentreret vise, hvad der umærkeligt og uophørligt aktiverer 

og driver velfærdsarbejdets dynamik, ligesom det bliver muligt koncentreret at vise, 

hvordan forestillinger om velfærdsarbejdets potentialer produceres. 
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’De her børn’ og ’de her forældre’  –  et  forestillingsunivers  

I den hverdagslige velfærdsprofessionelle praksis med plejebørn og deres biologiske 

familier foregår velfærdsarbejdernes kategoriseringspraksis uden, at nogen – heller 

ikke velfærdsarbejderne selv – tager særlig notits af det. Tværtimod siger de fleste 

velfærdsarbejdere – adspurgt direkte, om de vil beskrive de familier, de arbejder med – 

at det ikke er muligt sådan at sige noget generelt om familierne. Eksempelvis svarer en 

anbringelseskonsulent i første omgang benægtende, da jeg en dag spørger, om der er 

noget, der kendetegner de familier og anbringelsessager, hun arbejder med. Hun tænker 

sig længe om og siger så: »Nej … nej, det er meget forskelligt« (56). Hun forklarer, at 

nogle børn er anbragt på grund af handicap, for eksempel autisme eller Downs 

syndrom, men »alle mine børn« (56), siger hun, »er anbragt på grund af de sociale 

forhold i hjemmet« (56). Da jeg spørger mere ind til, hvad ’det sociale’ kan handle om, 

vender anbringelseskonsulenten tilbage til at sige, at »det er meget, meget forskelligt« 

(56).  

Udsagn af denne type forstår jeg for det første på den måde, at de 

velfærdsprofessionelle er optagede af et ideal om ikke at tale i generaliserende 

vendinger om de borgere, de hjælper. Og for det andet forstår jeg det – i forlængelse af 

Bourdieus prakseologi – på den måde, at velfærdsarbejderne (såvel som alle andre 

mennesker) ikke nødvendigvis er bevidste om den kategoriseringspraksis, der 

kontinuerligt finder sted i den velfærdsprofessionelle (såvel som al anden social) 

praksis. Når velfærdsarbejderne – på møder, i bilen, over frokosten – taler med 

hinanden om plejebørn og deres biologiske forældre, beskrives disse børn og forældre 

dog som ’figurer’ (jf. Said, 2002, s. 93–94) eller ’sociale typer’ (jf. Simmel, 1965, 2019a), 

der er fremmedartede og anderledes og samtidig er genkendelige som gruppe for 

velfærdsarbejderen. Velfærdsarbejderne taler blandt andet om familier, der kender 

hinanden indbyrdes og færdes i de samme sociale lag, om familier, der hænger sammen 

via genetiske bånd på kryds og tværs, og om familier, hvor særlige karaktertræk og ikke 

mindst risikoen for anbringelse går i arv. En velfærdsarbejder med mangeårig erfaring 

siger eksempelvis en dag over frokosten, at »det er jo børnebørnene, vi er ved at 

anbringe nu« (12), og taler på den måde – som de øvrige velfærdsarbejdere – 

indforstået og selvfølgeligt om »de her børn« (42), »de her mødre« (19) og »de her 

familier« (10).  
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Hvad der knytter sig til eller ligger gemt i velfærdsarbejdernes forestillinger om ’de her 

børn’ og ’de her familier’, er det, som vil blive udfoldet i det følgende. Jeg starter med en 

analyse af forestillinger om plejebarnet.  
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5.1 Velfærdsarbejdernes foresti l l inger om plejebarnet  

 

I min sortering af velfærdsarbejdernes forestillinger om plejebarnet skelner jeg mellem 

forestillingen om det skrøbelige barn, hvis udvikling er i fare for at gå i stå eller gå i 

opløsning, og forestillingen om det vilde barn, som blandt andet er karakteriseret ved 

sin urolige adfærd og sin grænseløshed. Disse kategorier og de dertil hørende 

underkategorier repræsenterer ikke i ’ren form’ konkrete børn, således at et barn 

udelukkende beskrives som enten skrøbeligt eller vildt. Der er derimod tale om en 

analytisk konstruktion af kategoriseringer, som overlapper hinanden, hvor såvel det 

skrøbelige som det vilde betragtes som risikabelt og farligt – for barnet og dets 

fremtidsudsigter og for samfundet.  

 

5.1.1  D E T  S K R Ø B E L I G E  B A R N  

Forestillingen om det skrøbelige barn, hvis udvikling er porøs og i fare for at bryde 

sammen eller gå skævt, er et fremtrædende billede i det empiriske materiale. Det 

skrøbelige barn karakteriseres i den velfærdsprofessionelle praksis som et barn, der 

mangler tryghed og sikkerhed eller er plaget af forskellige sygdomme og lidelser. Det 

skrøbelige barn karakteriseres også som et barn, der er tomt, og som et barn, der er helt 

fyldt op. Dertil kommer billedet af mælkebøttebarnet – overleveren – som udvikler sig 

på trods af vanskelige opvækstbetingelser, og hvis udvikling betragtes som skrøbelig og 

i fare for atter at bryde sammen. Fælles for disse fremstillinger af det skrøbelige barn er, 

at der tegnes et billede af et barn, hvis trivsel, udvikling og fremtidschancer er ved at gå 

i opløsning. En overordnet metafor kan hentes i empirien, hvor en sagsbehandler 

beskriver et plejebarn som et hjælpeløst dyr, »der er skyllet ind [i vandkanten] med en 

masse olie og ligger og spræller« (27). Billedet af det strandede og hjælpeløse dyr 

inkarnerer forestillingerne om skrøbelighed. Som jeg vil give eksempler på i det 

følgende, er der tale om forskellige fremstillinger af et barn i fare, som er skrøbeligt og 

tænkes at have behov for den velfærdsprofessionelles hjælp og beskyttelse.  
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Det utrygge barn  

De velfærdsprofessionelle giver ofte udtryk for bekymring omkring plejebarnets 

oplevelse af utryghed. Eksempelvis tales der om, at der »sidder en utryghed« i barnet 

(20). En velfærdsarbejder beskriver utrygheden som et »alarmsystem« (20), som 

aktiveres ved høje råb eller i konfliktsituationer: »Der skal ikke så meget konflikt til, for 

at det lissom vækker det her alarmsystem« (20), »han har antennerne ude, han reagerer 

jo langt tidligere end børn, der ikke har oplevet det, han har« (20), »han kan jo godt 

mærke, når der er nogen, der ændrer stemmen, og bliver der smækket med en dør, så er 

han på« (20). Utrygheden beskrives som noget, der nærmest fysisk befinder sig inde i 

barnet, på en måde der giver de velfærdsprofessionelle en opgave med at værne om 

barnet, således at utrygheden dulmes og holdes nede for at forhindre, at utrygheden 

tændes og blusser op. Samme forestilling gør sig gældende i dette udsagn om et andet 

barn og den usikkerhed, der tænkes at være inde i barnet: »Den sidder der […], og det er 

dén, der bliver tændt hver gang« (41).  

Fremstillingerne af, hvad barnets utryghed tænkes at knytte sig til, varierer igennem 

materialet. Velfærdsarbejderne taler dels om barnets utryghed i forbindelse med at lære 

nye ting: »Han ville slet ikke slippe bunden [i svømmehallen]. Så nervøs« (43), »han ville 

ikke, han turde ingenting« (43). Og de taler dels om en utryghed i barnet, der knytter sig 

til barnets ustabile og uforudsigelige liv, hvor forældre og familieliv ikke er noget, man 

kan regne med: »Det her med, at man skal forholde sig til, om man skal flytte fra 

plejefamilien, og til at forældre kan dø. Alt det her er med til at skabe noget utryghed i 

ham« (20). 

Men oftest fremstilles barnets utryghed som noget, der knytter sig til barnets biologiske 

familie. Eksempelvis når talen falder på plejebarnets samvær med sine forældre: »Den 

usikkerhed i sig selv […]. Skal jeg nu se far? Det påvirker hende helt vildt« (41), »der 

skal ikke ret meget til, hun balancerer virkelig« (41); »[Han] var simpelthen så bange for 

sin mor […], nogle gange tog han knive med på samvær og havde sådan en soft-gun med, 

der lignede en rigtig revolver« (07); »Når han skal hjem til mor og far, så er han så 

hundeangst. Han tør ikke, og han vil ikke« (10); »Far er meget truende […]. Han er 

pissebange for sin far, men tør ikke sige ham imod« (34); »Når moren inviterer dem 
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hjem, siger de, at det kan de ikke. [De siger, at] de skal i biografen. De er simpelthen 

skrækslagne« (07). 

Velfærdsarbejderne fremhæver indimellem, at der er en kontrast mellem barnets ydre 

fremtoning og den indre utryghed og nervøsitet. Som når en plejemor siger om en 

tolvårig dreng: »Faktisk, så er han jo måske mere pjevset og nervøst anlagt, end hvad 

han giver udtryk for […]. Han er en farlig karl nogle gange, ik’. Og så skal der ikke så 

meget til at gøre ham bange […], men det er sådan et skjold han har« (30). Utrygheden i 

barnet er altså ikke altid til at se, men kræver, at den velfærdsprofessionelle kender 

barnet og barnets signaler. For velfærdsarbejderne er urolige nætter imidlertid en klar 

markør for utryghed: »Han var meget bange om natten de første år, han kunne ikke sove 

alene, han var simpelthen bange for, at vi døde […] altså, han skal have lyset tændt om 

natten stadigvæk […] den dér rastløshed … han kan ikke finde ro om natten« (07).  

 

Det syge barn 

En anden fremtrædende variant af fremstillingen af det skrøbelige barn har barnets 

sygdomme, lidelser og diagnoser som omdrejningspunkt. Velfærdsarbejderne taler for 

det første om almindeligt forekommende lidelser som »hovedpine« (07, 20), 

»mavepine« (07, 24), »for meget mavesyre« (24), »ture med opkast og migræne« (20), 

»støvmideallergi« (07) og »konstant forkølelse og pandehulebetændelse« (07). De taler 

for det andet om mange samtidige lidelser, som her: »Han var jo både ørebarn og 

kolikbarn. Han havde RS-virus, kom i kuvøse […], samtidig havde han kolik, og så blev 

han ved med at have lungebetændelser« (20). For det tredje taler velfærdsarbejderne 

om psykiatriske lidelser, forstyrrelser og diagnoser som »autisme« (32, 54), »ADHD« 

(32, 39), »tilknytningsforstyrrelse« (32), »angst« (16, 39), det at »høre stemmer« (24), 

og ofte karakteriseres barnet som »skadet« (20, 22, 37, 43, 54). For det fjerde taler de 

velfærdsprofessionelle om livstruende tilstande, når de eksempelvis taler om et barn, 

som har »været ved at dø« (02) og »lå med slanger« (02) og måtte »fodres døgnet rundt 

med sonde« (02) og havde »ekstreme vanskeligheder de første måneder af sit liv« (02). 

Endelig tegnes billedet af det syge og dermed skrøbelige barn gennem de 

velfærdsprofessionelles beskrivelser af dels almindelige og rutinemæssige lægebesøg 
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(07, 20), men også gennem beskrivelsen af dyre, sjældne og ekstraordinære 

lægeundersøgelser, der skal foretages i forbindelse med udredningen af barnet (02, 24). 

 

Det tomme barn  

En tredje variant af fremstillingen af det skrøbelige barn vil jeg – med udsagn fra 

materialet – kategorisere som det tomme barn. Velfærdsarbejderne bekymrer sig dels 

om en helt konkret og håndgribelig form for tomhed, nemlig barnets sult. En 

velfærdsarbejder fortæller eksempelvis om et barn, der mangler 

»mæthedsfornemmelse« (37), og siger, at hun kan huske en børnesamtale med et barn, 

der sagde, at hun havde fået det »meget mærkeligt« (37) i sin mave efter anbringelsen i 

plejefamilien. Velfærdsarbejderen siger, at barnet efter anbringelsen udbrød: »Nu tror 

jeg, jeg ved, hvordan det er at være mæt« (37). En plejefamilie beskriver tilsvarende den 

første tid med deres plejebarn på følgende måde: »[I starten] var han altså godt nok 

omsorgssvigtet […], han virkede forsømt, han var urolig og forslugen […] fuldstændig 

[…], han var sulten […], vi gav ham flaskemad dér i starten, han var simpelthen meget 

sulten. Og så efter et døgn, når han havet fået sovet, og de der helt basale ting, så var han 

en helt almindelig dreng« (07). På lignende vis beskriver en sagsbehandler børn med 

disse karakteristika på denne måde: »De sidder og spiser og spiser og spiser, og 

plejefamilien kan ikke stoppe det. De får ikke selv fornemmelsen af, hvornår de er 

mætte« (37). 

Det tomme barn beskrives derudover som et barn, der ikke kan mærke sig selv. En 

velfærdsarbejder siger følgende om en tiårig pige: »Der er ingen jeg-forståelse, der er 

ingen identitet, hun er en copy-cat, hun kan ikke mærke forskel på kulde og varme eller 

mærke sig selv« (54). En anden velfærdsarbejder udtrykker det på denne måde: »Vi har 

jo børn, der ikke kan mærke sig selv, som kan stå og vaske fingre i brændende vand […], 

og de står bare der« (37). Da en gruppe velfærdsprofessionelle en dag drøfter og 

beskriver en 17-årig pige som »tom« (30), beder jeg dem om at uddybe, hvordan det 

skal forstås. De forklarer, at psykologhjælp »preller af« (30) på hende, og siger: »Hun 

kan ikke tage noget ind, hun kan ikke reflektere over det« (30), »hun er en 

distanceblænder, sød og veltalende, hun er bare tom« (30). De øvrige velfærdsarbejdere 

siger: »Hun kan ikke drage lære af sine erfaringer« (30), »der er ikke noget, der hænger 
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fast« (30), »i det øjeblik vi går ind og snakker om hendes indre jeg, hendes følelser, der 

bliver det svært« (30), »på den måde er hun lidt en skal« (30). 

Når velfærdsarbejderne yderligere forklarer og begrunder ’tomhed’, taler de om, at der 

er noget, som barnet mangler. Der er noget – hvad enten det er mad, kontakt eller 

omsorg – som barnet ikke har fået tilstrækkeligt af, og som det derfor har behov for at 

blive fyldt op med: »Der er noget kontakt, hun ikke har fået, da hun var lille, så det er 

fint nok at få regredieret, og så få den der tidlige omsorg med og få fyldt i den« (08); han 

er »meget, meget søgende og meget, meget manglende« (32), »han har brug for en 

masse« (32); »Han har brug for at få de der babyting, han ikke har fået« (43), »og han 

har jo ikke fået omsorg før« (43). Det tomme barn skal altså med velfærdsarbejdernes 

hjælp fyldes op med næring, kontakt og omsorg. 

 

Det fyldte barn 

Sideløbende med billedet af det tomme barn, der på flere måder er forslugent og har 

behov for at blive fyldt op, konstrueres der en forestilling om et overfyldt barn, der 

omvendt har behov for at lade det, der fylder, slippe ud. De velfærdsprofessionelle taler 

ofte med selvfølgelighed om, at der er noget, der fylder og rumsterer i barnet, at barnet 

er helt fyldt op, og at det, der fylder, blokerer for, at barnet kan lære og udvikle sig: »Det 

er klart, [at hun har svært ved at lære, for] hun har hovedet fuldt af alt muligt andet« 

(41). Eller som her, hvor en plejemor forklarer, hvordan barnet nu har lært at svømme, 

efter at de hemmeligheder, der før fyldte, nu er kommet ud: »Han turde ingenting. Hans 

fødder slap ikke bunden [i svømmehallen]. Og til sidst lykkedes det […]. Han svømmer. 

Han kan. […] Og det er sket på én uge. Så jeg tænker, at de der hemmeligheder, de har 

bare givet plads til udvikling. Få dem ud! Udvikling ind! […] Jeg tror, det har frigivet et 

eller andet i Mikkel, for der er sket noget med ham« (43). 

Tilsvarende forklarer en sagsbehandler, hvordan det kan være, at en 12-årig dreng har 

svært ved at engagere sig i timerne og i lektierne i skolen: »Jeg [kan] godt forstå, at med 

en dreng, der er så fyldt, så er det svært at have overskud« (48). Der tales om, at følelser, 

oplevelser og aggressioner står i vejen for, at udvikling kan finde sted, og om at disse 

følelser, oplevelser og aggressioner kan være svære for barnet at rumme. 
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Forestillingen om det fyldte barn knytter sig altså til en temmelig konkret 

rummelighedsmetaforik, hvor barnet, som en beholder, kan være fyldt op og være ved 

at sprænges af det farlige indhold, beholderen er ved at flyde over med. Samtidig 

forhindrer og blokerer det farlige indhold for, at det gode og sunde, i form af læring og 

udvikling, kan trænge ind og få plads. Forestillingen er, at barnet ikke kan »rumme« 

(14) det gode, når det dårlige og farlige optager al plads. 

Barnet, der er fyldt op, tænkes på den baggrund at have behov for velfærdsarbejdernes 

hjælp til at »italesætte« og til »at sætte ord på« følelser og oplevelser (14, 20, 48), 

således at »hemmelighederne« (43) eller »aggressionerne« (14) kan komme ud, 

hvorved der tænkes at blive plads og rum inde i barnet til det gode, det sunde og det 

normale.  

 

Barnet som solstråle ,  mælkebøtte,  overlever  

Indtil nu har jeg vist, at der i den velfærdsprofessionelle praksis med plejebørn 

konstrueres en forestilling om et skrøbeligt barn, hvis udvikling og trivsel risikerer at gå 

i opløsning, hvis ikke der sættes ind med hjælp. Jeg har her peget på billedet af det 

utrygge barn, det syge barn, det tomme barn og det fyldte barn. Derudover er der i 

materialet endnu en variant af fortællingen om det skrøbelige barn. Denne variant 

adskiller sig fra de øvrige ved at fokusere på barnets styrker og udviklingsmæssige 

fremgang. Der er her tale om dét, man kunne kalde solstrålehistorier, hvor der fortælles 

om det barn, der klarer sig og er i vækst og trivsel på trods af en vanskelig start på livet. 

Sådanne fortællinger minder tematisk om historier fra skøn- og erindringslitteraturen, 

som handler om ’mælkebøttebarnet’, der mod alle odds og prognoser bryder igennem 

den hårde asfalt, vokser op og blomstrer36. Det samme gør sig gældende i samtalen her, 

hvor sagsbehandleren Mette og plejeforældrene Klaus og Jane beretter om den 15-årige 

Rasmus, der kom i pleje som tiårig. De fortæller, at han i den første tid »lagde sig død« 

(07), men sidenhen begyndte at »blomstre« (07) mere og mere.  

 

                                                        
36 Se for eksempel de (selv)biografiske værker Mælkebøttebørn (Lützhöft, 2006), Mælkebøttebarn i blomst 
(Campbell, 2015), Zornig – vrede er mit mellemnavn (Zornig Andersen, 2014), romanerne om Harry Potter 
(fx Rowling, 1998) og klassikeren Frændeløs (Malot 1969). 
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 Mette: »Hvis du ser Rasmus i dag.« 

 Stine: »I tænkte, han var givet op dengang?« 

 Klaus: »Ja, det var han.« 

 Mette: »Det tror jeg, vi alle sammen tænkte … og i sådan en ung 

alder.« 

 Jane: »Han havde helt sikkert en side, der gjorde, at vi tænkte, at det 

kunne blive rigtig giftigt. Altså, vi tænkte faktisk, at hvis ikke 

der skete noget omkring ti-årsalderen, så kunne man godt 

være bange for, om løbet var kørt. Vi tænkte bare, at der er 

ingen tid at spilde […]. Dét skoleskift, det betød meget. Og så 

at Rasmus er sådan et likable barn. Der har altid været nogle 

pædagoger og lærere, som har haft øje for Rasmus.« 

 Stine: »Likeable?« 

 Jane: »Likeable ... ja, sådan et barn, man nemt kan ... Han er bare sød 

og …« 

 Mette: »Jeg betegner ham som ... Han er en overlever.« 

 Jane: »Ja, han har nogle …« 

 Mette: »Man kan ikke andet end at holde af ham.« 

 Jane: »Han har nogle ressourcer ... nogle medfødte …, og det har vi 

altid anerkendt« (07). 

 

I det empiriske materiale forklares plejebarnets evne til at klare sig på tre måder. For 

det første tales der – som i eksemplet herover – om, at barnet har en særlig stærk natur, 

nogle medfødte ressourcer og et overlever-gen, og for det andet om, at barnet har en 

særlig charme, er likeable og sød. Og for det tredje tales der om barnets intelligens og 

gode hoved som det, der kan redde barnet på sigt: »Jeg er ikke bekymret, for jeg ved, at 

der sidder et godt hoved på den dreng« (34); »Han får en studentereksamen (…). Jeg er 

ikke i tvivl om, at han får nogle knubs på vejen. Men han er også en dreng, som nok skal 

klare sig igennem« (14).  

Centralt i solstrålehistorierne om barnet, der klarer sig trods modgang, er altså 

forestillinger om barnets intelligens, charme og overlever-gen. Men med til 

solstrålehistorierne hører også fortællinger om velfærdsprofessionelle indsatser, som 
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har båret frugt. Der er i udgangspunktet tale om et skrøbeligt barn i en skrøbelig 

position; det kunne blive »rigtig giftigt«, »løbet var kørt«, der var »ingen tid at spilde«, 

som det fremgår herover. Men takket være de velfærdsprofessionelles evne til at have 

øje for og anerkende barnets ressourcer, og takket være de velfærdsprofessionelles 

beslutning om skoleskift lykkes det at vende udviklingen. Det, der her er værd at 

bemærke, er, at der altså også i solstrålehistorierne – og dem er der mange af i den 

velfærdsprofessionelle praksis – konstrueres et skrøbeligt barn med behov for den 

velfærdsprofessionelles (fortsatte) assistance. Dette ses tydeligt i ovenstående 

eksempel med Rasmus, og det ses desuden i det følgende, hvor en 

anbringelseskonsulent beretter om en toårig dreng, der som spæd »døde syv gange i 

døgnet« (47). Anbringelseskonsulenten fortæller, at hun ved barnets fødsel »havde 

frygtet en grøntsag« (47), »men han kan meget mere, end vi regnede med« (47), »han 

var lige ved at dø i starten, han stoppede med at trække vejret flere gange i timen« (47), 

»og så havde [plejemoren] sådan et sug. En maskine. Hold kæft, en opgave. Ej, hold op« 

(47). Hun fortæller, at plejemoren har alarm på døgnet rundt for at kunne overvåge 

barnets vejrtrækning, og om hvor svært det i sin tid var at finde en plejemor til den 

opgave. Men det lykkedes: »Hun elsker den dreng, og det er det bedste, der er sket. Han 

er bedre, end han var, men han får brug for hjælp resten af livet« (47). 

Implicit i solstrålehistorierne er altså fremstillingen af et skrøbeligt barn og et barn i 

fare og med behov for hjælp og støtte. Markus er »bedre end han var, men han får brug 

for hjælp resten af livet« (47), og på samme måde fremstilles Rasmus’ udvikling som 

skrøbelig og i fare for at kollapse, hvis ikke den velfærdsprofessionelle indsats varer 

ved. Sagsbehandleren siger, at »når alt går så godt, som det gør nu og her, så er det jo 

ikke, fordi at det er slået igennem med søm. Det er, fordi at trygheden er der hele vejen 

rundt« (07). Men hvis indsatsen hører op, understreger sagsbehandleren, »så vælter 

korthuset« (07). 
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5 .1 .2  D E T  V I L D E  B A R N  

Sideløbende med forestillingerne om det skrøbelige barn, konstrueres der i den 

velfærdsprofessionelle praksis forestillinger om det vilde barn. Der er her tale om et 

barn, der karakteriseres som impulsstyret og grænseløst, voldsomt og 

temperamentsfuldt, seksuelt grænseoverskridende og ustyrligt. Hvor det skrøbelige 

barn billedligt blev beskrevet som et strandet og hjælpeløst dyr, tager 

velfærdsarbejderne andre metaforer i brug, når det vilde og grænseløse barn beskrives. 

Det vilde barn konstrueres eksempelvis i karakteristikken af et barn, der »er ved at 

splitte det hele ad« (54) og »skriger som et dyr« (54). En plejemor siger om det barn, 

hun i sin tid tog i pleje, at dengang »var han vild og uregerlig, han stak af … han havde jo 

lært at klare sig ligesom et vildt dyr i junglen« (07). Med billedet af det vilde barn tegnes 

der altså et billede af barnet som utæmmet, dyrisk og af vild natur, hvilket kalder på 

velfærdsarbejdernes tæmmende, kultiverende og beroligende indsatser. 

 

Det impulsstyrede og grænseløse barn  

Forestillingen om det vilde barn kommer i det empiriske materiale til udtryk på en 

række forskellige måder. For det første karakteriseres barnet som styret af sine 

umiddelbare drifter og impulser. Der tegnes her et billede af et barn, der stikker af, 

løber ud, løber ind i og kaster sig over ting og andre mennesker. En velfærdsarbejder 

beskriver her en børnesamtale med en pige, som er i familiepleje, og hvor pigen 

inviterer velfærdsarbejderen med op at se hendes værelse: »Hun er jo ved at falde op ad 

trappen. Banker benet ind i sengen, hvor jeg tænkte … Jamen, det er jo et under, at hun 

ikke brækker sine arme og ben, for hun slår jo ind i alting, fordi hun er så hurtig« (08). 

Og en psykolog fortæller om en pige, der »altid har været en særlig pige« (32), som har 

»gået hjemmefra, smidt tøjet og rullet sig i mudder lige fra hun var helt lille« (32), og 

pludselig har »stået nede hos bageren eller rendt nøgen rundt« (32). Også Lily (som jeg 

tidligere har beskrevet i et portræt) karakteriseres som impulsstyret og grænseløs. I 

børnehaven kan pædagogerne ikke holde styr på hende, og plejeforældrene fortæller, at 

man skal være »på hele tiden« (02), hun »går bare sin vej« (02); »Hvis hun ser noget tre 

kilometer væk, så løber hun bare, over et vejkryds« (02).  
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Det impulsstyrede barn beskrives indimellem som et barn, der ikke har noget filter. 

Plejeforældrene til Lily bekymrer sig eksempelvis om Lilys nysgerrighed. De forklarer, 

at hun »piller ved alt og alle« (02), og at hvis de lader hende »nive lidt, så niver hun alt 

og alle« (02) det næste lange stykke tid. »Hun har ikke det filter, der siger, at ’jeg må 

ikke det der’« (02), siger de. På samme måde beskrives en tiårig pige som et barn, der 

»bliver afledt af alt« (08) og mangler et filter i forhold til andre mennesker. Pigen 

beskrives som et barn, der »spiller op« og overskrider de andre børns grænser: »Hun så 

det ikke … Alle de andre børn vidste præcis, hvordan de skulle agere …; hun ku’ ikke se 

det, og hun ku’ blive ved … [De andre børn] kunne have slået hende ihjel …; hun 

mærkede det ikke« (08). 

Det impulsstyrede barn karakteriseres altså som grænseløst i sin omgang med andre 

mennesker. I det sidste eksempel herover handler det om det barn, der ubevidst 

udfordrer andres grænser på en måde, hvor barnet bringer sig selv i fare. Men det 

impulsstyrede barn beskrives også som et barn, der grænseløst knytter sig til andre 

mennesker. En velfærdsarbejder siger om et søskendepar, at »de er så impulsstyrede« 

(44), at de kalder alle for »far og mor« (44) på ingen tid. Og efter et hjemmebesøg i en 

plejefamilie siger anbringelseskonsulenten om barnet, at »hun er jo fuldstændig 

grænseløst kravlende rundt på os, selv om hun ikke kender os« (02). En skoleleder 

forklarer tilsvarende om en pige, at hun har en »grænseløs kontaktform« (08) og er 

»fuldstændig ukritisk« (08) i sin måde at skabe relationer til andre mennesker på: »Hun 

kaster sig over hvem som helst« (08). 

 

Det voldsomme barn  

En anden variant af forestillingen om det vilde barn har beskrivelser af barnets 

voldsomme temperament som omdrejningspunkt. Barnets temperament og dets 

udfarende måder at reagere på kommer i velfærdsarbejdernes beskrivelser til syne på 

forskellige måder. Dels beskrives barnet som voldsomt i sine sproglige udtryk, når 

barnet er »helt oppe at køre« (30) eller »oppe i det røde felt« (34), og dels beskrives 

barnet som voldsomt i sine fysiske udtryk, på en måde, hvor barnets adfærd går ud over 

ting eller andre mennesker.  
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Hvad angår det første, beskrives eksempelvis en tiårig dreng som »verbalt strid« (30). 

Velfærdsarbejderne forklarer, at drengen kan blive »verbalt grim« (30) og komme i 

»verbal affekt« (30), hvor han kalder de voksne »en masse grimme ting« (30), som man 

er nødt til at lade »passere« (30), til han er faldet til ro igen. Også en tolvårig dreng 

beskrives som voldsom med ord, særligt over for kvindelige pædagoger: »Hvis der er 

noget, han ikke har respekt for, så er det kvinder« (34). Velfærdsarbejderen udtrykker 

bekymring i forbindelse med, at drengen skulle have ny klasselærer, således at hans 

klasse fremover kun skulle have kvindelige lærere: »Det er bare dømt til at gå galt, og 

det gør det så også« (34), siger hun. Drengen kalder lærerne for »luder og fucking 

kælling« (34) og har desuden en »grænseoverskridende« (34) og »meget ekstrem« (34) 

sprogbrug over for gårdvagter og skolens yngre børn.  

Det vilde barns temperament og udadreagerende adfærd går også indimellem ud over 

fysiske ting, eksempelvis møbler, som ødelægges, når barnet er i affekt. Under en 

sagsgennemgang taler de velfærdsprofessionelle om en seksårig dreng, der sparker sin 

seng itu, så plejefamilien må købe en ny seng hver anden måned: »Han sparker 

lamellerne i stykker […], så han får splinter og alt muligt« (54). Velfærdsarbejderne er 

bekymrede for både barnet, som er »dybt omsorgssvigtet« (54) og er »ved at splitte det 

hele ad« (54), og for plejeforældrene, som »ikke kan slippe håndklædet« (54), men 

gerne vil forsøge at »gøre alt« (54), hvad de overhovedet kan for barnet. Barnets 

voldsomhed over for ting kommer også frem her, hvor en tiårig drengs adfærd 

beskrives af barnets lærer: »Det, vi har oplevet, når han har været vred, det er, at han 

gør noget lidt hårdt med sin stol eller sit bord« (30), eller som her, hvor den samme 

drengs plejemor siger, at hun ville ønske, han ville »lade være med at smække med 

døren, så huset er ved at ryge ned, og lade være med at kaste med ting« (30). 

Tilsvarende karakteriseres en tolvårig dreng som et barn, der har »temperament« (14) 

og indimellem »kan gå grassat« (14), og som blandt andet på et tidspunkt i et anfald af 

raseri kom til at »sparke væggen ind« (14). 

Også i velfærdsarbejdernes drøftelse af en 15-årig dreng, som forældrene ønsker fjernet 

fra hjemmet, tegnes et billede af det vilde barn og dets voldsomme og udadreagerende 

adfærd. Sagsbehandlerne taler om, at »han har ødelagt ting og smadret ting« (39), og at 

han har »truet familien med en økse og hakket bilen i stykker« (39). Barnets voldsomme 

adfærd beskrives altså her ikke blot som rettet mod materielle ting, men også mod 
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andre mennesker. Et lignende billede ses i det følgende eksempel, hvor en 

sagsbehandler informerer sine kollegaer om en hændelse på en specialskole, hvor en 

dreng i tiårsalderen har »angrebet ud af det blå« (21) og »sparket ud efter en gravid 

lærer« (21) og »ramt hende i maven« (21). Velfærdsarbejderne er lettede over, at der 

ikke er sket kvinden eller barnet i maven noget, men de er også bekymrede over den 

tiåriges adfærd. »Alle, der er sårbare, går han efter« (21), siger en velfærdsarbejder. 

Hun forklarer, at der er tale om en dreng, som er »meget dårlig« (21) og »helt ødelagt« 

(21). Velfærdsarbejderne taler om, at det er forståeligt, at børn, der har været udsat for 

slemme ting, reagerer på denne måde over for mennesker, der udstråler en form for 

sårbarhed, eksempelvis graviditet: »I det øjeblik de kan se det«, så går de efter dem« 

(21). Velfærdsarbejderne konstruerer her et billede af det vilde og voldsomme barn, der 

har behov for den velfærdsprofessionelles beskyttelse mod, at den slags situationer 

opstår. 

 

Det seksuelt grænseoverskridende barn  

Til billedet af det vilde barn knytter der sig også beskrivelser af det barn, som anses for 

at være seksuelt grænseoverskridende – enten på måder, hvor barnet træder ind over 

andre børns grænser og intimsfære, eller på måder, hvor barnet lader egne intime 

grænser overskride.  

Hvad den første kategori angår, er der i materialet ganske mange beskrivelser af børn, 

der »krænker« (03, 43, 54) andre børn ved blandt andet at »vise interesse for andres 

kønsdele« (03) og lægge op til leg og gensidig berøring. Men der er også beskrivelser af 

deciderede seksuelle »overgreb« (20, 21, 27, 32, 43). Eksempelvis er de 

velfærdsprofessionelle meget bekymrede for, at en tiårig dreng igen »skal komme til at 

lave overgreb« (20) på sin yngre plejebror. Det beskrives, at drengen har en »meget 

seksualiserende adfærd« (20), og at han også i skolen har forsøgt at »lokke de andre« 

(22) børn til at deltage i seksuelle aktiviteter. På samme måde diskuterer de 

velfærdsprofessionelle, hvad de skal stille op med en »rimelig heftig« (54) 13-årig, der 

beskrives som en dreng, der er »grænseoverskridende på alle måder« (54), har samleje 

med et væld af piger, har eksperimenteret seksuelt og har »filmet det og lagt det på 
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nettet« (54), og som »scorer piger« (54), der er langt ældre end ham selv, og piger, som 

han knap nok kender.  

Hvad angår den anden kategori, er der i materialet beskrivelser af børn, der ifølge 

velfærdsarbejderne »lokker« (54) og »inviterer« (43) og på den måde byder sig til for 

andre børn. Blandt andet udtrykker en velfærdsarbejder bekymring for, om det går an 

at lade en »seksuelt grænseoverskridende« (43) seksårig dreng sove på sovesal med 

andre børn: »Der skal jeg være helt sikker på, at der ikke er andre børn, der er 

tilgængelige« (43), for »han inviterer jo til at blive misbrugt, kan man sige« (43). En 

anden seks-syvårig beskrives som en pige, der inviterer såvel skolens børn som voksne 

til at blive »kærester« (17), og i øvrigt som en pige, der er »grænseløs i sin seksualitet« 

(17). En pædagog beskriver, at pigen åbenlyst »stimulerer sig selv« (17) i timerne, og at 

hun sidder på en måde med benene, så der er »udsigt til [det hele]« (17). Pædagogen 

siger, at pigen må lære, »hvor man gør det, og hvor man ikke gør det« (17). Hun siger, at 

det kan virke lidt »Emma Gad-agtigt« (17), men at man må fortælle hende, at »det gør 

pæne piger ikke« (17), så hun med tiden vil lære, »hvad man kan tillade sig, når man er 

sammen med andre mennesker« (17).  

Karakteristisk for beskrivelser af det seksuelt grænseoverskridende barn er, at 

adfærden altid forklares med, at barnet tidligere i sin opvækst har været udsat for 

voksnes grænseoverskridende adfærd. For velfærdsarbejderne er barnets seksuelt 

grænseoverskridende adfærd først og fremmest et symptom på, at barnet har oplevet 

voldsomme ting, og et signal til velfærdarbejderne om, at barnet har behov for hjælp. I 

materialet drøfter to velfærdsarbejdere en sag om to brødre på syv og ni år, som efter 

anbringelse i en plejefamilie gentager den seksuelt grænseoverskridende adfærd, de har 

været udsat for hjemme hos deres biologiske forældre. Den ene velfærdsarbejder siger 

om den ældste dreng, at han jo »gør det af en grund« (54), og henviser dermed til de 

uhyrligheder, der er foregået i drengenes hjem. Velfærdsarbejderen fortsætter og siger 

om den yngste, at han »selv lokker og inviterer til det« (54). Den anden 

velfærdsarbejder supplerer og siger, at »det er lige så synd for [den ældste], at han er i 

en situation, hvor han kommer til at gøre det, som det er synd for [den yngste]«, som det 

går ud over (54). 

Uanset om barnet er den, der ’inviterer’ og ’lokker’, eller den, der ’krænker’ og ’begår 

overgreb’, så betragtes barnet altså til dels som et barn, der er til fare for sine 
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omgivelser, og som et barn, som velfærdsarbejderne skal beskytte andre børn imod. 

Men barnet – såvel den ene som den anden kategori – betragtes først og fremmest som 

et barn i fare og som et offer for omsorgssvigt og overgreb, og som et barn, der har brug 

for velfærdsarbejdernes beskyttelse. 

Med til billedet af det seksuelt grænseoverskridende barn hører også en tredje kategori. 

Det er en kategori, hvor fokus ikke er på overskridelse af egne eller andres grænser, 

men på overskridelse af samfundsmæssige normer for seksuel adfærd og reproduktion.  

Et eksempel herpå er fra et personalemøde, hvor afdelingslederen forklarer 

kommunens ansatte, hvordan de skal forholde sig i tilfælde, hvor en pige under atten år 

er blevet gravid. Lederen siger, at »her i kommunen« (05) er holdningen, at »børn skal 

ikke ha’ børn« (05). Han siger, at enhver naturligvis har ret til at bestemme over egen 

krop, men at kommunen som sådan ikke lægger op til diskussion. Holdningen er, at 

»børn skal ikke ha’ børn« (05). Det betyder, forklarer han, at hvis en pige under atten år 

er blevet gravid, »så er det […] abort, vi taler om« (05) som det første. Han indskærper 

desuden, at de velfærdsprofessionelle ikke skal holde sig tilbage med at uddele gratis 

prævention. Ikke bare til de unge, men også til »nogle af de voksne« (05), hvis børn 

kommunen med sandsynlighed ville ende med at skulle »tvangsfjerne alligevel« (05). 

Et andet eksempel er fra et møde, hvor de velfærdsprofessionelle udtrykker bekymring 

for en 15-årig pige, der er blevet gravid med sin kæreste. Bekymringerne går blandt 

andet på, at pigen selv – i modsætning til sine plejeforældre – ønsker at beholde barnet, 

og på om pigen er i kontakt med sundhedsvæsenet og passer sine rutinemæssige 

graviditetstjek. Men først og fremmest kredser de velfærdsprofessionelles bekymringer 

om at få »lavet en plan« (11) for pigens skolegang, uddannelse og mulighed for at 

forsørge barnet og sig selv i fremtiden. De velfærdsprofessionelle giver udtryk for, at det 

er »vigtigt at kigge på den lange bane« (11); de vil gerne undgå at »ende i en situation« 

(11), hvor pigen »havner nede i [jobcentret]« (11), eller i en situation, hvor kommunen 

»bare bøvler med hende fra nu af og fremad« (11). Det påpeges, at selv om hun har 

orlov, så skal hun »deltage i en eller anden form for undervisning« (11), »altså noget, 

hvor hun er i gang, og hvor vi har gang i hende« (11). Der er enighed om vigtigheden af, 

at kommunen sørger for at have »en snor i hende« (11), så hun er »i gang med et eller 

andet« (11), som motiverer hende til at få »en uddannelse og et arbejde, så hun kan 

forsørge det her barn« (11). 
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Det vilde barn er altså her et barn, der bryder samfundsmæssige normer for, hvornår 

man får børn og stifter familie. Til billedet af det vilde barn knytter der sig (nemlig) en 

frygt for samfundsmæssig degenerering, spredning og smitte, og en forestilling om, at 

denne seksuelt normbrydende adfærd udgør en samfundsmæssig trussel. Det vilde barn 

tænkes her at have behov for ’en plan’, og velfærdsarbejderens opgave bliver at holde 

den unge ’i snor’ og ’i gang’ for at sikre den unges fremtidige selvforsørgelse.  

Med billedet af det seksuelt grænseoverskridende barn konstrueres et barn med behov 

for beskyttelse og disciplinering. Man kan sige, at den velfærdsprofessionelles opgave 

bliver at tilbyde en ekstensiv seksualundervisning. Denne seksualundervisning har for 

det første til formål at redde barnet ved at »tøjle« (17) og »styre« (54) dets adfærd og 

ved at »skærme« (20) barnet fra situationer, hvor det vil kunne komme til at gentage 

tillærte usunde mønstre. Og for det andet har den til formål at redde samfundet fra 

social, kulturel og økonomisk deroute. 

 

Det ustyrlige barn  

Med til billedet af det vilde barn hører også forestillinger om det (i bogstavelig forstand) 

ustyrlige barn. Billedet af det ustyrlige barn ses i beskrivelser af former for adfærd, som 

velfærdsarbejderne umiddelbart ser sig ude af stand til at dulme, dæmme op for eller få 

ro på. Det ustyrlige barn er, med andre ord, det barn, som for velfærdsarbejderen synes 

vanskeligt at styre. I mit materiale har jeg identificeret to varianter heraf. 

Den første variant knytter sig til beskrivelser af det barn, der »mangler empati« (30), og 

det barn, der »overhovedet ikke angrer« (21). En skoleleder udtrykker eksempelvis 

bekymring for en dreng, som har svært ved at sætte sig ind i, hvordan hans 

temperamentsfulde udbrud kan påvirke andre børn: »Han er ikke særlig empatisk … og 

på grænsen til nogle gange at være lidt modbydelig« (30). Tilsvarende siger en pædagog 

om et barn, at han »har svært ved at se sin egen rolle i forskellige ting« (48). Hun er 

bekymret, fordi barnet siger, at hvis nogen generer ham, så føler han »lettelse« (48), når 

han gør gengæld. Barnets manglende empati og manglende evne til at angre tillægges 

betydning som noget, der er særligt farligt for barnet og dets udvikling og fremtid. Det 

barn, der mangler empati og evne til at angre, antages derfor i særlig grad at have behov 

for den velfærdsprofessionelles hjælp og styring. En velfærdsarbejder siger: »Det er 
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virkelig vigtigt med den alder, han har nu, for han kan godt gå hen og blive lidt giftig. Så 

vi skal holde hånd i hanke med ham. Der skal være faste rammer omkring ham, for han 

kan ikke selv styre det« (30). Manglende empati og evne til at angre betragtes altså som 

et faresignal – som noget, der kan udvikle sig til noget ’giftigt’, hvis ikke 

velfærdsarbejdet sætter ind. Samtidig – og netop fordi barnet ikke vil eller ikke kan 

angre – udgør barnets manglende indlevelsesevne en særlig udfordring for de 

velfærdsprofessionelle, idet de ikke kan trænge igennem til barnet gennem samtale. Om 

sådanne forsøg på refleksive samtaler med et barn, der tænkes at mangle empatisk sans, 

siger en velfærdsarbejder: »Han lukker ned, han går lidt i sort, han går i hårdknude […], 

det med følelserne er lukket fuldstændigt« (48). Det ustyrlige barn er her et barn, som 

de velfærdsprofessionelle har vanskeligt ved at disciplinere, fordi gængse 

styringsmetoder – som den pædagogiske samtale – er sat ud af spil, når barnet ikke kan 

eller vil tale og sætte ord på. Det ikke-empatiske og ikke-angrende barn lukker i og 

lukker af for snak om følelser og for snak om at se »sin egen rolle i situationen« (48) og 

er ude af stand til at få øje på, at det er »lidt synd for« (30) den anden. På den måde 

udfordres den velfærdsprofessionelle i sine bestræbelser på at redde barnet.  

Den anden variant af beskrivelsen af det ustyrlige barn er mere konkret. I materialet er 

der beskrivelser af børn, der »spiller voldsomt op« (48), er »provokerende« (54) eller 

»gør, hvad der passer« dem (52). På et møde beskriver en anbringelseskonsulent en 

teenagepige som »den mest provokerende pige« (54), han nogensinde har mødt. Pigens 

provokerende adfærd kobles dels til hendes opvækst, med bemærkninger som »der har 

altid været underretninger« (54), og »hun er så ødelagt« (54). Lige fra 

børnehavealderen gik hun rundt på vejene »med en smøg i munden« (54). Hendes 

adfærd kobles også til de kommunale indsatsers utilstrækkelighed: »Hun er ikke blevet 

anbragt« (54) i tide, men i stedet har kommunen »forsøgt alt muligt andet« (54) i 

hjemmet. De velfærdsprofessionelles forsøg på at tæmme og styre denne vilde pige har 

altså hidtil slået fejl, og samtidig antydes det, at det nu er ved at være for sent. På samme 

måde tænkes velfærdsarbejdet at komme til kort over for kommunens vilde(ste) unge. I 

kommunen er der en gruppe unge, som er anbragt på forskellige institutioner, 

behandlingshjem og ungdomspensioner. Det er unge, som jævnligt stikker af og 

kommer hjem til byen og laver rav i den. En sagsbehandler siger, at »dem kan vi ikke 

styre på ti tønder land« (55), »nu er Adam kommet tilbage og laver lort, og nu er Paulo 

også kommet hjem. Så mangler vi bare, at Jasmin stikker af« (55). I samtalerne om 
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denne gruppe af unge nævnes ord som »dårligt selskab« (55), »rockere« (55), »mange 

stoffer« (55), »sælger ude i byen« (55) og »voldtægtssager« (55) samtidig med 

bemærkninger om, at »løbet er kørt« (55), og »ham kan vi ikke hjælpe« (55).  

Også en 16-årig pige er stukket af fra adskillige plejefamilier og opholdssteder og tager 

ind til byen, hvor hun ryger, drikker, hænger ud i de hårde miljøer og »prostituerer sig« 

(49). Velfærdsarbejderne beskriver hende som en pige, der gør »præcis, hvad der 

passer hende« (49). De forklarer, at det ikke tjener noget formål at forsøge at fastholde 

hende i en bestemt institution, for hun vil blive ved med at stikke af. I stedet tænkes 

pigen at have behov for at blive mødt af opsøgende og omsorgsfulde voksne ude i byen, 

hvor hun færdes. Hun tænkes at have behov for voksne, der guider hendes indtag af 

stoffer, frem for voksne, der står med løftede pegefingre: »Det er jo også en måde at 

passe på hende på. Hvis nu folk kommer og tilbyder dig de billige stoffer, så skal du lære 

at sige fra over for de dårlige. Målet er bare, at hun overlever« (52). 

Det bemærkelsesværdige her er, at selv om der tegnes et billede af børn og unge, der er 

ustyrlige i ordets egentlige forstand, altså børn og unge, der ikke lader sig styre, så 

tegnes der samtidig et billede af børn og unge med behov for velfærdsprofessionel 

styring og assistance. Selv om ’løbet er kørt’ og barnet anses for at være et barn, der 

hverken kan styres, forbedres, forandres eller hjælpes, finder velfærdsarbejdet nye veje. 

Velfærdsarbejderne følger barnet på sidelinjen ud i byen og på gaden, i bestræbelsen på 

at redde, hjælpe, beskytte og passe på barnet. Selv for det barn, hvor målet ikke længere 

er studenterhue, skolegang eller udvikling, men blot »at hun overlever«, opstilles der 

udviklings- og læringsmål. Pigen »skal lære at sige fra over for de dårlige stoffer« (52).  
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5 .1 .3  F O R E S T I L L I N G E R  O M  U D V I K L I N G  

Undervejs i mit arbejde med at identificere og kortlægge de forestillinger om 

plejebarnet, der konstrueres i den velfærdsprofessionelle praksis, er der opstået en 

tværgående kategori, der påkalder sig opmærksomhed. Det drejer sig om de 

velfærdsprofessionelles forestillinger om udvikling. Man kan sige det sådan, at særlige 

forestillinger om udvikling ’knopskyder’ fra materialet som et allestedsnærværende 

idékompleks i den velfærdsprofessionelle praksis, der knytter sig til forestillingerne om 

barnet, hvad enten barnet forstås som skrøbeligt eller vildt.  

Ideen om at samle denne tråd op, som på sin vis falder uden for mit fokus på 

fremstillinger af plejebarnet, trækker på MacLures metodologiske overvejelser om 

værdien af at give analytisk plads til at følge ’sammenfiltringer’ og ’knopskydninger’ i 

materialet, der ikke umiddelbart falder på plads i den analytiske systematik (MacLure, 

2006a, s. 230). De velfærdsprofessionelles forestillinger om udvikling som linearitet, 

fremgang og bevægelse udgør en sådan knopskydning, og jeg vil i det følgende vise, 

hvordan disse udviklingsforestillinger produceres i den velfærdsprofessionelle praksis. 

 

Udviklingsfortæll inger  

Et helt gennemgående træk ved det empiriske materiale er, at det er fyldt med 

udviklingsfortællinger. Udviklingsfortællinger forstår jeg som fortællinger om barnets 

bevægelser fra A til B, hvad end der er tale om udvikling, der ifølge velfærdsarbejderne 

har fundet sted, eller om barnets potentielle udvikling. Dramaturgisk er fortællingerne 

orkestrerede omkring en tidslighed, det vil sige omkring beskrivelser af ’det aktuelle’ og 

forhåbninger til ’det fremtidige’, eller – som jeg vil vise i det følgende – omkring 

beskrivelser af barnet ’før’ og ’nu’:  

Et eksempel på ’før’-’nu’-fortællinger kan tydeligt iagttages her, hvor en 

velfærdsarbejder fortæller om en dreng, at han er »blevet bedre« (14). ’Før’ var drengen 

»sur og led og ked« (14), men »nu« (14) er han begyndt at »søge de voksnes hjælp« 

(14); »før trampede han igennem« (14) og kunne »kaste med tingene« (14), men ’nu’ 

kan han i stedet »dreje om på hælen« (14) og gå ind på sit værelse og falde til ro. I andre 

tilfælde skaber velfærdsarbejderne udviklingsfortællinger i fællesskab, som her på et 



 
 

180 
 

hjemmebesøg, hvor en plejemor og en anbringelseskonsulent taler om et søskendepar, 

der har været anbragt et års tid: 

 Plejemor: »Der er sket rigtig meget.« 

 Anbringelseskonsulent: »Da de kom her, de var jo helt … altså … de ku’ 

ingenting.« 

 Plejemor:   »Han kom med klapvogn.« 

 Anbringelseskonsulent: »Han ku’ ikke gå … kun få hundrede meter.« 

 Plejemor:   »Så gik der en måned, så tog jeg ham ud at gå syv 

kilometer« (43). 

 

 

Udviklingsfortællingerne indeholder ofte metaforisk sprogbrug. Eksempelvis beskrives 

Rasmus’ udvikling med formuleringer om, at han i den første tid »lagde sig død« (07), 

men sidenhen er »blomstret op« (07). Og metaforikken fortsætter, når plejefaren siger, 

at der i starten kun var et ganske lille »hul til at lære« (07). Drengen var »fyldt op« (07), 

hvilket i begyndelsen var en forhindring for læring og udvikling, men siden er Rasmus 

blevet »den bedste i sin klasse« (07). Udviklingsfortællingerne omhandler dog ikke blot 

barnets udvikling og bevægelser, men også velfærdsarbejdernes bedrifter i relation 

hertil. Sagsbehandleren konstaterer, at Rasmus »havde brug for ro« (07), og at »jo mere 

ro han fik, jo mere blomstrede han« (07). Sagsbehandleren siger, at »sat på spidsen, så 

ville den her udvikling […] knække […] og gå lige så stærkt den anden vej« (07), hvis 

ikke velfærdsarbejderne i samarbejde og særligt plejeforældrene sørgede for, at Rasmus 

fik opfyldt behovet for ro: »Det der med [at han fik] ro, [det betød, at] så steg hans 

udviklingskurve gevaldigt på alle områder« (07). Udviklingsfortællingerne producerer 

således både forestillinger om barnet og dets behov for ro og forestillinger om 

velfærdsarbejdernes potentiale som udviklingsfacilitatorer. 

Det er karakteristisk for udviklingsfortællingerne, at de rundes af med en vurderende 

bemærkning om, hvilken vej udviklingen går. Om det går den rigtige vej, eller om det går 

den forkerte vej. Dette gør sig blandt andet gældende, når en velfærdsarbejder 

konkluderende siger om 15-årige Rasmus: »Det går den rette vej, men det er vigtigt, at 

han er tryg« (07). Og også når en pædagog fortæller om en seksårig pige: »For 

halvandet år siden, der kunne vi godt tage en megakonflikt, hvor hun ku’ blive helt sort i 
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øjnene«, men nu er der ikke længere »det der med, at borde og stole flyver rundt og alt 

bliver revet itu. Den ser vi ikke mere« (28). Sagsbehandleren kommenterer og siger: 

»Bare det går den rigtige vej, og det må man jo sige, det gør« (28).  

 

Forestillinger om linearitet  

Når disse udviklingsfortællinger studeres nærmere, bliver det altså synligt, hvordan 

ideen om udvikling er knyttet til en lineær tænkning. Fortællingerne om ’før’ og ’nu’ har 

i sig en tidslinjelogik, der afspejler forestillinger om progression og kronologisk 

rækkefølge, hvor det, der ligger længere fremme i tid, forventes at være på et højere og 

mere udviklet stade end det, der ligger bagud i tid. Denne linearitetstænkning afspejles 

særligt i de velfærdsprofessionelles tale om bevægelser og retninger. En bevægelse 

’frem’ eller ’op’ konnoterer succes, mens en bevægelse ’tilbage’ eller ’ned’ konnoterer 

krise. I den lineære tænkning er selv den mindste bevægelse – »små skridt« (48) – 

’frem’ eller ’op’ positive tegn på, at velfærdsarbejdet (foreløbig) har virket, og at »det 

går den rette vej« (07), mens ingen bevægelse eller en bevægelse ’tilbage’ eller ’ned’ – 

»hun er bagud« (02) – er et signal om noget ildevarslende, som velfærdsarbejdet må 

sætte ind over for. 

 

Små skridt frem som posit ive tegn  

Forestillinger om linearitet kan således, for det første, ses i de velfærdsprofessionelles 

tale om barnets bevægelser i den ’rigtige’ og i den ’forkerte’ retning, og når det vurderes, 

om udviklingen går den ’rigtige’ eller ’forkerte’ vej. Eksempelvis beskriver en 

velfærdsarbejder en tolvårig drengs udvikling på denne måde: »Jeg kan jo høre, der sker 

fremskridt, og vi tager jo små skridt« (48). Hun siger videre, at »det gør ikke så meget, 

om vi tager små eller store skridt; det vigtigste er, at vi går i den rette retning« (48). Om 

et andet barn beskrives det, at »nu er det heldigvis i den positive retning, men hvis vi 

skal skrue fem år tilbage, så var vores bekymring, at det gik i den forkerte retning« (07). 

Velfærdsarbejderne siger indimellem om et barns udvikling, at det kan være svært at 

vide, »om det er gået den ene eller den anden vej« (39). Og i den forbindelse 

understreges det ofte, at den hastighed, hvormed barnet udvikler sig, er mindre vigtig, 

når blot barnet er i bevægelse og på (rette) vej. En velfærdsarbejder siger eksempelvis: 
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»Det går ikke nødvendigvis stærkt, og det kan også godt være, det går lidt frem og 

tilbage, men generelt så sker der nogle positive ting« (48). Og på et statusmøde 

beskriver en pædagog en pige på denne måde: »Hun er begyndt at orientere sig […] 

imod de andre børn [og leger] parallellege … det er jo også et skridt på vejen … så det 

går lidt langsommere [med det sociale] end på det faglige, men man bonner jo heller 

ikke ud på det hele på én gang« (28). Med en tilsvarende forestilling om linearitet og 

betydningen af at være i gang og på vej og tage små skridt i den rigtige retning, siger en 

sagsbehandler: »[Bare] vi lige kunne finde den knap, der gjorde, at Isa pludselig drejede 

rundt og gik den vej, som vi alle sammen ønsker, så hun faktisk [gør 9. klasse færdig] … 

men det må nok komme lidt i hakker. Det vigtigste er bare, at vi får hende i gang« (51).  

 

Tilbagegang og stilstand som faresignaler  

For det andet kan den lineære tænkning ses i de måder, hvorpå velfærdsarbejderne 

taler om barnet, der er ’tilbage’ og ’bagud’ (og potentielt kan bevæge sig ’frem’), og 

barnet, der befinder sig ’nede’ (og potentielt kan bevæge sig ’op’). Denne forestilling om 

barnet som indplaceret på en linje, som det potentielt kan bevæge sig frem og op ad, ses 

blandt andet her, hvor en velfærdsarbejder siger til en dreng, at han skal følge med i 

undervisningen i skolen for ikke at komme ’bagud’: »Selv om du er klog, så kan du ikke 

bare lave ingenting. Du bliver nødt til at følge med, for ellers stikker de andre af fra dig« 

(34). Det gælder her om at hænge i med lektierne og følge med fremad, hvis ikke man vil 

risikere at ’gå i stå’ eller bevæge sig ’bagud’ i forhold til klassekammeraterne. 

I materialet tales der jævnligt om børn, der er »bagud« (02), »tilbage« (45), »ikke-

alderssvarende« (28), og om børn, der bevæger sig ’baglæns’: »Hvis man presser ham, 

så bakker han« (26); »Han går lidt baglæns, men det er også forventeligt« (43).  

Den bagudgående bevægelse betragtes som en naturlig reaktion: »Han reagerer sundt 

på et usundt miljø« (07); »Man kan sige, at […] det med anbringelsen, der er det helt 

klart, at der går man lige et par skridt tilbage, inden man kan gå frem igen« (08). Og 

samtidig betragtes den bagudgående bevægelse som faretruende og bekymrende, 

særligt når bevægelsen ’bagud’ strander, sætter sig fast og bliver til stilstand. Dette ses 

blandt andet i sagen om Lily, hvor velfærdsarbejderne siger: »Lige nu står vi stille […], 

der sker ikke noget med Lily« (02); »Det lyder, som om hun er gået i stå« (02); »Det er 

rigtig bekymrende, det med, at ting hun lærer, aflærer hun lynhurtigt, hvis det ikke 
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bliver holdt ved lige« (02). Det ses også på et møde om 15-årige Jason, der er svært 

overvægtig. Velfærdsarbejderne overvejer en anbringelse, hvis ikke Jason og hans 

forældre begynder at tage den livstruende overvægt alvorligt. De er bekymrede, fordi 

familien nægter at se i øjnene, at forandring er nødvendig: »Det er farligt at være så 

overvægtig […]. De synes ikke selv, der er noget problem […], så jeg ved bare ikke, hvad 

jeg skal gøre« (27), siger sagsbehandleren. Det ildevarslende her er, at både Jason og 

familien, men også at sagen og dermed velfærdsarbejderens sagsbehandling, står stille 

og er gået i hårdknude. »Han kan ikke forstå, at kommunen ikke hjælper dem, der vil ha’ 

hjælp, og så lader ham være. Han vil bare være i fred« (27). 

Det barn, der er stagneret og gået i stå og befinder sig nede ad udviklingslinjen, tænkes 

at have et behov for den velfærdsprofessionelles hjælp til at komme i bevægelse, frem 

og op. Med billedet af det tilbage- og stillestående barn konstrueres velfærdsarbejdet 

som et assisterende arbejde, der skal orkestrere barnets bevægelser. Dette ses blandt 

andet her, hvor en plejemor fortæller om sin håndtering af seksårige Kalle: »Han kan 

blive fuldstændig [hyl], hvor vi giver ham lov til at gå tilbage« (43); »Han har haft så 

travlt, han skal ha’ sig selv med« (43); »Han har lært at svømme og cykle; der er sket så 

mange ting« (43); »Så jeg tænker: 'Det er okay, du går tilbage. Gå ned og hent dig selv. 

Du skal have hele Kalle med op'« (43). Den velfærdsprofessionelle hjælper på den måde 

barnet ’op’ og ’frem’ ved at give ham tid og ro til at gå ’tilbage’. I den 

velfærdsprofessionelle praksis tales der desuden om børn, der har bevæget sig ’nedad’, 

for eksempel med formuleringer om, at barnet er »dykket en del« (08), og at man som 

velfærdsarbejder skal »helt ned at hente« (43) barnet. Det velfærdsprofessionelle 

arbejde består på den måde i at redde barnet ’op’, hvilket også ses, når en lærer siger 

om et barn, at barnet skal »opgraderes« (41) med visse færdigheder, ligesom et andet 

barn tænkes at have behov for hjælp til at kunne ’nå op’ til et stade, han endnu ikke har 

nået: »Der sker jo udvikling. Det er vigtigt at huske på. Men han er ikke nået op, så vi kan 

sætte flueben ved dem alle sammen« (34).  

Hvor de ovenstående beskrivelser af barnets udvikling har kredset om, hvor på 

udviklingslinjen barnet befinder sig, så er der også formuleringer og fortællinger om 

børn, der befinder sig helt uden for linjen, er på afveje og skal hjælpes tilbage. Det er 

eksempelvis tilfældet, når en skoleleder siger om en dreng, at »lige nu arbejder vi på at 

få ham retur« (34), eller når det siges om et barn, at han er »ude i en forkert glidebane« 
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(48), eller når en sagsbehandler siger om en dreng, der nu er under kriminalforsorgen, 

at »når først det er kommet derud, så [er] vejen tilbage jo svær« (39).  
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5.1.4  OP S A M L I N G  O G  B E G R E B S L I G G Ø R E L S E :  BA R N E T S  ’ I K K E - B E V Æ G E L S E R ’  S O M  

F A R E S I G N A L E R  –  O G  V E L F Æ R D S A R B E J D E T S  P O T E N T I A L E  S O M  B E S K Y T T E N D E  O G  

B E F R I E N D E  R E D N I N G S A R B E J D E  

 

Jeg vender nu tilbage til de spørgsmål, jeg stillede indledningsvis i denne del af 

afhandlingen, og giver svar på, hvilke forestillinger om plejebarnet der konstrueres i den 

velfærdsprofessionelle praksis, og hvilke forestillinger om velfærdsarbejdets potentialer 

der relaterer sig hertil? 37 Det vil jeg gøre på to måder. Dels vil jeg samle op på 

analysernes centrale fund. Og dels vil jeg begrebsliggøre disse fund.  

Begrebsliggørelse handler i denne sammenhæng om at skrive begreber frem, der 

præcist og tydeligt indfanger og udtrykker, hvordan plejebarn og velfærdsarbejde bliver 

til på særlige måder i den velfærdsprofessionelle praksis. Konkret gør jeg dette ved at 

tage afsæt i mine fund og sætte disse fund i relation til andres begreber om blandt andet 

udviklingsforståelser og modernitet, og om barndom, børneforsorg og normalitet. Jeg 

lægger altså yderligere fortolkende og forstærkende lag af betydning til de empiriske 

mønstre, som jeg har analyseret frem i mit materiale.  

I første omgang fremskriver jeg et begreb om barnets ’ikke-bevægelser’ som faresignaler 

som term for de forestillinger om plejebarnet, der fremstilles i den 

velfærdsprofessionelle praksis. Og i anden omgang begrebsliggør jeg tilblivelsen af 

velfærdsarbejdets potentiale som et beskyttende og befriende redningsarbejde.  

 

Barnets ’ ikke-bevægelser’  som faresignaler  

Jeg har i mine analyser vist, at en lineær tænkning og udviklingslogik er indlejret i den 

velfærdsprofessionelle praksis med plejebørn. Jeg har identificeret, hvordan de 

velfærdsprofessionelle trækker på forestillinger om progression og lineær tid, hvilket 

afspejler sig i velfærdsarbejdernes udviklingsfortællinger om ’før’ og ’nu’. Og jeg har 

identificeret, hvordan en lineær tænkning ses afspejlet i de velfærdsprofessionelles tale 

om barnets placeringer, bevægelser og retninger på en forestillet udviklingslinje. 

                                                        
37 Spørgsmålet om, hvilke forestillinger om plejebarnets forældre der konstrueres i den 
velfærdsprofessionelle praksis, undersøges i den næste analyse (se afsnit 5.2). 
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Forestillingen indebærer, at det stagnerede, nedadgående og tilbagestående betragtes 

som noget ildevarslende, der synes at kalde på velfærdsarbejdernes hjælp til fremdrift, 

vækst og progression. Og samtidig indebærer forestillingen, at det, der er i bevægelse 

opad, fremad og på vej, betragtes som positive tegn og som et potentiale, som den 

velfærdsprofessionelle må fremme og understøtte – for at modarbejde den lurende fare 

for tilbagefald og tilbagegang.  

Denne udviklingslogik går som nævnt på tværs af de velfærdsprofessionelles 

forestillinger om plejebarnet, der i min konstruktion falder i to overordnede kategorier, 

som jeg har kaldt henholdsvis det skrøbelige barn og det vilde barn. Forestillingen om 

det skrøbelige barn konstrueres gennem fremstillinger af det utrygge, det syge, det 

tomme og det fyldte barn. Til forestillingen om det skrøbelige barn hører også det barn, 

der i den velfærdsprofessionelle praksis fremstilles som en ’overlever’, idet barnets 

fremgang og gode udvikling tænkes som værende porøs og i risiko for at bryde sammen, 

gå tilbage eller gå i stå, hvis ikke barnet fortsat får hjælp. Forestillingen om det vilde 

barn konstrueres gennem de velfærdsprofessionelles fremstillinger af et barn, der er 

impulsstyret og grænseløst, et barn, der er voldsomt, temperamentsfuldt, seksuelt 

grænseoverskridende og normbrydende, samt et barn, der for velfærdsarbejderne 

synes vanskeligt at styre.  

I de velfærdsprofessionelles fremstillinger af henholdsvis det skrøbelige og det vilde 

barn er der indlejret en forestilling om det ’normale’ barn, der angivelig er mindre 

skrøbeligt (fx mere robust) og mindre vildt (fx mere afstemt og kontrolleret) – samt en 

forestilling om, at plejebarnet har behov for hjælp til at udvikle sig i retning af denne 

norm. 

For den velfærdsprofessionelle handler det, som jeg har vist, om at hjælpe barnet til at 

tage små skridt i den ’rigtige’ retning. Dette gælder eksempelvis det lille barn, om hvem 

en plejemor siger, at barnet har brug for at bevæge sig ned (ad udviklingsstigen) for at 

hente sig selv op. Og det gælder den 15-årige pige, der er blevet gravid, om hvem 

velfærdsarbejderne siger, at hun skal holdes i snor og i gang med en plan, der kan lede 

hende mod uddannelse, job og selvforsørgelse. Plejebarnet skal altså være i bevægelse 

og tænkes at have behov for velfærdsarbejderens assistance til at bevæge sig op og 

frem. 
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Dette bevægelsesfænomen, som jeg har identificeret i mit materiale, kan jeg tolke 

yderligere ved hjælp af etnologerne Ehn og Löfgren. De beskriver netop, at en sådan 

bevægelsesterminologi er karakteristisk for moderne tænkning i den vestlige del af 

verden, hvor ’op’ og ’fremad’ indiskutabelt synes at være positivt. De skriver, at ”det er 

slående, i hvilken udstrækning man fanges i modernitetens tankeverden, når man 

tænker i bevægelsesterminologi. Det er den overlagte, målrettede bevægelse fremad, 

flytningen fra punkt A til B, der helt dominerer” (Ehn & Löfgren, 2010, s. 33).  

Som jeg i mine empiriske analyser har vist, er det karakteristisk for 

velfærdsprofessionel praksis med plejebørn, at barnets små skridt fremhæves i 

solstrålehistorier om ’før’ og ’nu’. Det beskrives, hvordan det (i overført betydning) 

døende barn er blevet vækket til live, hvordan det blomstrer og trives takket være 

barnets ressourcer og velfærdsarbejdernes omsorg og støtte. Omvendt er der 

skrækhistorier og bekymringsscenarier, hvor stilstand, tilbagegang og zigzagbevægelser 

i barnets udvikling beskrives med største bekymring og som noget, velfærdsarbejdet 

må håndtere og sætte ind over for. Noget må gøres! Pointen her er, at såvel 

solstrålehistorier som bekymringsscenarier gør ’ikke-bevægelser’ til faresignaler. Hvad 

end der er tale om, at barnet ikke kan eller ikke vil bevæge sig frem og op, så udgør 

’ikke-bevægelse’ et problem, som den velfærdsprofessionelle må fikse. 

Forståelsen af det fænomen, at stilstand betragtes som noget forkert og faretruende, 

kan jeg yderligere forstærke med indsigter fra Ehn og Löfgren, som argumenterer for, at 

moderne tænkning og sprogbrug hylder det, der er i bevægelse og på vej, mens det 

stillestående, besindige og langmodige tænkes at være overflødigt eller defekt: 

”Det handler om at være på vej, at skynde sig videre, om at være ’i 

gang’. Hvem vil stagnere, sygne hen og blive en bremseklods? Nogle 

bevægelser har (…) i dette vokabular en meget negativ klang, som 

indimellem definerer dem som ikke-bevægelser eller bare gør dem 

usynlige. Herunder de bevægelser, som bliver betragtet som ikke-

udviklende eller ufrugtbare: Det repetitive, det monotone, den planløse 

faren rundt, bevægelser, som ’ikke fører nogen steder hen’. Det 

moderne skal være i bevægelse, men ikke være rodet” (Ehn & Löfgren, 

2010, s. 33, min kursivering). 
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Jeg bruger her Ehn og Löfgrens begreb om ’ikke-bevægelse’ til at indfange og udtrykke, 

hvad der er på spil i den velfærdsprofessionelle praksis, når forestillinger om 

plejebarnet konstrueres. Med termen ’ikke-bevægelser’ – her defineret som ”det 

repetitive, det monotone, den planløse faren rundt, bevægelser, som ’ikke fører nogen 

steder hen’” – kan jeg sætte begreb på de velfærdsprofessionelles forestillinger om 

plejebarnet. Begrebet om ’ikke-bevægelse’ kondenserer den måde, hvorpå plejebarnet 

kommer til syne som hjælptrængende objekt, når velfærdsarbejderne rækker ud og 

rykker frem mod barnet for at hjælpe. 

  

Et beskyttende og befriende redningsarbejde  

Jeg vil nu udfolde, hvordan plejebarnets ’ikke-bevægelser’ kalder på velfærdsarbejderen 

på særlige måder. Jeg bevæger mig altså videre fra en begrebsliggørelse af de 

velfærdsprofessionelles forestillinger om plejebarnet til en begrebsliggørelse af, hvad 

velfærdsarbejde forestilles at være i relation hertil. Spørgsmålet er altså: Med 

forestillingen om plejebarnets ’ikke-bevægelser’ og barnet i fare – hvad bliver da 

forestillingen om, hvad velfærdsarbejderen skal og kan? Dette spørgsmål leder mig frem 

til i det følgende – med afsæt i tidligere afsnits analyseresultater, som her yderligere 

fortolkes og forstærkes ved hjælp af begreber fra sociologen Jacques Donzelot og 

socialantropologen Mary Douglas – at begrebssætte velfærdsarbejdets potentiale som et 

beskyttende og befriende redningsarbejde.  

Denne begrebsliggørelse foregår i to trin. Først fokuserer jeg på, hvordan 

velfærdsarbejde bliver til som redningsarbejde. Dernæst fokuserer jeg på, hvordan 

velfærdsarbejdet bliver til som det, jeg kalder et beskyttende og befriende 

redningsarbejde.  

 

Redningsarbejde  

Jeg indleder her med en detalje fra det empiriske materiale, der eksemplarisk 

illustrerer, hvordan barnet i ’ikke-bevægelse’ forstås som et barn i fare. 

»Han havde helt sikkert en side, der gjorde, at vi tænkte, at det kunne 

blive rigtig giftigt. Altså, vi tænkte faktisk, at hvis ikke, der skete noget 
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omkring tiårsalderen, så kunne man godt være bange for, om løbet var 

kørt. Vi tænkte bare, at der er ingen tid at spilde. Så hvis (…) vi kan 

gøre noget, så er det bare nu, vi skal gøre det« (07). 

 

Eksemplet er illustrativt, i den forstand at den velfærdsprofessionelle meget direkte 

udtrykker en frygt for konsekvenserne af barnets sammenbrudte udvikling. Som 

eksemplet viser – og som mine analyser i øvrigt peger på – repræsenterer sammenbrud 

og stilstand i barnets udvikling noget faretruende; noget, der kan blive rigtig giftigt.  

Forestillingen om barnet i fare, som fremgår af mine analyser af velfærdsarbejdernes 

forestillinger om plejebarnet, vil jeg nu fortolke videre ved hjælp af Donzelot, som i sine 

analyser af barndom, familie og børneforsorg har introduceret en skelnen mellem 

’barnet i fare’ og ’det farlige barn’ (Donzelot, 1997, s. 96). Denne skelnen har – også 

sidenhen i dansk forskningslitteratur om børneforsorg (Egelund, 2018; Løkke, 1990) – 

været brugt til at beskrive to yderpunkter i den socialpolitiske forståelse af børn, hvor 

den første kategori tæller børn, som har været udsat for overgreb og omsorgssvigt, 

mens den sidste kategori tæller børn, som er normløse, uregerlige og udgør en fare for 

andre mennesker. Donzelot peger desuden på, at børneforsorgens dobbelte opgave 

derfor består i at beskytte ’barnet i fare’ og beskytte samfundet mod ’det farlige barn’.  

Donzelots skelnen vil jeg nu bruge til at forstærke og nuancere, hvad velfærdsarbejde 

med plejebørn tænkes at skulle redde. Som allerede nævnt viser mine analyser nemlig, 

at plejebarnet fremstilles som et ’barn i fare’; men de viser også, at plejebarnet 

fremstilles som et ’farligt barn’, i den forstand at barnet repræsenterer en uorden, som 

kan erodere lineære udviklingsidealer og forstyrre den samfundsmæssige orden. Ideen 

om, at plejebarnet repræsenterer en uorden, underbygger jeg med inspiration fra 

socialantropologen Mary Douglas, som har pointeret, at ’uorden’ ikke eksisterer 

objektivt, men at opfattelsen af uorden afspejler historisk og kulturelt gældende 

normer. Douglas formulerer det på den måde, at ”hvor der er snavs, er der også et 

system” (Douglas, 1966, s. 35). Med de velfærdsprofessionelles fremstillinger af 

plejebarnets uordenlighed, vildskab og ikke-lineære udvikling, tegnes der et billede af 

’snavs’ og ’uorden’ uden for samfundsmæssige normer om eksempelvis robusthed, 

selvkontrol, passende forplantning, sunde familiemønstre og muligheder for fremtidig 
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selvforsørgelse. Plejebarnet fremstilles altså i den velfærdsprofessionelle praksis som et 

barn i fare og med behov for at blive reddet. Men plejebarnet fremstilles også som en 

potentiel trussel om smitte, farlig livsstil og økonomisk forfald, som samfundet skal 

reddes fra.  

På den baggrund begrebsliggør jeg altså til en start forestillingen om velfærdsarbejde 

med plejebørn som et redningsarbejde. Velfærdsarbejdet forestilles at skulle redde 

barnet og bringe barnet og dets udvikling i sikkerhed, og samtidig forestilles 

velfærdsarbejdet at skulle redde samfundet fra social, kulturel og økonomisk deroute. 

Jeg vil nu yderligere udfolde, hvad dette redningsarbejde mere konkret forestilles at gå 

ud på.  

 

Beskyttelse og befrielse  

Igennem mine analyser viser jeg, at der er en udbredt forestilling om, at plejebarnet har 

brug for velfærdsarbejdets beskyttelse. Dette kommer til udtryk i relation til 

forestillingen om det skrøbelige barn, som velfærdarbejdet tænkes at skulle værne mod 

utryghed og sygdom, ligesom velfærdsarbejdet tænkes at skulle holde en beskyttende 

hånd under ’overleveren’ for at sikre dette barn mod tilbagegang og udviklingsmæssigt 

kollaps.  

Forestillingen om, at plejebarnet har behov for velfærdsarbejdets beskyttelse, kommer 

også til udtryk i relation til det vilde barn, som velfærdsarbejdet gennem styring og 

faste rammer tænkes at skulle tøjle og skærme mod at komme i situationer, hvor 

temperamentet løber løbsk. Samtidig tænkes velfærdsarbejdet at skulle beskytte barnet 

mod at blive krænket og mod at krænke andre børn. 

Velfærdsarbejdets beskyttelse synes gennemgående at skulle imødekomme et behov 

hos barnet for at få ’ro på’. I materialet ses formuleringer om at få ’ro på’ ofte sammen 

med formuleringer om barnets udviklingskurve og barnets overskud til at lære. At få ’ro 

på’ synes at være et mantra i den velfærdsprofessionelle praksis, der går på tværs af 

forestillingerne om det skrøbelige og det vilde barn. Velfærdsarbejdets beskyttelse 

forestilles at kunne give ro ved at ’skærme’ barnet fra den uro, der måtte være omkring 

det. Beskyttende velfærdsarbejde forestilles også at kunne dulme barnets indre uro, 

eksempelvis ved at styre barnets adfærd og sætte tydelige rammer. Forestillingen er, at 
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barnets ressourcer og evne til at udvikle sig og lære vil folde sig ud, når blot der er ro. 

Velfærdsarbejdet drejer sig altså om at beskytte barnet fra indre uro og 

udefrakommende konflikter ved at skærme, berolige, styre, tøjle, sætte grænser – og få 

’ro på’ – så barnet kan bevæge sig frem og op.  

Mine analyser viser også, at der i den velfærdsprofessionelle praksis er en udbredt 

forestilling om plejebarnets behov for at ’sætte ord på’. Forestillingerne om plejebarnets 

behov for at italesætte og komme ud med det, der blokerer, rumsterer og trykker, 

modsvares i forestillinger om velfærdsarbejdets potentiale til at befri barnet fra det, der 

fylder indeni. Dette befrielsesarbejde retter sig imod såvel det barn, der er fyldt op af 

hemmeligheder, som det barn, der skal hjælpes til at få sat ord på forbudte følelser og 

aggressioner, der har sat sig i barnet som et ’alarmsystem’. Forestillingen kan siges at 

være, at den velfærdsprofessionelles arbejde med at få barnet til at italesætte og sætte 

ord på fungerer som en art uddrivelsesceremoni, hvor barnets indre renses for 

fortidens spøgelser og dæmoner. For såvel det skrøbelige barn som det vilde barn 

drejer velfærdsarbejdet sig her om at befri barnet for de elementer indeni, der angivelig 

virker som en forhindring for, at barnet kan lære og udvikle sig. 

Forestillingen om, at velfærdsarbejderens beskyttelse og befrielse skal og kan redde 

barnets udvikling fra kollaps, forstår jeg videre som en tænkning, der trækker på 

udviklingspsykologiens forståelser af barnet. Denne tolkning kan underbygges ved 

hjælp af Donzelot (1997), der beskriver, hvordan barndommen historisk er blevet 

udskilt fra voksenlivet. Donzelot hæfter sig ved, hvordan de nye videnskaber om 

pædagogik og psykologi særligt i de øvre samfundslag fik indflydelse på 

børneopdragelsen omkring år 1900. Til at beskrive den nye opdragelsesstil, hvor barn 

og barndom gøres til objekt for psykologien, bruger han termen ”protectet liberation” 

(ibid., s. 47). Med dette begreb – beskyttet befrielse – indfanger Donzelot de herskende 

klassers nye idealer om en opdragelse, der på alle mulige forskellige måder skal 

beskytte barnet mod at komme til skade og samtidig bestræber sig på at befri barnet fra 

alt, der kan virke hæmmende på dets såkaldt naturlige udvikling. Med de nye 

vidensformer samler opmærksomheden sig om, hvordan barnet udvikler sig i forhold til 

bestemte faser og stadier, og om at understøtte udviklingen gennem beskyttet befrielse 

og passende stimulation (Løkke, 1990, s. 16).  
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Denne indsigt i moderne forståelser af, hvad det sunde, naturlige og normale barn 

tænkes at være, og hvordan det sunde, naturlige og normale barn tænkes at skulle 

formes og opdrages, kan bruges til at stabilisere og forstærke mine fund. I den 

velfærdsprofessionelle praksis med plejebørn, som jeg har studeret den, er det nemlig 

værd at bemærke, hvordan lineære forestillinger om udvikling i faser og stadier, samt 

psykodynamiske og psykoanalytiske forståelser af barn og barndom, ser ud til at 

gennemsyre såvel forestillingen om plejebarnet som forestillingen om, hvad 

velfærdsarbejdet skal og kan. Med forestillingen om plejebarnets ’ikke-bevægelser’, der 

repræsenterer og varsler om brud på det sunde, naturlige og normale, kommer 

velfærdsarbejdet til syne som et arbejde, der skal redde plejebarnet fra at falde ned, 

falde tilbage og falde helt uden for den sunde, naturlige og normale udvikling – og som 

et arbejde, der gennem beskyttelse og befrielse skal orkestrere barnets (små) 

bevægelser frem og op. 

Med afsæt i mine empiriske fund, og med yderligere tolkning ved hjælp af Ehn & 

Löfgrens begreb om moderne forestillinger om farlige ’ikke-bevægelser’, samt 

Donzelots begreb om ’beskyttet befrielse’, når jeg frem til at sammenfatte og 

begrebsliggøre forestillingen om velfærdsarbejdets potentiale som et beskyttende og 

befriende redningsarbejde, der retter sig mod at redde såvel samfundet som barnet i 

fare. 
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5.2 Velfærdsarbejdernes foresti l l inger om plejebarnets  

forældre 

 

Jeg vil nu fortsætte min kortlægning af de velfærdsprofessionelles forestillinger om dem, 

de hjælper. Men denne gang er mit fokus på plejebarnets biologiske forældre. Jeg går 

fortsat på tværs af det empiriske materiale for at fremanalysere, hvordan forældrenes 

problemer og potentialer konstrueres i den velfærdsprofessionelle praksis. Analysen af 

forestillinger om plejebarnets forældre gør det, som tidligere nævnt, muligt i 

koncentreret form at vise, hvad der driver velfærdsarbejdets dynamik. Og samtidig 

bliver det muligt at synliggøre, hvordan velfærdsarbejdernes forestillinger om deres 

eget arbejde produceres i denne proces.  

I det forrige afsnit, hvor jeg analyserede velfærdsarbejdernes forestillinger om 

plejebarnet, argumenterede jeg for, at velfærdsarbejdet i relation til forestillinger om 

’barnet i fare’ blev til som et beskyttende og befriende redningsarbejde. Som jeg vil vise 

i den følgende analyse, bliver velfærdsarbejde også i relation til forestillingerne om 

plejebarnets forældre til som et redningsarbejde. Forskellen er dog, at redningsarbejdet 

her fremstilles som en bestræbelse på at berolige og normalisere forældrene – med 

henblik på at redde barnet og redde familien som samfundsmæssig institution.  

I materialet har jeg identificeret to dominerende forestillinger om plejebarnets 

forældre. Den ene forestilling har jeg kategoriseret som forældre i forskellige former for 

stilstand, og den anden har jeg kategoriseret som forældre i forskellige former for støj. 

Som i det foregående afsnit gælder det her, at disse to kategorier og de dertil hørende 

underkategorier ikke i ’ren form’ repræsenterer konkrete forældre. Der er derimod tale 

om analytiske kategorier, som overlapper hinanden, hvor såvel det stillestående som 

det støjende betragtes som farligt. Og det er i relation til disse billeder af plejebarnets 

forældre, at velfærdsarbejdet bliver til som en normaliseringspraksis, der skal styre, 

orkestrere, kalibrere og justere de ’farlige forældre’. 
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5.2.1  F O R Æ L D R E  I  S T I L S T A N D  

En gennemgående forestilling i det empiriske materiale er forestillingen om forældre, 

der er gået i stå. Det er forældre, der på forskellige måder karakteriseres som 

stillestående i konkret og fysisk forstand, og som tilbagestående i kognitiv, 

følelsesmæssig, social og kulturel forstand. Endelig karakteriseres forældrene som 

stagnerede og tilbagestående i den forstand, at de mangler praktisk viden om børn og 

om, hvad det vil sige at være en familie.  

Velfærdsarbejderne udtrykker ofte bekymring over forældre i stagnation. For eksempel 

udtrykkes der bekymring for, at en mor »ikke er sådan at rykke på« (27), og der 

udtrykkes bekymring for familier, hvor »der ikke er noget, der har flyttet sig de sidste 

fire-fem år« (33), og for hvordan familier skal få »vendt skuden derhjemme« (27). 

Forældre i stilstand tales metaforisk frem gennem udsagn om forældre, der »har svært 

ved at komme ud til hønsene« (27), forældre, man ikke kan »bygge på« (50), og 

forældre, der »ligger under gulvbrædderne« (39). Jeg har tidligere vist, at en lineær 

tænkning og udviklingslogik er indlejret i den velfærdsprofessionelle praksis med 

plejebørn (se afsnit 5.1.3). Samme logik kan – som jeg vil fremanalysere i det følgende – 

identificeres i forestillingerne om plejebørns biologiske forældre. Det stagnerede, 

nedadgående og tilbagestående er i denne logik tegn på fare. Ofte vurderer de 

velfærdsprofessionelle forældrene i forhold til deres bevægelser frem eller tilbage, op 

eller ned, på en forestillet udviklingslinje. For eksempel diskuterer velfærdsarbejderne, 

om det med hensyn til forældrenes udvikling går »den ene eller den anden vej« (39), og 

de diskuterer, hvad de skal gøre for at afhjælpe stagnationen og igangsætte bevægelser, 

så forældrene kommer »den rigtige vej« (27). 

 

Former for st ilstand 

Velfærdsarbejdernes forestillinger om forældre i stilstand kommer til udtryk på en 

række forskellige måder. For det første er der beskrivelser af forældre, der rent fysisk er 

bundet til et sted, eksempelvis hjemmet, der modsat arbejdsmarkedet konnoterer 

stilstand, ligesom forældrenes manglende evne til at tage offentlig transport gør det. 

Velfærdsarbejderne udtrykker således bekymring for forældre, der ikke selv kan »tage 

med toget« (46), forældre, der »ikke står op og går på arbejde« (27), forældre, der har 
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»været væk fra arbejdsmarkedet« i mange år (39), og forældre, der (slet og ret) »sidder 

i fængsel« (56). 

For det andet er der forældre, som beskrives som kognitivt stagnerede eller 

tilbagestående. En anbringelseskonsulent udtrykker blandt andet bekymring for 

forældrene til en lille dreng, som er i pleje, og beskriver om moren, at »hun er retarderet 

og fungerer på niveau med et lille barn« (02). Andre forældre beskrives som »rigtig 

dårligt begavede« (25) og »ilde stedt intelligensmæssigt« (47). Og som en variant over 

den samme type bekymring siger en sagsbehandler om en familie, at »de stiller ikke 

spørgsmål, man ikke kan svare på« (30).  

For det tredje giver velfærdsarbejderne udtryk for bekymring for forældre i 

følelsesmæssig stilstand, når en mor karakteriseres som »mimikløs og verbalt ekstremt 

fattig« (37), og når en far beskrives ved sin »mangel på empati« (30). Ofte beskrives 

særligt mødrene med udtrykket ’følelsesmæssigt flad’, som for eksempel her, hvor en 

anbringelseskonsulent fortæller om en mor: » Hun sidder bare og sidder« (43), »hun er 

fuldstændigt følelsesmæssigt flad« (43). Når jeg beder anbringelseskonsulenten om at 

uddybe, hvad det vil sige at være følelsesmæssigt flad, siger hun følgende: »Du kan 

overhovedet ikke se på hende, at hun reagerer, selv om man fortæller hende alt muligt 

uhyggeligt« (43). Med uhyggeligt menes der her, at moren for nylig har fået fjernet sit 

nyfødte barn. »Der var ingen reaktion, hun gik bare« (43), »det er helt vildt at se på« 

(43). 

For det fjerde er der forældre, der karakteriseres som socialt og kulturelt tilbagestående. 

Som en generel bemærkning om plejebørns forældre understreger en velfærdsarbejder, 

at »det er folk fra socialklasse fem« (56). I materialet skitseres forældrene som socialt 

og kulturelt tilbagestående gennem beskrivelser af deres livsstil. Eksempelvis udtrykkes 

der bekymring for en familie, som »bor langt ude på landet og ikke ved, hvad sund mad 

er« (27). I det hele taget karakteriseres familierne som anderledes og uoplyste. En 

anbringelseskonsulent siger om en far, at han er af »en rigtig bondefamilie. Han kan ikke 

forstå, at en 15-årig ikke parerer ordrer [knipser] sådan her« (54), »han ville have levet 

godt for 100 år siden, hvor alle parerede ordre ved det mindste vink« (54). At familierne 

gennemgående betragtes som anderledes og uoplyste, bliver særlig tydeligt, når talen 

falder på forældre, der skiller sig ud i forhold til de velfærdsprofessionelles 

forestillinger om, hvordan ’de her forældre’ er. Når eksempelvis en mor til et anbragt 
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barn viser sig at være uddannet pædagog, ingeniør eller psykolog, fremhæves det som 

usædvanligt og som noget, der vækker en vis undren blandt de velfærdsprofessionelle, 

hvilket kommer til udtryk i bemærkninger som: »og hun er ovenikøbet psykolog« (16). 

Forældre, der er belæste og veluddannede, passer ikke ind i velfærdsarbejdernes 

umiddelbare forestillinger om plejebørns forældre.  

 

Forældrenes manglende kapaciteter  

En fremtrædende variant af billedet af forældre i stilstand findes i beskrivelserne af 

familier, der mangler praktisk viden om børn, om børns udvikling og behov, og om hvad 

det vil sige at være en familie. Forældrene beskrives som nogle, der mangler noget. Der 

er kapaciteter, de ikke har. For eksempel siger en sagsbehandler om en familie, hun er i 

færd med at hjælpe, at der »mangler rigtig meget forståelse for, hvad et barn har behov 

for« (31). Velfærdsarbejderne knytter oftest forældrenes manglende viden om børn og 

børns behov til forældrenes egen opvækst og betragter dermed forældrenes uvidenhed 

som noget, der går i arv. Som når en anbringelseskonsulent siger om en mor, at »hun 

skal aldrig have det barn med hjem; hun har jo ikke forstand på noget« (22); »Hun har 

selv haft et liv, der ikke har været nemt« (22). Og som når samme velfærdsarbejder 

fortæller om moren til en etårig pige, at hun havde lavet en barnets bog og skrevet, at 

barnet kunne kravle i en alder af to måneder: »Det er der så ikke så mange babyer, der 

kan« (41); »Det er nogle dårlige forældre, de har begge to selv været anbragt« (41). 

Forældrenes egne ugunstige opvækstvilkår bruges som forklaring på, hvorfor 

forældrene ikke ved bedre og ikke naturligt besidder evnen til at tage sig af deres egne 

børn. På et møde i kommunen ridser en anbringelseskonsulent situationen op omkring 

en familie, der ikke kan håndtere deres børn. Han beskriver, at faren har været anbragt i 

pleje på grund af vold, og at moren har været anbragt på diverse institutioner, og at hun 

siden har været involveret i prostitution og stofmisbrug på gaden i København. »Så det 

er et lorteliv, de har haft« (54), siger han. »Og de mangler jo så nogle færdigheder for at 

kunne hjælpe de her børn« (54). 

I nogle tilfælde synes det således åbenlyst for velfærdsarbejderne, at forældrene 

mangler praktisk viden om børn og børns behov. I andre tilfælde beskriver 

velfærdsarbejderne, at forældrene giver indtryk af at »kunne en hel masse« (46), som 
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de reelt ikke evner at udføre i praksis: »Han har læst hver en bog om opdragelse, men 

kan ikke føre noget af det ud i livet« (41). Velfærdsarbejderne beskriver, at nogle 

forældre taler »rent papegøjesprog« (41). De karakteriserer dem som 

»distanceblændere« (37), der er »gode til at snakke folk efter munden« (22), hvilket vil 

sige, at forældrene, ifølge velfærdsarbejderne, siger de ting, som de tror 

velfærdarbejderne gerne vil høre. Det udgør i sig selv en udfordring for 

velfærdsarbejderne at finde ud af, om forældrene på den måde »snyder« (02) de 

professionelle: »En ting er, hvad hun siger. Noget andet er, hvad hun gør« (27); »Hun 

kan sige alle de rette ord, men vi skal se en handling« (27); »Mor, hun er glat, og hun kan 

snakke solen sort« (27), »hun siger, hvad hun tænker du vil høre« (27); »Vi vil vide, 

hvad der reelt sker« (27). 

Velfærdsarbejderne udtrykker i hovedtræk bekymring for forældrenes manglende 

kapaciteter i to henseender. Den ene handler om forældrenes manglende kapacitet til at 

skabe et struktureret familieliv. Den anden handler om forældrenes manglende 

kapacitet til at være fysisk og følelsesmæssigt tæt på barnet. Billedet af tilbagestående 

og kapacitetsmanglende forældre kommer således frem gennem velfærdsarbejdernes 

bekymring for forældrenes evne til at skabe en hverdag med det, som 

velfærdsarbejderne forstår ved ’struktur’. En anbringelseskonsulent beskriver med 

gestik og billedsprog, hvad hun mener, når hun efterlyser et struktureret familieliv hos 

forældrene: »Det er jo lidt, som hvis I har sådan et kuglebad. Kuglerne, det er pigerne, og 

I er rammerne. Men hvis ikke I er der til at støtte op, så flyder de ud over det hele« (54). 

En skoleleder beskriver på lignende måde vigtigheden af, at der er »fuld smadder på 

voksenrammen« (24), hvilket en anbringelseskonsulent bakker op med en tilføjelse om, 

at det handler om »at gi’ en melding uden tusindvis af ord, slut færdig« (30). I en 

børnefaglig undersøgelse udtrykkes der bekymring for en 15-årig dreng og hans familie 

på følgende måde: »Det at Tobias er så udadreagerende i hjemmet, kan dels skyldes, at 

der er en for løs struktur og rammesætning for Tobias, og at mor ikke har de fornødne 

værktøjer til at tage styring over Tobias« (39). Struktur ser altså dels ud til at handle 

om, at de voksne er tydelige i deres kommunikation over for børnene, giver korte og 

klare beskeder og viser, hvor grænserne går. Men struktur ser også ud til at handle om 

at skabe en forudsigelig hverdag, eksempelvis ved hjælp af faste spisetider og 

skemalægning. En sagsbehandler karakteriserer på et sparringsmøde en familie som 

ustabil og problematisk. Hun fortæller, at det er en familie, »hvor der slet ikke er nogen 
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struktur« (26), og hun efterlyser, at moren fremover vil sørge for, at der er »nogle 

spisetider, og at hun ligesom skemalægger dagen lidt« (26).  

Plejebarnets biologiske forældres manglende kapacitet til at aflæse barnets behov for 

fysisk og følelsesmæssig nærhed udgør en kernebekymring hos velfærdsarbejderne. 

Velfærdsarbejderne udtrykker blandt andet frustration over forældre, der »har mere 

fokus på deres egne behov« (04), og over børn, der er »totalt understimulerede« (22), 

og børn, der »mangler at komme ud og opleve noget« (31). Forestillingen om 

forældrenes manglende evne til at give omsorg kommer også til udtryk i 

velfærdsarbejdernes formuleringer om at kunne aflæse barnet. En 

anbringelseskonsulent udtrykker følgende bekymring om den biologiske mor til en lille 

dreng, som hun mener bør fjernes med det samme: »[Moren] har forsinkede reaktioner, 

hun kan ikke læse hans signaler« (46); »[Barnet] er snart halvandet år, […] han har 

allerede taget skade« (46). Og en psykolog beskriver om moren til William (som er 

portrætteret tidligere), at »hun kan ikke aflæse ham; hun ved ikke, om han er vred eller 

ked af det. Altså, det er hele hendes evne til at sætte sig ind i, hvad er det, der er ude og 

gå hos William lige nu« (32). Velfærdsarbejdernes forestilling om forældre, der mangler 

kapaciteter, indebærer også forestillinger om forældrenes manglende evne til at kunne 

være i tæt kontakt med barnet, både fysisk, »han havde så svært ved at få børnene tæt 

på« (32), og følelsesmæssigt, »der er slet ikke den der følelsesmæssige kontakt« (37). 

Velfærdsarbejderne beskriver således en bekymring for forældrenes manglende evne til 

at holde »øjenkontakt« (04), deres manglende evne til at »binde an og lave tilknytning« 

(44) og deres »manglende empati« (30). Forældrene karakteriseres således ved at 

mangle »det følelsesmæssige«, hvilket indimellem udtrykkes på den måde, at 

forældrene »mangler omsorgsdelen« (04), som om »omsorgsdelen« er en (løs)del eller 

tingest, der er defekt eller helt mangler og derfor efterlader sig et tomrum.  

Det gennemgående billede er her billedet af forældre, der er gået i stå på en 

udviklingssti. Denne gåen i stå forklares ofte med henvisning til forældrenes egen 

opvækst og sociale arv. Forældrene karakteriseres som stagnerede i fysisk, kognitiv, 

følelsesmæssig, social og kulturel forstand, og som nogle, der mangler passende 

kapaciteter, hvad angår praktisk viden om børn og familieliv. Der skabes på den måde et 

billede af mennesker, der befinder sig nede og bagud i forhold til normer for passende 

adfærd, udvikling, intelligens og oplysthed – og som derfor skal bringes op og på niveau.  
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De flytbare og de fastlåste  

I den forrige analyse vedrørende plejebarnet introducerede jeg Ehn & Löfgrens begreb 

om ’ikke-bevægelser’ og Donzelots begreb om ’barnet i fare’ og ’det farlige barn’ (se 

afsnit 5.1.4). Jeg argumenterede for, hvordan barnets ’ikke-bevægelser’ bliver til 

faresignaler i den velfærdsprofessionelle praksis. Barnet i stilstand betragtes som et 

barn i fare og et barn, der potentielt kan blive ’giftigt’ for sig selv og for samfundet.  

Som det indtil nu er antydet i analysen af de velfærdsprofessionelles forestillinger om 

plejebarnets forældre, giver også forældrenes ’ikke-bevægelser’ anledning til 

bekymring. Forældre i stilstand betragtes som farlige forældre. Og som i tilfældet med 

plejebarnet stiger graden af bekymring og farlighed, i takt med at forældrene modsætter 

sig de velfærdsprofessionelles hjælp. I det empiriske materiale kan dette identificeres i 

de velfærdsprofessionelles skelnen mellem forældre, der opfattes som flytbare, og 

forældre, der opfattes som fastlåste, fordi de enten ikke kan eller ikke vil udvikle, 

forbedre og forandre sig.  

Forældrene fremstilles eksempelvis som flytbare i beskrivelser som disse: »Jeg tænker 

absolut godt, at vi kan noget med den her familie« (26), »de skal rammesættes lidt« 

(26), »de har brug for, at der er nogen, der lige styrer den biks her« (26), »de har et 

vindue af noget positivt« (26), »der er rigtig meget støj og alt muligt andet at bekymre 

sig omkring, men jeg ser, at der er lidt lys en gang imellem i vinduet« (26). 

Velfærdsarbejdernes antagelser om, at der er meget ’støj’ og meget at ’bekymre sig 

omkring’, går her hånd i hånd med antagelser om familiens behov for 

velfærdsarbejdernes ’rammesætning’ og ’styring’. Velfærdsarbejderne definerer og 

afgrænser her en gruppe med problemer, der skal løses, men ser også håb for 

forandring. Det er en familie, hvor ’der er lidt lys en gang imellem i vinduet’. Og det er en 

familie, som velfærdsarbejderne tænker, at de ’godt kan noget med’. På den måde 

kategoriserer de familien som problematisk – med potentiale for at blive bedre. Og på 

den måde indkredses også et handlerum for velfærdsarbejdets forbedrende 

interventioner. 

Samtidig er der også forældre, som fremstilles som fastlåste. For det første er der 

forestillinger om forældre, der ikke kan udvikle sig, komme videre, bringes i bevægelse. 
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Det kommer til udtryk i beskrivelser af forældre, som er »helt nedbrudt« (16), og som 

omtales med omsorg og ærgrelse ved erkendelsen af, at der ikke er mere at gøre: 

»[Moren] er helt færdig, hun kan ikke mere og har ikke noget overskud […], hun ligger 

under gulvbrædderne« (39). Eller når en sagsbehandler siger om en mor, at »der er ikke 

noget udviklingspotentiale« (50); »Mor er så skadet, at man ikke kan bygge på hende« 

(50). 

For det andet er der forestillinger om forældre, der ikke vil forandring. Disse ikke-

bevægelige forældre betragtes af velfærdsarbejderne som særligt udfordrende. Dette 

kommer blandt andet frem på møder, hvor forældrenes manglende motivation og 

forandringsvilje vendes. En sagsbehandler udtrykker frustration over forældrene til en 

svært overvægtig 15-årig dreng, hvis helbred og liv er i fare. Hun siger, at hvis ikke 

forældrene indser problemet, vil det blive nødvendigt at fjerne drengen fra hjemmet. 

Hun udtrykker frustration over, at sagen er gået i hårdknude, og er i vildrede over, 

hvordan hun skal få forældrene til at forstå sagens alvor: »De synes ikke, der er noget 

problem, de er bare overhovedet ikke samarbejdsvillige« (27). Forældrene vil ganske 

enkelt ikke forandre sig. En anden sagsbehandler er ligeledes i tvivl om, hvad han skal 

stille op med en familie, som nægter at tage imod hans forskellige tilbud om 

foranstaltninger. Han er frustreret og vil vide, hvad han skal gøre, når forældrene »bare 

takker nej til vores hjælp« (39). Vanskeligheden består ifølge velfærdsarbejderne i 

forældrenes »manglende erkendelse af, at de har behov for hjælp« (27). Det er et 

problem for velfærdsarbejderne, når de biologiske forældre »holder fast på, at de er 

normale« (02). Sådanne forældre er, ifølge velfærdsarbejderne, »svære at få […] med i 

en proces« (02); »Det er svært, når man ikke kan få mor i tale; hun lukker fuldstændigt 

af, hun svarer ikke, hun åbner ikke døren« (33).  

Hvor de flytbare forældre skaber et åbent og fremkommeligt rum for 

velfærdsarbejderen og velfærdsarbejdets interventioner, forholder det sig anderledes 

med forældre, der enten ikke kan eller ikke vil hjælpes. De fastlåste, særligt de forældre, 

der er uvillige til at samarbejde, er for velfærdsarbejderen uforståelige og 

fremmedartede og svære for velfærdsarbejderen at afrette, udvikle og manipulere med. 

De fastlåste fremstår derfor i langt højere grad end de flytbare som farlige forældre.  
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’At spille forældrene  stærke’  

Med til de velfærdsprofessionelles billeder af forældre i stilstand hører dog en 

grundlæggende tro på og en forestilling om, at forældrene kan hjælpes i gang og på vej. 

En sagsbehandler udtrykker det på den måde, at det er hende direkte imod, at de 

biologiske forældres situation gøres »til noget stationært« (13). Forældrenes 

udviklingspotentiale kan ikke afskrives. Hvor mangelfulde, stagnerede og 

tilbagestående forældrene end måtte være, må muligheden for udvikling, ifølge 

velfærdsarbejderen, altid holdes åben: »Ligegyldigt hvor dårlige forældrene er, så er de 

for mig ikke stationære« (13).  

Med velfærdsarbejdernes fortællinger om forældre, der er gået-i-stå-men-ikke-

stationære, produceres velfærdsarbejdet som et potentielt udviklende og 

normaliserende arbejde. Konkret fremstilles dette udviklings- og normaliseringsarbejde 

på i hvert fald to måder. For det første fremstilles det som et arbejde, der handler om at 

vise forældrene, hvordan man er forældre. Her er altså tale om en form for mesterlære, 

hvor de biologiske forældre skal lære passende normer gennem en art familielivs-

praksisfællesskab. En plejemor, der har familier i parallelanbringelse38, beskriver 

eksempelvis, hvordan hun på forskellige måder bruger sin egen familie som rollemodel, 

når hun skal lære forældrene, hvordan ’en rigtig familie’ er, og hvad ’en rigtig familie’ 

gør: »Når familien kommer hjem [om eftermiddagen], så er det familielivet, vi vægter 

rigtig meget, for rigtig mange af de her piger mangler det [dvs. erfaring med, hvad et 

familieliv er]. Vi vil ha’ dem herud [i køkken-alrummet], vi vil se dem, og vi vil mærke 

dem hele tiden herude. Det eneste tidspunkt, de får lov at spise i fred, er morgenmaden. 

Den styrer de selv. Aftensmaden spiser vi sammen. Det er vigtigt, at vi viser, hvordan 

man som familie hænger sammen hele tiden« (04).  

For det andet fremstilles udviklings- og normaliseringsarbejdet som et arbejde, der 

handler om at igangsætte udvikling ved at samtale med forældrene for at bearbejde 

deres selverkendelse og samarbejdsvilje. Her er der altså tale om at udvikle og 

normalisere forældrene ved brug af særlige spørgeteknikker. På sparringsmøder 

rådgiver de erfarne sagsbehandlere ofte de nye og mindre erfarne sagsbehandlere i 

forhold til netop dette. De erfarne forklarer, at det handler om at stille spørgsmål, hvor 

                                                        
38 Parallelanbringelse er en anbringelsesform, hvor både mor og barn er i pleje – oftest umiddelbart efter 
fødslen af barnet. 
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forældrene ikke bare kan svare »ja eller nej« (49). I stedet skal man spørge forældrene 

»hvad det er for en forandring, de ønsker, at der skal ske« (49). Man må »spørge, hvad 

de vil gøre anderledes fremadrettet« (49). Når en mindre erfaren sagsbehandler 

oplever, at en sag er gået i hårdknude, lyder eksempelvis følgende ordveksling: 

Mette:  »Du skal hjælpe forældrene i den proces … stille de 

der nysgerrige, undrende spørgsmål, så du får dem 

til at reflektere over, hvad de kan gøre anderledes. 

For vi har jo desværre ikke en pille, der gør, at 

tingene ændrer sig.« 

Niels:  »De skal jo selv anerkende, at de skal oppe sig lidt, 

ik?« 

Mette:  »Lige præcis! Og det skal vi jo hjælpe dem med. At 

få den indsigt« (39). 

Fælles for mesterlære- og samtalearbejdet, som det fremstilles i den 

velfærdsprofessionelle praksis, er, at det handler om at forandre og forbedre 

forældrene ved at bruge empowermentbaserede tilgange og anerkendende 

pædagogiske metoder. En sagsbehandler forklarer det på denne måde: »Vi skal få 

[forældrene] til at se alle de ting, de gør godt. Og det er dét, vi skal udvikle på« (39); 

»Hvis vi får dem til at kigge på alle de sorte huller, som der jo er mange af, så taler vi 

dem jo nedad« (39), »vi skal jo tale dem op, med de ting, der går godt« (39). Plejemoren, 

der har unge mødre i parallelanbringelse, forklarer, at »det handler om at få fat i 

[morens] styrker« (04); »Vi er gode til at rose, og det vokser man af« (04). Udvikling og 

forbedring tænkes således opnået ved at »spille forældrene så stærke som overhovedet 

muligt« (32).  
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5.2.2  F O R Æ L D R E  I  S T Ø J  

Sideløbende med forestillingerne om forældre i stilstand tegnes der i det empiriske 

materiale et billede af forældre i støj. Det er forældre, der på forskellige måder 

karakteriseres som forargelige, uforudsigelige og kaotiske.  

 

De kaotiske forældre  

En første variant af forestillingen om forældre i støj knytter sig til de former for kaos, 

der ifølge velfærdsarbejderne synes at være omkring forældrene. For det første taler 

velfærdsarbejderne om forældrenes boligsituationer, der er præget af mange flytninger 

og pludselige flytninger: »De stak jo af midt i fødslen, lige pludselig går døren op, og de 

forlader sygehuset og kører til Tyskland« (13). I de velfærdsprofessionelles 

forestillinger er forældrenes boligsituationer også præget af økonomisk kaos; »Han er 

blevet sat ud mange gange, han har ikke styr på huslejen« (41); og akut hjemløshed; 

»[De] er påvirkede og ligger og rakker rundt og bor i en bil med en baby« (31); og et 

omflakkende liv på landevejene; »De har ligget og kørt rundt i lastbilen i 1½ år, boet på 

hoteller« (34). Når velfærdsarbejderne taler om forældrenes boligkaos, udtrykker de 

især bekymring for børnene, som reagerer på omskifteligheden og den uvished, der 

følger med: »Og når [moren] så har det godt, siger hun: ’Åh, mine dejlige børn skal hjem 

at bo’« (54); »Så går der nogle måneder, så er hun flyttet til et nyt sted, og de unger 

reagerer voldsomt« (54). 

De velfærdsprofessionelle beskriver også forældrene og forældrenes livsstil som 

kaotisk med hensyn til rengøring og hygiejne – dels i forhold til forældrenes ydre 

fremtoning, og dels i forhold til fremtoningen af forældrenes hjem. En 

anbringelseskonsulent fortæller om et hjem, hvor hun skulle hente tre børn, efter at 

deres far var blevet indlagt akut: »Flyttekasserne var ikke pakket ud, der var kattelort 

overalt« (41), »og så hentede vi dem der, hold nu op« (41), »jeg har aldrig hentet nogen 

børn i så meget [skidt]« (41). Når velfærdsarbejderne beretter om forældrenes støj, støv 

og snavs, udtrykkes først og fremmest en bekymring for børnenes ve og vel. 

Velfærdsarbejderne betragter forældrenes kaos, hvad enten det drejer sig om kaotiske 

boligsituationer eller kaotiske fremtoninger, som noget, der bringer barnets udvikling 

og trivsel i fare.  
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De uforudsigelige forældre  

En anden variant af forestillingen om forældre i støj har forældrenes uforudsigelighed 

som omdrejningspunkt. Billedet af uforudsigelighed knytter sig til forældre med 

psykiske lidelser, forældre med misbrug og forældre med eksplosive tendenser. 

Forældrene betegnes dels ved medicinske diagnoser: »Hun fik også efterfølgende en 

borderline« (04); »Den far havde voldsomt meget ADHD« (20); »Hun er vist også 

skizofren« (04); »Hans far har paranoia og tror, at telefonen er aflyttet« (48); »Hun har 

hørt stemmer altid« (22). Men forældrene betegnes også ved en lang række mere slang-

prægede vendinger, som eksempelvis: »Han er jo fuldstændig sindssyg« (41); »Hun er 

skrupskør« (54), »fuldstændig pløk« (54); »Hun er da ragende« (54); »Hun svinger som 

et pendul, den mor« (51); »Hun er kugleskør« (54); »Den er far er jo bindegal« (48). På 

tværs af materialet udtrykker velfærdsarbejderne gennemgående bekymring over, at 

børnene tager skade af, at være sammen med forældre, der er så uforudsigelige. En 

anbringelseskonsulent siger om en mor: »Jeg ved ikke, hvilke diagnoser hun har, men 

hun er godt nok skidt kørende« (46); »Og det ved vi jo, at børn, der opvokser med 

psykisk syge forældre, det er de børn, der bliver svigtet allermest« (46); »Man ved 

aldrig, om det er en god dag eller en dårlig dag; det tager børnene al for meget skade af« 

(46). På lignende vis beskriver en sagsbehandler om en mor til en 14-årig dreng, som er 

i pleje, at »hun er utilregnelig, den mor; det må man gi’ hende. Meget kan man sige, men 

utilregnelig, det kan man godt sætte to streger under […], hele hans opvækst, indtil han 

blev anbragt, har været totalt uforudsigelig og utryg« (07). 

Velfærdsarbejdernes beskrivelser af forældrene som uforudsigelige har også ofte 

forskellige former for misbrug af rusmidler som omdrejningspunkt. Det kommer til 

udtryk i korte konstateringer som for eksempel: »Far er på heroin, og børnene er 

pissebange for ham« (54); »Han er anbragt, fordi mor drikker og det stikker af« (54). En 

anbringelseskonsulent beskriver om misbruget og uforudsigelighedens konsekvenser 

for børnene, at »vi har nogle gange måttet aflyse samvær« (22), »[forældrene] var 

simpelthen så skæve« (22), »altså, de har jo taget alt, hvad man ku’ tage« (22). 

Tilsvarende fortæller en sagsbehandler om sine bekymringer for en tiårig dreng, hvis 

forældre har været misbrugere: »Far er skidt, mor er bedre« (10); »[Drengen] er så 

hundeangst, når han skal hjem på samvær« (10), »han tør ikke, og han vil ikke« (10); 
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»Han føler sig svigtet og siger farvel til alle tingene derhjemme, for hvad hvis han aldrig 

skal se dem igen?« (10).  

Forældrene beskrives desuden som eksplosive, temperamentsfulde og voldsomme; som 

nogle, der kan »tænde« (48) og »ryge op i det røde felt« (34). En velfærdsarbejder 

beskriver en far til en 17-årig pige: »Han kan gå helt amok« (25). Det fortælles, at faren 

engang har taget en kat og kastet den gennem en rude. »Og det er jo også det, han gør 

med børnene« (25). En anden velfærdsarbejder fortæller om en mor, der har truet 

hende flere gange »med tæskehold og alverdens ting« (34). Hun beskriver videre, at 

morens luner skifter, når hun indimellem får en ny kæreste. »Så blusser det lige op igen, 

og så puster hun sig op og truer, og jeg får et brev og skal forbandes langt væk. Og så 

kører det tørt igen« (07). Samme velfærdsarbejder fortæller følgende om en far til en 

12-årig dreng, som har været i pleje, men nu er hjemgivet og mest bor hos sin mor: 

»Faren er meget truende« (34), »han er vant til at true sig igennem det hele« (34), »true, 

være arrogant, råbe og bruge grænseoverskridende ord« (34).  

 

De forargelige forældre  

En sidste variant af forestillingen om forældre, der støjer og er uregerlige, har 

forældrenes seksuelle ustyrligheder som omdrejningspunkt. Det drejer sig for det første 

om fremstillinger af forældre, der får børn tidligere, hyppigere eller med flere 

forskellige partnere, end de kulturelle normer foreskriver. Og for det andet drejer det 

sig om fremstillinger af forældre (og andre voksne), som forgriber sig på børn. Begge 

forestillinger om seksuel ustyrlighed giver blandt velfærdsarbejderne anledning til 

forargelse. 

I Familieindsatsen falder talen på en familie, som er velkendt af kommunen. En 

sagsbehandler omtaler forældrene som »dem, der har 16 børn« (09). Så vidt hun ved, 

siger hun, er det »kun fire« (09) af børnene, som er anbragt. En anden sagsbehandler 

udbryder, at sådan en familie »må være dyr for kommunerne« (09). Og en tredje siger, at 

hver gang familien får et barn anbragt, »så lave[r] de bare et nyt« (09). 

Velfærdsarbejderne udtrykker forundring og forargelse over, »at sådan nogle 

ressourcesvage familier kan få så mange børn« (09), og »at de bare bliver ved med at 

skyde dem ud« (09). Gennem velfærdsarbejdernes forundring og forargelse afgrænses 
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her blandt andet en norm om, hvor mange børn det er passende at få som familie, samt 

hvilke værdier der bør knytte sig til det at sætte børn i verden og være en familie. I 

materialet er der også andre varianter af fortællinger om familier og familieværdier, der 

afviger. For eksempel er der fortællinger, der handler om forældre, der har mange 

forskellige partnere og har børn med hinanden på kryds og tværs. En velfærdsarbejder 

fortæller forundret og forarget om en sag, hvor der er tvivl om, hvem faren er, og hvor 

der er »femten personer, der er testet« (54), uden at faren er fundet. Gennem 

velfærdsarbejdernes beretninger om familiernes børnetal og forældrenes samliv 

fremstilles et billede af forældrene som seksuelt ustyrlige. Denne forestilling kommer 

mest markant til udtryk i et oplæg på et personalemøde i Familieindsatsen, hvor 

afdelingslederen gør rede for kommunens familiepolitik, der blandt andet går ud på at 

tilbyde abort til piger, der bliver gravide, inden de fylder 18. Et andet tiltag, der 

fremhæves, er, at kommunen er begyndt at uddele prævention til nogle af de voksne 

borgere, »så vi slipper for, at de laver børn, som vi skal tvangsfjerne alligevel« (05). Med 

fremstillingen af de ustyrlige og forargelige forældre afgrænses således en gruppe med 

behov for de velfærdsprofessionelles disciplinering. I tråd med analysen af det seksuelt 

grænseoverskridende barn bliver den velfærdsprofessionelles opgave her at tilbyde en 

ekstensiv og indgribende seksualundervisning, der har til formål at civilisere 

forældrene, så deres adfærd normaliseres og afstemmes med samfundsmæssige normer 

for passende forplantning og familieliv. 

I den velfærdsprofessionelle praksis er der også fortællinger om forældre, der forgriber 

sig på børn eller på anden måde har en grænseoverskridende seksualitet. Fortællinger 

som disse vækker altid bekymring, forundring og forargelse; dog kan det variere, om 

forargelsen retter sig mod forældrenes ugerninger eller mod ordensmagtens og 

retssystemets måde at håndtere overgrebssagerne på. En plejemor fortæller tydeligt 

rystet om de overgreb, som hendes plejebørn viser sig at have været udsat for, inden de 

blev anbragt. Hun gengiver, at børnene løbende fortæller om (nye) mænd, der er 

kommet i børnenes hjem: »Det er jo nærmest en Tøndersag!« (43), »[faren] har solgt 

dem eller lejet dem ud« (43), »ladet andre voksne misbruge sine børn« (43), »det er 

skrækkeligt« (43), »jeg tror ikke, de kan digte sådan noget« (43).  

En anbringelseskonsulent fortæller ligeledes berørt om en fars eskapader med 

prostituerede i Frankrig, hvor sønnen lå og skulle sove på samme hotelværelse: »Så 
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sidder den fede idiot [faren] og siger, at han ikke kan forstå, at [drengen] har sådan en 

seksualitet. Men han har da selv slæbt ham med« (54). Anbringelseskonsulenten 

fortæller detaljeret, hvad faren har ladet sin søn være vidne til på hotelværelser rundt 

omkring, og siger: »Så er der måske en forklaring« (54). Hvor forargelsen i disse 

beretninger er rettet mod forældrene, kommer forargelsen i andre situationer ud som 

harme over retssystemet og harme over forældrenes retssikkerhed – eksempelvis når 

forældre mistænkt for incest løslades, selv om »ingen er i tvivl om, at de har gjort det« 

(54). Tre anbringelseskonsulenter er tydeligvis rystede over, at et forældrepar løslades 

og tilmed får en stor erstatning for at have været varetægtsfængslet. Den ene forklarer, 

at det alt sammen skyldes, at barnet »ikke var tydelig nok under afhøringen« (54). En af 

de øvrige anbringelseskonsulenter bliver åbenlyst indigneret over beskeden om 

løsladelsen og over uretfærdigheden i, hvilke omfattende beviser der kræves, for at 

forældre kan dømmes. Han udbryder, at »nu kan de så gøre det på livet løs, uden at der 

sker [noget som helst]« (54).  

Situationer som disse, hvor velfærdsarbejdere bliver involverede og indignerede, siger 

noget centralt om, hvad velfærdsarbejde med plejebørn handler om. Grundlæggende 

består velfærdsarbejdernes opgave i at redde børn ved at beskytte dem mod deres 

farlige forældre. Situationerne viser også til fulde arbejdets vilkår og begrænsede 

muligheder – og ikke mindst den frustration, begrænsningerne fører med sig for den 

enkelte velfærdsarbejder. De har viljen og trangen til at gøre godt, men kan nogle gange 

gøre meget lidt. 

 

’At lægge forældrene ned’  

Med velfærdsarbejdernes fortællinger om forældre, der svinger som penduler, er 

utilregnelige og eksplosive, konstrueres en forestilling om forældre, der – på en mere 

akut og direkte måde end forældre i stilstand – er til fare for deres børn. Eksempelvis er 

denne anbringelseskonsulent foruroliget over, at der er arrangeret samvær uden støtte 

mellem et barn og hans biologiske mor, som er psykisk ustabil: »Det har han [barnet] 

ikke godt af, hvis ikke der er støtte på« (54), »det [kan] vi simpelthen ikke« (54), »altså, 

[moren] kan jo være helt livstruende at være sammen med« (54). Med forestillingen om 

de kaotiske, uforudsigelige og forargelige forældre skabes der således en opgave for 
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velfærdsarbejderen, der på den ene side handler om at beskytte barnet og på den anden 

side handler om at berolige, dulme, disciplinere og tæmme forældrene. Hvad arbejdet 

handler om, kommer indimellem til udtryk i vendinger om nødvendigheden af at 

’rammesætte’ forældrene: »Vi rammer dem ind; de skal have det lidt firkantet« (54); 

»Det er umuligt at styre [moren], hun skal virkelig rammes ind« (54); »Jeg kan godt 

rammesætte den her far, og jeg er ikke bange for ham overhovedet« (34).  

Om arbejdet med at dæmpe de støjende forældre bruges ofte formuleringer om ’at 

lægge forældrene ned’. Denne formulering høres særligt i samtaler, hvor 

velfærdsarbejdere over for hinanden giver udtryk for, at de er i færd med at få 

forældrene under kontrol. Man kan sige, at der knytter sig en vis prestige til at lykkes 

med at ’lægge nogle forældre ned’. Det er en måde, hvorpå velfærdsarbejderne viser 

hinanden, at de er kompetente og hærdede efter års erfaring med arbejdet. Som her, 

hvor en sagsbehandler fortæller, hvordan hun håndterer faren til en 12-årig dreng: 

»Han har jo været truende [over for moren]« (48), »han reagerer voldsomt« (48), »han 

kan også nogle gode ting, men han har brug for ydre styring« (48), »han spiller med 

musklerne« (48), »han vil gerne bruge sit ydre til at puste sig op« (48), »det lader jeg 

mig altså ikke ryste af«, (48), »det er mig, han ringer til og råber ad« (48), »men så 

forsøger jeg at lægge ham ned« (48).  
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5.2.3  OP S A M L I N G  O G  B E G R E B S L I G G Ø R E L S E :   

F A R L I G E  F O R Æ L D R E  I  S T I L S T A N D  O G  S T Ø J  –  O G  V E L F Æ R D S A R B E J D E T S  P O T E N T I A L E  

S O M  B E R O L I G E N D E  O G  N O R M A L I S E R E N D E  R E D N I N G S A R B E J D E  

 

Som afslutning på afsnit 5.2 vender jeg nu tilbage til spørgsmålet om, hvilke 

forestillinger om plejebarnets forældre der konstrueres i den velfærdsprofessionelle 

praksis, og spørgsmålet om, hvilke forestillinger om velfærdsarbejdets potentialer der 

relaterer sig hertil? Dette gør jeg, ligesom i afsnit 5.1.4, ved at samle op på analysernes 

centrale fund og sætte disse fund på begreb.  

At sætte mine fund på begreb handler her om at arbejde mig frem til termer, der 

indfanger og udtrykker, hvordan såvel plejebarnets biologiske forældre som 

velfærdsarbejdets potentialer konstrueres og kommer til syne i den 

velfærdsprofessionelle praksis. Måden hvorpå jeg arbejder mig frem til mine begreber, 

kan beskrives som en kondensering af mine analyseresultater, der så yderligere 

forstærkes ved hjælp af andres teori og begreber.  

I det følgende fremskriver jeg et begreb om farlige forældre i stilstand og støj som en 

samlende term for de forestillinger om plejebarnets forældre, der konstrueres i den 

velfærdsprofessionelle praksis. Og som en samlende term for, hvad velfærdsarbejdet 

forestilles at skulle i relation hertil, begrebsliggør jeg velfærdsprofessionel praksis med 

plejebarnets biologiske forældre som et beroligende og normaliserende redningsarbejde. 

Begreberne fremskrives her parvis sideløbende, idet det først præciseres, hvordan 

forestillingen om forældre i stilstand relaterer sig til forestillinger om velfærdsarbejdets 

normaliserende potentialer, hvorefter det præciseres, hvordan forestillingen om 

forældre i støj fremkalder særlige forestillinger om velfærdsarbejdets beroligende 

potentialer.  
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Farlige forældre i st ilstand  –  og velfærdsarbejdets normaliserende 

potentialer 

Som mine analyser har vist, konstrueres plejebarnets forældre gennemgående som 

forældre, der befinder sig i forskellige former for stilstand. I den velfærdsprofessionelle 

praksis fremstilles således forestillinger om forældre, der er stagnerede og 

tilbagestående i fysisk, mental, følelsesmæssig og kulturel forstand. De 

velfærdsprofessionelle fremhæver i den forbindelse, at der er kapaciteter, som 

forældrene mangler. Dels fremhæves forældrenes manglende kapacitet til at skabe en 

hverdag med ’struktur’. Og dels fremhæves forældrenes manglende kapacitet til at 

aflæse og opfylde barnets behov, hvilket indimellem beskrives på den måde, at 

forældrene ’mangler omsorgsdelen’.  

Forestillingen her er, at forældrene er gået i stå på en udviklingslinje, og at de befinder 

sig i en mangelposition i forhold til normer for passende adfærd, udvikling, intelligens 

og oplysthed. Forældrene fremstilles som nogle, der befinder sig nede og bagud, og 

derfor skal bringes op og på niveau. Der kan altså i forhold til forældrene identificeres 

den samme lineære tænkning og udviklingslogik, som jeg har fremanalyseret i den 

velfærdsprofessionelle praksis med plejebarnet, hvor jeg har argumenteret for, at 

barnets ’ikke-bevægelser’ ses som faresignaler (se afsnit 5.1.4). Også i forestillingen om 

forældrene trækkes der på en bevægelsesterminologi, hvor det, der fremstilles eller 

tilvirkes som stillestående, repræsenterer noget faretruende og ildevarslende, som 

velfærdsarbejdet må sætte ind over for.  

Dette konstruerede billede af farlige forældre i stilstand kalder på velfærdsarbejderen 

på særlige måder. Følges Saids tænkning om, at forestillingen om den anden er 

medkonstituerende for forestillingen om den, der rykker frem for at forbedre, bliver 

spørgsmålet: Med forestillingen om forældre i stilstand – hvad bliver så forestillingen 

om, hvad velfærdsarbejdet kan og skal? 

Svaret herpå kan til en start illustrereres med et eksempel fra empirien, hvor en 

velfærdsarbejder siger, at »ligegyldigt hvor dårlige forældrene er, så er de for mig ikke 

stationære«. Forestillingen er altså, at velfærdsarbejdet kan og skal afhjælpe stilstand, 

facilitere forældrenes udvikling, bringe dem på vej og i retning mod ’det normale’. Med 

konstruktionen af forældre i forskellige former for stilstand produceres således 
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samtidig forestillingen om velfærdsarbejdet som et normaliserende redningsarbejde, der 

potentielt kan skabe fremskridt for stagnerede forældre og sætte dem i bevægelse med 

henblik på at udvikle forældrene for at beskytte barnet og redde familien.  

Forestillingen om velfærdsarbejdets potentiale som et normaliserende redningsarbejde 

kommer til syne på forskellige måder. Dels tænkes velfærdsarbejdets 

normaliseringsprocesser at finde sted gennem mesterlære, hvor de 

velfærdsprofessionelle bringer sig selv i spil som rollemodeller og konkret viser 

forældrene, hvordan man er en ’rigtig familie’. Og dels tænkes velfærdarbejdets 

normaliseringsprocesser at finde sted gennem samtaler og spørgeteknikker, hvor 

forældrenes syn på sig selv som forældre bearbejdes. Denne forestilling om, at 

velfærdsarbejdet kan lede til introspektion og (selv)udvikling gennem særlige måder at 

spørge på, findes også i andres studier af pædagogisk arbejde. For eksempel viser 

Hanne Knudsen i sine analyser af skole-hjem-samarbejde, at forældre via 

spørgeteknikker inviteres til at reflektere over egen adfærd, hvilket får Knudsen til at 

beskrive skole-hjem-samarbejdet som en selvteknologi, der altså retter sig mod 

bearbejdning af forældrenes selv (Knudsen, 2010, s. 220). Det er netop sådanne 

forestillinger om velfærdsarbejdets potentiale, der er på spil, når velfærdarbejderne 

taler om vigtigheden af at stille »nysgerrige, undrende spørgsmål, der får forældrene til 

at reflektere over, hvad de kan gøre anderledes«.  

I den velfærdsprofessionelle praksis er det samtidig en underliggende forståelse, at de 

stille- og tilbagestående forældre har behov for at blive ’spillet stærke’ af 

velfærdsarbejdere, der roser, anerkender og fokuserer på ressourcer. Forældrene 

tænkes netop ikke som ’stationære’, men som hjælptrængende objekter, der har brug 

for velfærdsarbejdets forstærkning. Dette er i tråd med Barbara Cruikshanks analyser af 

empowerment, som netop peger på, at ’viljen til at mægtiggøre’ forudsætter og er 

afhængig af et afmægtigt og svagt objekt med behov for andres empowerment og styrke 

(Cruikshank, 1999). En sådan forståelse ses i materialet kondenseret i formuleringer 

om, at velfærdsarbejdet skal ’tale forældrene op’ frem for ’at tale dem ned’, og i 

formuleringer om, at velfærdsarbejdet skal give forældrene fornyet tro på egne evner 

ved »at spille forældrene så stærke som overhovedet muligt«.  
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Farlige forældre i støj –  og velfærdsarbejdets beroligende potentiale   

Parallelt med forestillingen om forældre i stilstand konstrueres der i den 

velfærdsprofessionelle praksis også billeder af kaotiske, uforudsigelige og forargelige 

forældre, som jeg med en samlet betegnelse har kategoriseret som forældre i støj. Det er 

forældre, der – jævnfør min udlægning af Mary Douglas’ teori (se afsnit 5.1.4) – 

repræsenterer uorden og snavs, i og med at deres livsstil falder uden for 

samfundsmæssige og kulturelle normer for renlighed, stabilitet, selvkontrol og 

seksualdrift. På den måde betragtes altså også forældre i støj som farlige, hvilket her 

kan illustreres med dette udsagn om en mor, der ifølge velfærdsarbejderen »kan være 

helt livstruende at være sammen med«.  

Med forestillingen om forældre i støj følger forestillingen om forældre med ’behov’ for 

at blive rettet ind, dulmet og dæmpet ned. I materialet ses forestillingen om dette 

’behov’, samt forestillingen om velfærdsarbejdets potentiale, kondenseret i 

formuleringer om, at den velfærdsprofessionelle skal imødekomme forældrenes behov 

for at blive »styret« og »rammesat«. Med varierende billeder af eksplosive og 

grænseoverskridende forældre, der udgør en akut og direkte fare for deres egne børn, 

produceres forestillinger om børns og forældres behov for henholdsvis beskyttelse og 

beroligelse, og dermed forestillingen om, at velfærdsarbejdet skal redde barnet og 

familien ved at få hold på forældrenes adfærd. Som analyserne viser, sætter de 

velfærdsprofessionelle en ære i at kunne kalibrere, håndtere og tæmme forældrenes 

støj, hvilket kommer til udtryk i bemærkninger om at være i stand til »at lægge 

forældrene ned«.  

Det er således på baggrund af mine analytiske fund og med forstærkning fra andres 

teorier om, hvad der er på spil i socialt arbejde med udsatte familier, at jeg 

sammenfatter forestillingen om plejebarnets forældre i begrebet farlige forældre i 

stilstand og støj og desuden sammenfatter og begrebsliggør velfærdsarbejde med 

plejebarnets forældre som et beroligende og normaliserende redningsarbejde. 

 

Afsluttende bemærkninger –  hvad giver analyserne blik for?  

Afslutningsvis vil jeg kort skærpe, hvad analyserne af velfærdsarbejdernes 

forestillingsunivers giver blik for. I den hverdagslige velfærdsprofessionelle praksis kan 
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beskrivelserne af forældrene39 synes at være neutrale, anonyme og ’naturlige’ måder at 

se og beskrive forældrene på. Men med analysens visninger af de forestillinger – eller 

det ’system af viden’ (jf. Said 2002:32, se afsnit 2.4.4) – som velfærdsarbejderne 

betjener sig af, bliver det muligt at se disse forestillinger som det, de er, nemlig historisk 

og kulturelt vilkårlige konstruktioner, der lige så godt kunne være anderledes. Man kan 

sige det på den måde, at analyserne ’afslører’ velfærdsarbejdets interventionsmagi. 

At forestillingerne om forældrene er konstruktioner, der kunne være anderledes, kan 

videre forstås og forstærkes ved hjælp af indsigter fra sociologen Tine Egelund, som har 

studeret socialforvaltningens indgreb over for udsatte familier (1997, 2013). På 

baggrund af sine analyser af socialarbejderes konstruktioner af ’farlige forældre’ (2013) 

beskriver Egelund, at det sociale arbejde baserer sig på ’rationaliserede myter’. Hermed 

menes, at når forældre og familier konstrueres som ’farlige’, så bygger det ikke på klare, 

professionelt funderede metoder og teorier, men på ”allehånde forestillinger om for 

eksempel sociale problemers karakter og relevante redskaber til løsning af dem” (ibid., 

s. 61). Disse forestillinger betegnes af Egelund som ’rationaliserede myter’, fordi de 

tages for givet og regnes som sund fornuft i den kulturelle kontekst, hvor de bringes i 

spil.  

Analyserne i denne del af afhandlingen giver netop blik for velfærdsarbejdets 

rationaliserede myter, samt indblik i, hvordan konstruktionen af ’farlige forældre’ 

kommer i stand. Men med et analytisk fokus på, hvilke forestillinger om 

velfærdsarbejdets potentialer der relaterer sig til forestillingerne om forældrene, giver 

analyserne også blik for den velfærdsprofessionelles afhængighed af (forestillingen om) 

et objekt med behov for hjælp, som der kan interveneres i forhold til. Eksempelvis vises 

det, hvordan forældrene konstrueres som eksplosive, og dermed hvordan de så at sige 

gøres klar til velfærdsarbejdets beroligende interventioner. Ligeså vises det, hvordan 

forældrene konstrueres som mangelfulde og tilbagestående, og dermed hvordan de 

klargøres til velfærdsarbejdets normalisering. Der gives med andre ord blik for, hvordan 

kategoriseringerne af forældrene går forud for og animerer den velfærdsprofessionelles 

indsatser. Analyserne af velfærdarbejdernes forestillinger om forældrene giver på den 

                                                        
39 Dette gælder også plejebarnet, men her fastholdes et fokus på forældrene af hensyn til sammenhængen 
i teksten. 
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måde blik for, hvad der umærkeligt og uophørligt aktiverer og driver velfærdsarbejdets 

dynamik.  
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Del VI: 
Afhandlingens konklusioner 
og videnskabelige bidrag 
 

 

I afhandlingens sidste del vil jeg nu udfolde og præcisere, hvordan afhandlingen 

bidrager med ny viden om velfærdsarbejde med plejebørn og deres forældre. Jeg vil i 

første omgang kort samle op på, hvilke nye begreber om genstanden velfærdsarbejde 

afhandlingens analyser bidrager med. Dernæst vil jeg sætte yderligere begreb på to 

udvalgte centrale fænomener; og begrebsliggørelsen af disse to fænomener kan siges at 

være afhandlingens mest væsentlige bidrag. Det er her, jeg adresserer afhandlingens 

erkendelsesinteresse og kondenseret besvarer afhandlingens overordnede spørgsmål 

om, hvad moderne velfærdsarbejde er og gør. Med begrebet velfærdsarbejde som manisk 

udviklingscirkularitet indfanger jeg velfærdsarbejdets væsen og virkemåde og svarer på, 

hvad der karakteriserer velfærdsarbejde med plejebørn og deres familier. Og med 

begrebet velfærdsarbejde som udviklende og konserverende kraft indfanger jeg, hvad der 

er på spil i velfærdsarbejdets dynamik, og svarer på, hvad moderne velfærdsstatslig 

assistance gør socialt og samfundsmæssigt. Afslutningsvis vil jeg klargøre, hvordan 

afhandlingens vidensproduktion bidrager til og placerer sig i relation til andre studier 

vedrørende velfærdsarbejde. 
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6.1 Afhandlingens konklusioner  

 

Arbejdet med denne afhandling har været drevet af en interesse i at forstå 

velfærdsarbejde på en måde, der går bag om velkendte fremstillinger af og umiddelbare 

ideer om, hvad velfærdsstatslig hjælp til udsatte og marginaliserede borgere er. 

Ambitionen har været at nuancere forestillingen om velfærdsarbejde som et 

godgørende, afhjælpende og udviklende redningsarbejde ved at skabe ny, detaljeret 

viden om velfærdsarbejdets virkemåder, betydninger, drivkraft og dynamik.  

Med afsæt i denne forskningsinteresse har jeg gennem empiriske analyser nærstuderet 

velfærdsarbejde som molekylære processer, hvor jeg først har fokuseret på relationen 

mellem velfærdsarbejdere og de udsatte familier og dernæst på velfærdsarbejdernes 

forestillinger om familierne samt forestillinger om, hvad velfærdsarbejdet skal og kan i 

relation hertil.  

På baggrund af analyserne har jeg, hvad angår velfærdsarbejdets dynamik, fremskrevet 

to begreber, som tilsammen indfanger og beskriver, hvad der karakteriserer relationen 

mellem på den ene side velfærdsarbejderen og på den anden side plejebarnet og dets 

forældre: 

 empati som afgrænsning og mobilisering 

 manisk udviklingscirkularitet  

Dertil har jeg skrevet to begreber frem, som indfanger og beskriver, hvordan dels 

plejebarnet og dets forældre og dels velfærdsarbejderen skabes og genskabes i denne 

dynamik: 

 omfavnet og andetgjort 

 at blive til ved at redde, hjælpe og give 

Jeg har dernæst analyseret dynamikkens drivkraft og fremskrevet begreber for de 

velfærdsprofessionelles forestillinger om plejebarnet og plejebarnets biologiske 

forældre. Disse forestillinger har jeg fastholdt i begreberne: 
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 barnets ikke-bevægelser som faresignaler 

 farlige forældre i stilstand og støj 

Og endelig har jeg fremskrevet begreber for, hvad velfærdsarbejdet forestilles at kunne, 

skulle og være i relation til forestillingerne om henholdsvis plejebarnet og dets 

forældre, nemlig: 

 et beskyttende og befriende redningsarbejde 

 et beroligende og normaliserende redningsarbejde 

 

Jeg vil nu tage disse begrebsliggørelser og konklusioner et skridt videre. Med afsæt i 

ovenstående empirisk oparbejdede begreber vil jeg i det følgende yderligere fortolke, 

teoretisere og begrebsliggøre to udvalgte centrale træk ved den studerede 

velfærdsdynamik. Denne afsluttende begrebsliggørelse giver, som nævnt, svar på 

afhandlingens overordnede forskningsspørgsmål. Samtidig er den afsluttende 

begrebsliggørelse tænkt som en almengørelse af afhandlingens centrale begreber. Ved 

at relatere afhandlingens fund til andres teori og tænkning tilføjes mine lokalt 

forankrede fund resonans på en måde, der rækker ud over de specifikke eksempler og 

peger på almene træk ved moderne velfærdsarbejde som en særlig samfundsmæssig 

form. 

 

6.1.1  V E L F Æ R D S A R B E J D E  S O M  M A N I S K  U D V I K L I N G S C I R K U L A R I T E T  

 

I afhandlingen har jeg argumenteret for, at velfærdsarbejdets dynamik kan 

begrebsliggøres som en manisk udviklingscirkularitet. Jeg har vist, at dette begreb 

dækker over den udviklingsorienterede og interventionistiske måde at tænke og handle 

på, som jeg gennem nærstudier har identificeret i den velfærdsprofessionelle praksis. 

Jeg har også vist, at et væsentligt aspekt ved velfærdsarbejdets dynamik er 

velfærdsarbejdernes medfølende bekymring for plejebarnet og dets forældre, og at de 

professionelles forfærdelse og medfølelse animerer en hjælpeimpuls og en selvfølgelig 

stræben efter udvikling og forbedring af såvel barnet og forældrene som selve den 

professionelle indsats. Der er her tale om en impuls, et ønske og et etisk imperativ, som 

den velfærdsprofessionelle ikke kan sidde overhørig. Velfærdsarbejdernes medfølende 
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bekymringer kredser dels om barnet og forældrenes vilkår og livssituation, men 

velfærdsarbejdernes bekymringer kredser også om tidligere indsatsers manglende 

effekt. Begge dele konstituerer i de velfærdsprofessionelles univers (nye) ’kriser’, som 

kalder på nye og forbedrede velfærdsprofessionelle indsatser. At stræbe efter udvikling 

og perfektionering af såvel plejebarnet og forældrene som selve den 

velfærdsprofessionelle indsats synes således at være indlejret i velfærdsarbejdets 

dynamik.  

I velfærdsarbejdets hverdagslige rutiner og gentagne improvisationer vendes altså 

’håbløshed’ til ’handling’, som var der tale om et fastlagt ritual eller en indstuderet 

koreografi. Denne ritualiserede praksis, hvor de velfærdsprofessionelle fortløbende 

udpeger nye punkter for udvikling og intervention, har jeg med inspiration fra Tess Lea 

begrebsliggjort som en udviklingscirkularitet. I sine studier bruger Lea (2008, 2012) 

begrebet remedial circularity (afhjælpningscirkularitet) til at beskrive det fænomen, at 

udpegningen af nye kriser, som det beskrives, fungerer som korn på velfærdsarbejdets 

”reinventing mill” (Lea, 2008, s. x). Billedet af et roterende møllehjul bruges på den 

måde til at illustrere det cirkulære i velfærdsarbejdets dynamik, hvor nye (og atter nye) 

kriser holder hjulet og genopfindelsen af løsninger i kontinuerlig bevægelse.  

Når jeg ikke blot overtager Leas term om afhjælpningscirkularitet, men i stedet taler om 

udviklingscirkularitet, er det for at præcisere og fremhæve det forhold, at 

udviklingstænkning og -terminologi er allestedsnærværende i velfærdsarbejde med 

plejebørn og deres familier, hvor familiens udvikling forestilles (og frygtes) at være gået 

i stå og brudt sammen.  

Afhandlingen igennem har jeg vist, hvordan velfærdsprofessionel praksis trækker på 

forestillinger om progression og linearitet. Dette kommer til udtryk i både 

velfærdsarbejdernes fortællinger om plejebørn, hvor fortællingerne struktureres af et 

’før’ og et ’nu’, og de velfærdsprofessionelles tale om børns og forældres placeringer, 

bevægelser og retninger på en forestillet udviklingslinje. Som jeg tidligere har 

beskrevet, indebærer denne forestilling, at det stagnerede, nedadgående og 

tilbagestående anses for at være noget farligt, der kalder på, at de 

velfærdsprofessionelle hjælper det (eller de!) stillestående i bevægelse opad, fremad og 

på vej.  
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For yderligere at forstærke mine fund, hvad angår udviklings- og linearitetstænkningen 

i velfærdsprofessionel praksis, og for at understrege mit valg af termen 

udviklingscirkularitet, vil jeg perspektivere til aktuel forskning i moderne 

udviklingsforestillinger. Psykologiprofessor Svend Brinkmann har inden for de seneste 

år rettet en interessant og vigtig kritik mod den fremherskende vækstideologi, der kan 

siges at præge den vestlige verden på alle tænkelige måder (Brinkmann, 2005, 2014, 

2017). Brinkmann beskriver det moderne vestlige samfund som en grænseløs 

udviklingskultur, der tvinger det moderne menneske ind i en accelerationsspiral, ”der 

bygger på en lineær forestilling om mere-mere-mere” (Brinkmann, 2017, s. 25). Denne 

lineære forestilling om menneskelig udvikling og vækst, der i øvrigt harmonerer med 

vestens forbrugskultur, gennemsyrer ifølge Brinkmann alle områder af samfundslivet. 

Såvel i vuggestuer og børnehaver som i uddannelsessystemet og på arbejdspladsen må 

mennesket være i konstant og livslang udvikling for at blive en (stadig) bedre udgave af 

sig selv. Dén udviklings- og linearitetstænkning, jeg har identificeret i de 

velfærdsprofessionelles måder at tale om plejebarnet, forældrene og velfærdsarbejdet 

på, er således langtfra unik for den lokale kontekst, jeg har studeret empirisk. 

Væksttænkningen og den cirkulære forestilling om konstant at skabe progression – 

barnet og forældrene skal udvikles og forbedres; velfærdsindsatserne skal udvikles og 

forbedres – er en dominerende logik i den vestlige kultur som sådan. Dette kan forklare, 

hvorfor stagnation, tilbagegang, ikke-udvikling og zigzagbevægelser tillægges ringe 

værdi. Og samtidig kan de fremherskende forestillinger om linearitet og udvikling 

forklare, hvorfor de velfærdsprofessionelle forstår barnets ’ikke-bevægelse’ og 

forældrenes ’stilstand’ som faresignaler – og hvorfor velfærdsarbejderne bliver 

alarmerede og bekymrede og ser det som en etisk fordring at sætte ind med 

igangsættende, retningsgivende og bevægelsesfremmende interventioner. 

Og det er præcis dét, der ansporer mig til at begrebsliggøre velfærdsarbejdets dynamik 

som et manisk forehavende – dét med den etiske fordring og dét, at velfærdsarbejderne 

nærmest impulsivt og tvangsmæssigt ser sig kaldet til at udvikle og skabe progression. 

Bekymringerne for plejebarnets og forældrenes udvikling igangsætter en uimodståelig 

trang til at hjælpe og perfektionere. 

Netop dette fænomen beskriver Lea på flere måder, hvorfor jeg vil trække på Leas 

indsigter for at forstærke og tydeliggøre min brug af termen manisk. Igennem sine 
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studier af socialt arbejde med udsatte grupper viser Lea, at de professionelles impuls til 

at hjælpe er en selvopretholdende og følelsesmæssig tvangshandling (Lea, 2012, s. 109). 

Der er tale om en længsel efter at gøre en forskel – ”an urge to intervene and amend” 

(Lea, 2008, s. 13) – der holdes oppe, uanset om interventionerne rent faktisk fører 

udvikling med sig eller ej. Lea beskriver det på den måde, at socialarbejdere ”thrive on 

the emotional thrill of surfing crises” (Lea, 2012, s. 110). Beruselsen og spændingen ved 

at sætte afhjælpende interventioner i værk, skriver Lea, er nærmest 

afhængighedsskabende og vanedannende. Velfærdsarbejdere reagerer per refleks og 

tænker straks i handlemuligheder, når ’krisen’ materialiserer sig. De kan ganske enkelt 

ikke lade være med at sætte ind med tiltag, der har forbedringer af den anden i sigte 

(ibid, s. 111). Der er altså, ifølge Lea, tale om en følelsesmæssig trang til at gøre en 

forskel – en ”compulsory intervention” (2008, s. 13), en ”emotional compulsion” (2012, 

s. 110), en ”obsessional neurosis” (ibid., s. 120) – der får velfærdsarbejderen til at 

behæfte den anden med særlige attributter for dernæst at fremkalde og formulere 

løsninger. Det er dette fænomen, som jeg på baggrund af mit materiale har valgt at 

karakterisere som en mani – hvilket vil sige en vane og en trang, der ikke kan overhøres 

eller modstås. 

Som jeg har vist gennem mine analyser af velfærdsprofessionel praksis med plejebørn 

og deres forældre, vil det, for velfærdsarbejderen, være utænkeligt og naturstridigt – og 

i mange tilfælde uetisk – ikke at finde svar og løsninger på næste behov og næste krise 

og næste punkt for perfektion. På den måde opretholdes cirkulariteten løsrevet fra, om 

udvikling reelt finder sted. Og det er på den baggrund, at jeg begrebsliggør 

udviklingscirkulariteten som et selvopretholdende og dermed manisk fænomen. 
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6.1.2  V E L F Æ R D S A R B E J D E  S O M  U D V I K L E N D E  O G  K O N S E R V E R E N D E  K R A F T  

 

I forlængelse af begrebet om manisk udviklingscirkularitet bevæger jeg mig nu videre til 

en begrebsliggørelse af velfærdsarbejde som en udviklende og konserverende kraft. I det 

følgende gives der altså yderligere svar på afhandlingens overordnede spørgsmål om, 

hvad der karakteriserer velfærdsprofessionel praksis med plejebørn og deres familier. 

Samtidig ligger der i denne begrebsliggørelse en diskussion af de effekter og 

betydninger, som moderne velfærdsstatslig assistance til marginaliserede grupper kan 

siges at have – socialt og samfundsmæssigt. 

 

Jeg vil først opholde mig ved det, jeg kalder en udviklende kraft. Igennem afhandlingens 

analyser har jeg vist, at velfærdsarbejde med plejebarnet og dets forældre konstrueres 

som et redningsarbejde. I den velfærdsprofessionelle praksis produceres og 

opretholdes en forestilling om, at velfærdsarbejde kan og skal redde barnet ved at 

genoprette barnets og familiens sammenbrudte udvikling. Forestillingen er, at det 

’skrøbelige’ og ’vilde’ barn har brug for at få ’ro på’ og behov for ’at sætte ord på’, og at 

velfærdsarbejdet gennem beskyttende pædagogiske rammer og befriende samtaler kan 

lede barnets udvikling tilbage på sporet. Forestillingen er desuden, at barnets 

’stillestående’ og ’støjende’ forældre kan udvikles og sættes i bevægelse ved, efter 

behov, at blive ’styret’, ’rammesat’ eller ’spillet stærke’ af velfærdsarbejdere, der roser, 

anerkender og fokuserer på ressourcer.  

I den velfærdsprofessionelle praksis regnes plejebørn og deres forældre aldrig som 

’stationære’. Uanset hvor faretruende og fastlåst en situation forældre og børn 

forestilles at måtte være i, og uanset at forældres og børns udvikling forestilles at være 

gået i stå eller bevæge sig bagud på en udviklingslinje, så fastholdes forestillingen om, at 

velfærdsarbejdet kan redde barnet og kan hjælpe forældrene. Konstateringen af 

familiers stilstand og kaos, og konstateringen af tidligere indsatsers udeblevne effekt 

virker, som jeg har vist, hverken desillusionerende eller handlingslammende på 

velfærdsarbejderne. Konstateringer og forestillinger af denne art virker snarere 

animerende, igangsættende og som fornyet drivkraft og energi til at udvikle og 
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perfektionere såvel de velfærdsprofessionelle indsatser som dem, indsatserne retter sig 

imod.  

Det bemærkelsesværdige er, at der i denne perfektionerende og udviklingsorienterede 

rettethed er, hvad jeg kalder en konserverende kraft. Som afhandlingens analyser viser, 

og som jeg netop har argumenteret for i det forrige, ligger det latent i velfærdsarbejdets 

dynamik at udpege punkter for udvikling og intervention. Når barnet og familien bliver 

en sag i systemet og dermed har ret til hjælp og velfærd, påbegyndes der i den 

velfærdsprofessionelle praksis et kategoriseringsarbejde, der udskiller og afgrænser 

hjælptrængende objekter.  

Det er sådanne afgrænsningsprocesser, der er på spil, når plejebarnet eksempelvis 

omfavnes af medfølende bekymring i formuleringer som denne: »Han står helt alene 

[…]. Hvad skal der blive af sådan en dreng?« Tilsvarende når velfærdsarbejderne møder 

plejebørns forældre med kaffe, overbærenhed, medlidenhed og omsorg, og når 

velfærdsarbejderne med bekymrede miner taler om, at forældrene »har det rigtig 

svært«. 

Disse medfølende afgrænsninger af ’den anden’ forstår jeg som etableringer af en social 

relation, som er asymmetrisk, i den forstand at den medfølende velfærdsarbejder 

mobiliseres som én, der har overskud og kan give, mens barnet og forældrene udskilles 

og afgrænses som mangelfulde og trængende og som modtagere af hjælp og omsorg. 

Videre forstår jeg den velfærdsprofessionelles afgrænsninger som registreringer, der 

indstifter en social orden baseret på forestillinger om det normale. Plejebørnene og de 

biologiske forældre tænkes at mangle noget, og de tænkes at have behov, som 

modsvarer de former for assistance, som velfærdsarbejderne forestiller sig at give.  

I velfærdsarbejdets dynamik – der har det enkelte individs udvikling og genopretning 

for øje – er der altså indlejret en måde at registrere på, der trækker skillelinjer mellem 

det afvigende og det normale – og som dermed bidrager til at skabe og vedligeholde den 

samfundsmæssige struktur. 

Iagttagelsen af det fænomen, at velfærdsarbejdets dynamik har konserverende effekter, 

vil jeg nu i det følgende udfolde og almengøre ved hjælp af Simmels tænkning. Simmel 

har nemlig – længe før velfærdsstaten kan siges at være blevet en realitet – tænkt og 

skrevet om samfundsmæssig hjælp til marginaliserede borgere, som en distinkt social 
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form. Der er her tale om en form for vekselvirkning, der på linje med andre 

vekselvirkningsformer, om end på særlige måder, medvirker til at gøre samfundet 

muligt (Simmel, 2019b).  

Simmel gør rede for denne særlige samfundsmæssige hjælp til udsatte borgere i sine 

essays om den fremmede (2019a) og den fattige (1965). Med begrebet om, at den 

udsatte befinder sig i en dobbeltposition, peger Simmel på, at hjælp og assistance til 

udsatte grupper må forstås som noget, der på én gang skaber nærhed og distance 

mellem hjælperen og den hjulpne.  

I sidstnævnte essay om den fattige skelner Simmel mellem på den ene side fattigdom 

(die Armut) som et samfundsmæssigt problem, der giver anledning til bekymring, og på 

den anden side den fattige (der Arme), mod hvem bekymringen og de assisterendes 

aktiviteter rettes. Med denne skelnen pointerer Simmel, at den assisterende og 

velmenende hjælp retter sig mod at ’gøre noget ved’ den fattige som individ og som et 

enkeltstående tilfælde, som om det ad den vej ville være muligt at afhjælpe fattigdom. 

Formålet – som det vil fremgå af det følgende citat – er imidlertid ikke grundlæggende 

at ’gøre noget ved’ problemet fattigdom, men blot at dulme ekstreme manifestationer af 

social ulighed for at bevare og videreføre den strukturelle orden: 

 ”The goal of assistance is precisely to mitigate certain extreme 

manifestations of social differentiation, so that the social structure may 

continue to be based on this differentiation. If assistance were to be 

based on the interests of the poor person, there would, in principle, be 

no limit whatsoever of the transmission of property in favor of the 

poor, a transmission that would lead to the equality of all. But since the 

focus is the social whole – the political, family, or other sociologically 

determined circles – there is no reason to aid the person more than is 

required by the maintenance of the social status quo” (Simmel, 1965, s. 

122). 

Simmel rammer her hovedet på sømmet i forhold til at synliggøre og forklare et 

væsentligt – men ofte overset – træk ved moderne velfærdsarbejde. Velfærdsarbejdets 

tilbud om assistance går hånd i hånd med problem- og behovsudpegninger, der placerer 

og fastholder den marginaliserede som tilhørende en deklasseret gruppe (ibid., s. 120).  
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Ifølge Simmel bør fattigdom bekæmpes ved at eliminere de objektive strukturer, der 

producerer fattigdom (ibid., s. 133). Men i stedet, skriver Simmel, rettes hjælpen mod 

den enkelte fattige, hos hvem fattigdommen kommer til at tage sig ud som en 

mangeltilstand og et særligt karaktertræk ved den fattige selv: 

“His poverty operates here as an individual and specific characteristic; 

it serves for the immediate occasion for being concerned with him; but 

the individual as a whole should be put into such a situation that 

poverty would disappear by itself” (ibid.). 

Simmels diagnose og samfundskritik går altså på, at strukturelle problemer forsøges 

løst ved at sætte ind med statsligt ordineret assistance, der dulmer og dæmper 

ulighedens samfundsmæssige symptomer og i øvrigt individualiserer problemet ved at 

udpege og afhjælpe individuelle mangler. Herved fjernes fokus fra det egentlige 

problem, og hierarkiet mellem hjælperen og den hjulpne fastholdes og reproduceres.  

Den mekanisme, som Simmel her beskriver, afspejles i mine analyser af 

velfærdsprofessionel praksis med plejebørn og deres forældre. Velfærdsarbejderne 

føler med, forfærdes over, udvikler, behandler og hjælper individer. Og selv om 

velfærdsarbejdet i mange tilfælde lykkes med at gøre en forskel, ændrer det ikke på, at 

velfærdsstatslig hjælp til plejebørn og deres forældre er en individualiseret hjælp, som 

er møntet på at afhjælpe mangler hos det enkelte barn og den enkelte familie. Børnene 

mangler ro og skal lære at ’sætte ord på’, og forældrene er svage og skal ’spilles stærke’. 

Dermed vendes opmærksomheden væk fra de objektive strukturer, der medvirker til at 

producere og cementere udsathed – eksempelvis den økonomiske ulighed, som ofte 

nedtones og bagatelliseres i den offentlige debat, men som materialiserer sig for fuld 

styrke, når man bedriver feltarbejde på samfundets kant. Det gælder eksempelvis også 

den systematiske eksport af sociale problemer, der finder sted, når udsatte borgere 

’hjælpes’ til at bosætte sig i områder, hvor huslejen er lav, og hvor kommunernes 

serviceniveau er nedjusteret for at balancere indtægter og udgifter. De grundlæggende 

forskelsskabende strukturer træder altså umærkeligt i baggrunden, når velfærdsstaten 

sætter ind med velmenende velfærdsstatslig assistance, der – med gode viljer og 

drømmen om at gøre en forskel – arbejder og tror på, at den enkelte kan udvikles og 

vikles ud af udsathed, når bare hjælpen målrettes, individualiseres og perfektioneres 

tilstrækkeligt. 
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Således viser afhandlingens analyser – for nu slutteligt at opsummere og konkludere – 

at der i moderne velfærdsarbejde er en iboende logik, der trækker på forestillinger om 

udvikling, vækst og linearitet. Denne logik gennemsyrer velfærdsarbejdets dynamik, der 

drives af forestillinger om den udsattes behov og mangler, problemer og potentialer, 

samt forestillinger om, at velfærdsarbejdet via perfektionerede og perfektionerende 

indsatser kan redde børns og familiers udvikling tilbage på sporet og dermed også 

redde samfundet fra forfald. 

I velfærdsarbejdets dynamik – der har individuelle børns og forældres udvikling for øje 

– er der indlejret en måde at registrere på, der udskiller og afgrænser individer med 

mangler, hvorved de afvigende børn og familier positioneres som tilhørende en 

deklasseret gruppe med behov for de velfærdsprofessionelles hjælp. Og på den måde 

fastholdes plejebørn og deres forældre i en marginaliseret position. 

Velfærdsarbejde målrettet mennesker i marginaliserede positioner forstår jeg på den 

baggrund som en modsætningsfuld mekanisme. På den ene side er der tale om en 

progressiv dynamik, i den forstand at velfærdsarbejdet er udviklende, perfektionerende 

og fremskridtsorienteret. På den anden side er der tale om en præserverende dynamik, i 

den forstand at velfærdsdynamikken producerer og cementerer sociale forskelle. 

Velfærdsarbejde med plejebørn og deres forældre har jeg på den baggrund 

begrebsliggjort som en manisk udviklingscirkularitet, der har en iboende udviklende og 

konserverende kraft.  
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6.2 Afhandlingens bidrag i  relation ti l  anden forskning  

 

Afhandlingens vidensproduktion bidrager først og fremmest med nuancerede og 

detaljerede visninger af, hvordan velfærdsarbejde med marginaliserede borgere virker i 

sociologisk forstand. Med begrebsliggørelsen af velfærdsarbejde som en manisk 

udviklingscirkularitet med en iboende udviklende og konserverende kraft sætter 

afhandlingen spot på modsætningsfulde og ofte oversete træk ved velfærdsstatslige 

hjælperelationer. Afhandlingen bidrager således med ny indsigt i moderne 

velfærdsarbejde som særlig samfundsmæssig form.  

Jeg vil nu med nogle få eksempler tydeliggøre, hvordan denne vidensproduktion 

adskiller sig fra og bidrager til den eksisterende forskningslitteratur, dels om 

velfærdsarbejde med anbragte børn og unge, og dels om velfærdsarbejde i bredere 

forstand. 

 

6.2.1  ET  B I D R A G  T I L  F O R S K N I N G  I  V E L F Æ R D S A R B E J D E  M E D  A N B R A G T E  B Ø R N  O G  U N G E   

 

Store dele af den eksisterende litteratur om velfærdsarbejde med anbragte og udsatte 

børn og unge baserer sig på teorier om empowerment. Som vist i afhandlingens 

indledende del bruges empowermentperspektivet oftest til at fremskrive 

handleanvisninger, der skal støtte og guide velfærdsarbejderes arbejde med at myndig- 

og mægtiggøre individuelle modtagere af velfærd – for eksempel gennem 

anerkendende, ressourcefokuserede og forskelsorienterede tilgange. Denne type 

forskningslitteratur, hvor empowerment gøres til afsæt for en pædagogik, der har 

individets selvudvikling og frigørelse for øje, står over for tilgange, hvor empowerment 

er en forskningsstrategi, der har et samfundskritisk og samfundsforandrende sigte 

(Andersen, 2005).  

Sidstnævnte perspektiv forbindes traditionelt med Paulo Freire og den tænkning, han 

fremsatte i sit værk om de undertryktes pædagogik (1997). I Freires forståelse handler 
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empowerment netop om, at udfordre de strukturelle forhold og magtbalancer, der 

producerer ulighed, med henblik på at gøre undertrykte grupper bevidste om deres 

situation på en måde, der sætter dem i stand til at handle imod og frigøre sig fra de 

undertrykkende mekanismer.  

Når empowerment- og ressourcefokuserede tilgange fremstilles i den eksisterende 

forskningslitteratur, er forestillingen gerne den, at de velfærdsprofessionelles 

forandrede italesættelser af og syn på børnene vil brede sig ”som ringe i vandet” 

(Warming et al., 2017, s. 177) og dermed på sigt bidrage til at ændre samfundsmæssige 

strukturer og skabe et samfund med plads til forskellighed.  

Den eksisterende litteratur tilbyder altså velfærdsarbejderne nye tænke- og 

handlemuligheder, hvorved løsningen på (og ansvaret for) de undertrykkende 

mekanismer overlades til de velfærdsprofessionelle og deres ageren i den daglige 

praksis. I afhandlingen her tænkes ansvaret for de undertrykkende mekanismer ikke 

placeret hos velfærdsarbejderen. Afhandlingen sætter i stedet spot på de 

undertrykkende mekanismer, der er indlejret i selve velfærdsarbejdets dynamik. Og det 

er denne velfærdsdynamik, der skabes viden om. Afhandlingens frigørende og 

forandrende bidrag består i analyser og begrebsliggørelser af velfærdsprofessionel 

praksis, der skal gøre det muligt at få øje på og forstå, hvordan velfærdsarbejde virker. 

Afhandlingens vidensproduktion bidrager på den måde med indsigt i velfærdsarbejdets 

på én gang udviklende og undertrykkende mekanismer, så det bliver muligt at tænke 

over, om det kunne være anderledes.  

 

6.2.2  ET  B I D R A G  T I L  F O R S K N I N G  I  V E L F Æ R D S A R B E J D E  

 

Sociologiske studier i velfærdsarbejde fremanalyserer ofte de velfærdsprofessionelles 

faglige identitet (fx Hansen, 2015; Thygesen, 2017) og undersøger, hvordan forskellige 

velfærdsprofessionelles selvforståelse formes af de vilkår, som velfærdsstaten og 

lovgivningen sætter for arbejdets udførelse (fx Järvinen & Mik-Meyer, 2016). Denne 

afhandlings vidensproduktion bidrager til denne forskningskontekst, men med den 

væsentlige forskel, at de velfærdsprofessionelles selvforståelse betragtes som en del af 

den genstand, der analyseres. Her analyseres de velfærdsprofessionelles hjælpelyst, 
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deres medfølende bekymring og deres forestillinger om velfærdsarbejdets potentialer 

som noget, der er indlejret i velfærdsarbejdets dynamik. På den måde flyttes fokus fra 

velfærdsarbejdernes identitetsskabelse og fortællinger om eget arbejde til et fokus på 

velfærdsarbejde som en udviklende og reproducerende struktur. 

Klassiske professionssociologiske studier har typisk interesseret sig for professioner 

som særskilte fag og været optaget af at analysere og beskrive professionernes 

kendetegn, rekruttering, vidensgrundlag, praksis og samfundsmæssige funktion 

(Brante, 2005, s. 16; Brodersen, 2009, s. 32 ff.). I afhandlingen bruges en tilgang, som 

bryder med professionskategorien og i stedet anlægger en tværprofessionel optik ved at 

studere velfærdsarbejdets logikker nedefra og i relation til en specifik opgave med en 

defineret målgruppe. På lignende vis har pædagogikforsker Trine Øland (2019) med 

afsæt i Lamonts og Simmels sociologi studeret velfærdsarbejde med flygtninge og 

indvandrere, og Lone Bæk Brønsted (2019) har med afsæt i Foucaults dispositivbegreb 

studeret forskellige SSP-medarbejderes kriminalitetsforebyggende arbejde. Centralt i 

disse tværgående tilgange til studiet af velfærdsarbejde er forestillingen om, at 

velfærdsarbejdets klassifikationer skaber og genskaber samfundet på særlige måder. 

Fokus er altså ikke alene på tilblivelsen af professionelle identiteter, men også på 

skabelsen og genskabelsen af den sociale magtstruktur og samfundsmæssige orden.  

Nærværende afhandling skriver sig ind i og bidrager til denne professionssociologiske 

tilgang med et tværgående perspektiv på velfærdsarbejde, der som supplement til de 

ovenfor nævnte baserer sig på Bourdieus prakseologi og Simmels tænkning om 

velfærdsstatslig assistance som en særlig social form. Med afhandlingens 

vidensproduktion om velfærdsarbejde målrettet plejebørn og deres forældre bidrager 

afhandlingen desuden med en ny undersøgelsesgenstand for sociologisk forskning i 

velfærdsarbejde. 
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Epilog: 

‘Montage and the 
illumination of 
developmental thinking  
in welfare work’ 
 

 

 

 

 

 

Epilogen består af en artikel, der er indsendt til tidsskriftet Qualitative Social Work.  

Artiklen er skrevet sammen med Trine Øland. 

Se co-author statement i bilag 4. 
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Montage and the illumination  

of developmental thinking  

in welfare work 

 

Stine Thygesen and Trine Øland 

Abstract 

This article illuminates and interrupts the existence of 

progress as an imperative haunting welfare work. The 

article argues that there are forces and structures of 

welfare work that the dominating ways of approaching 

history leave unexamined and that this insight calls for a 

more complex relationship with history. Based on Walter 

Benjamin’s philosophy of history, the article explores how 

the montage as an analytical performance can illuminate 

the hauntings of modern welfare work which makes us 

see the depth and persistence of progress. The article 

concludes by making it possible to think differently; to 

listen to and let the ghosts of development and progress 

pass, and to get along with the unreason and irrationality 

of the other. The actual montage of the article, is 

composed with reference to a study of welfare work with 

foster children in Denmark.  

Keywords 

History, sociology,  

welfare work, foster 

children, data analysis, 

montage. 

 

 

Opening 

When thinking about history within studies of welfare work, we often think of 

development in terms of progress. We think of ideas and practices developing from A to 

B to C through time periods and we think of timelines, events and thinkers placed like 

pearls on a string through history. We might even think of development as indicating 
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betterment and progress for individuals and society at large, including the progress of 

humankind. For instance, historiographical accounts about educational progressivism 

are often in accord with rationalistic developmental thinking, stating, for example, that 

humanization and progress for humankind has taken place (Fendler, 2001, 2008). In 

this article, we do not want to question that progress has taken place in specific fields 

and that this can be argued in historical and contextualised ways, but we want to 

inquire, illuminate and interrupt the use of progress as an indisputable norm or 

imperative haunting in the workings of welfare work. Our grounding idea is that such an 

inquiry requires another and more complex relationship to history.  

In this article, we thus challenge, stretch, and expand our way of thinking about history 

to explore what we call a history-using interruptive method that we advance by 

referencing the procedure of a montage. Recently, a research field has emerged that 

includes montages to present research. It encompasses research that uses fragments as 

distorting devices in educational research (MacLure, 2006b, p. 732) or collages as 

constructed images meant to transgress, for instance, a chronological way of writing the 

history of day care (Rosengaard, 2018). It includes educational research that moves 

away from data and the modern search for meaning, using fragments in a ‘fatal 

ethnography’ (Madsen, 2018, pp. 103–199). Furthermore, ‘literary’ montages focusing 

on photographs and what they activate in educational history research (Grosvenor, 

Dussel, Kestere, Priem, Rasmussen and van Gorp, 2016, p. 3) or ‘intellectual’ montages 

that aim to multiply meaning and add open-ended interpretations in analyses of the 

absurdity of bureaucracy (Vohnsen, 2017, p. 29) have been presented.  

Our contribution draws on this emerging research field focusing on montage and 

fragments in the presentation of analyses. We want to experiment with the suspension 

of chronology and the use of historical fragments and investigate how these actions lead 

to an illumination of the linear structure of history as progressive development. The 

term ‘illumination’ is used intentionally as it relates to this article’s point about the 

function of doing a montage in the oeuvre of Walter Benjamin. Benjamin aimed for 

moments of ‘profane illumination’ in mundane events in everyday life, and he wanted to 

include the term’s connotation of mechanical lightening. Our use of the word 

‘illumination’ is to be considered as a wish for interruption which will be elaborated on 

throughout the article.  
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Hence, this article asks the following: how does the way we think about history shape 

the way we can study and understand welfare work? As we see it, the problem is this: if 

we continue to think with conceptual conventions and ascribe history with 

developmental forces of progressive betterment, there are forces and structures of 

welfare work that our conceptual repertoire and analytical tools leave unexamined. 

Instead of letting history act ‘narcotically’, as Benjamin puts it according to Nigel Dodd 

(2008, p. 415), we want to think about how history can make us wonder. Our use of the 

term ‘wonder’ draws on Maggie MacLure’s (2006b, 2013) distinction between clarity- 

and closure-seeking tendencies within qualitative research, on the one hand, and more 

open-ended analyses inviting the reader to think critically, reflect and wonder, on the 

other hand. MacLure suggests that ‘perhaps qualitative method could risk working with 

the lively disappointments of wonder and, for a while at least, play with the cabinet of 

curiosities as a figure for analysis and representation’ (MacLure 2006b, p. 737), which 

will be explained in subsequent sections. 

The article is organised in four sections. Section I elaborates on two dominating ways of 

approaching history and our Benjaminian approach to history leading up to proposing 

the montage as an analytical experiment. Section II is about the article’s methods of 

analyses and briefly introduces to the article’s example study of welfare work with 

foster children before we clarify our history-using interruptive method referencing ‘the 

cabinet of curiosities’. Section III consist of the montage; the article’s analytical 

performance which illuminates images of foster children and the developmental way of 

thinking that haunts this field of study. Finally, in the concluding (and opening) section 

IV se ask: Now what? We answer by clarifying how the montage in this case was 

produced and uses history, and we theorise our use and understanding of history 

further referencing to feminist and decolonial scholars’ concept of haunting within the 

framework of Benjamin’s historical materialist approach of constructive historiography. 

This theorisation helps us distinguish between progress as something that has taken 

place and progress as an imperative and a norm that visualise and reinforces inequality 

in the present which makes it possible to think differently.  
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I. 

Two dominating ways of approaching history in educational 

research 

First, we mention the two dominating ways of approaching history in studies of welfare 

work. On the one hand, we have ‘history as development’ (see Figure 1). 

 

 

Figure 1: History as development – the stamp collection 

 

This type of history proceeds as in the organization of a stamp collection, sorting out 

historical items by reference to areas and points in time. The important thing is that the 

items are placed and occupy their place in a previously established progressive time 

sequence.  

Such a history focuses on continuity and breaks and is typically carried out within the 

history of social work, describing, for instance, how the work of social services and 

welfare professionals with children in out-of-home care develops over time. For 

example, Løkke (1990) describes the history of the emergence of Danish child welfare 

focusing on the increasing sensitivity to children’s suffering in the 19th century and 

discussing the significance of the 1905 Children’s Act, and Grothe Nielsen (1986)  

outlines the history of Danish children’s institutions from the first (prison-like) 

orphanage in 1727 to the present (more family-like) group homes. Another example of 

such a linear and progressive narrative is Bryderup’s (2017, pp. 19-80) study of the 

history of foster care in Denmark. Going through political changes from the Poor Law in 

1708 to the Social Supervision Act in 2014, Bryderup provides a chronological review of 
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social policy development – from philanthropic activities to public responsibilities, from 

the frequent use of forced removals to a higher degree of individual precautions, and the 

involvement of children and their families (p. 67). History proceeds through 

progressive, linear time. 

On the other hand, we have history as genealogy (see Figure 2). 

 

 

Figure 2: History as genealogy – the family tree 

 

This type of history proceeds as in the construction of a family tree, starting at some 

point in the present with a problematic (a family) and then going back in time, step by 

step, to significant points in time concerning some of the threads in a complex of 

connections that constitutes the problematic. The focus is on transformations, 

continuities, and discontinuities. Such a history is typically presented by historians of 

ideas, such as Michel Foucault and his successors and interpreters. One example is 

Foucault’s (1975) well-known genealogy of punishment as a complex social function 

that he traces from the torture and punitive practices of absolute monarchy to public 

interest in imprisonment and hard labour to modern imprisonment and detention, 

society as a disciplinary machine, and prison (Foucault, 1975). It is worth noting that, 

even though the analytical movement is going back in time, step by step, Foucault 

presents history as if it were a progressive development. 

Another example is Villadsen’s (2007) genealogy of social work and social policy. 

Villadsen shows how what he terms historical elements in current social policy – such 
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as ‘help must be self-help’ and ‘poverty is spiritual rather than material’ – can be 

interpreted as ‘neo-philanthropy’ (p. 309), indicating a certain relation to philanthropic 

and religious societies in the nineteenth century. The unravelling of this history begins 

with a ‘first genealogical break’ (p. 311) covering authoritarian policy addressing the 

poor in the beginning of the nineteenth century, while the next break occurs in the 

second half of the nineteenth century, with the emergence of charity, inner reformation, 

and philanthropic alms giving as a form of criticism of authoritarian policy (p. 312). 

Both of these breaks are linearly related to the social policies of the time. 

In both of these approaches to history, things happen through time as if time were empty 

and only a framework with which to compile sequential events. But time, the here and 

now has a structure, forces are operating and ghosts are haunting as will be explained in 

the following. 

 

Benjamin’s and this article’s philosophy of history: The montage 

Hence, in this article, we experiment with another way of approaching history. First, we 

set aside and thus pause the idea of linearity and the idea that research practices 

represent historical reality. Instead, we focus on a variety of materials relating to 

modern welfare work, in casu welfare work with foster children, as will be explained in 

the next section.  

We introduce a research practice based on this collection of material: cutting each piece 

from its place within a linear and representational logic and assembling the pieces 

anew. History – or historical material – then becomes (a collection of) points and 

proliferating signs, and historical practice proceeds as in the construction of a montage 

(see Figure 3). 
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Figure 3: History as points – a montage 

 

By explicit editing and clipping, time can be shortened, extended, or even completely 

interrupted. A specific frame of mind, thought figure, or theme across time can be 

accentuated and presented for further interpretation. Against this backdrop, a new 

surface or plane emerges. We thus seek to interrupt the idea of progress, development, 

and genealogy. 

Our approach to history has been considered in depth by the literary critic Walter 

Benjamin. Educational researcher Maggie MacLure especially follows Benjamin’s way of 

thinking. What is interesting about Benjamin in relation to our search for another way 

of addressing history is Benjamin’s profound objection to classical historiography and 

to modernity’s metaphors of progress and perfectibility. When writing about social 

democratic theory, Benjamin points to the developmental and progressive ways of 

thinking that were intertwined in social democratic movements and social policy 

movements affecting the emergence of welfare states in Europe. In Thesis of the 

Philosophy of History, Benjamin (1999, p. 252) objects to the concept of progress, and he 

states,  

Social Democratic theory, and even more its practice, has been formed 

by a conception of progress which did not adhere to reality but made 
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dogmatic claims. Progress as pictured in the minds of Social Democrats 

was, first of all, the progress of mankind itself (and not just advances in 

men’s ability and knowledge). Secondly, it was something boundless, in 

keeping with the infinite perfectibility of mankind. Thirdly, progress 

was regarded as irresistible, something that automatically pursued a 

straight or spiral course. Each of these predicates is controversial and 

open to criticism. However, when the chips are down, criticism must 

penetrate beyond these predicates and focus on something that they 

have in common. The concept of the historical progress of mankind 

cannot be sundered from the concept of its progression through a 

homogeneous, empty time. A critique of the concept of such a 

progression must be the basis of any criticism of the concept of 

progress itself. 

Benjamin (1999, p. 254) objects to what he terms universal history because it has no 

‘theoretical armature. Its method is additive; it musters a mass of data to fill the 

homogeneous, empty time’. To Benjamin, history is, instead, ‘a structure whose site is 

not homogeneous, empty time, but time filled by the presence of the now’ (p. 252). 

History is thus time filled by the now and its presence; it consists of a structure and a 

collection of forces. 

To discover history as points or instances of singularity, Benjamin turns to Bertolt 

Brecht’s epic theatre, a most elementary form of theatre that Benjamin (2007, p. 234) 

declares ‘had to portray situations, rather than develop plots’ and, to do so, it must be 

‘interrupting the plots’. This is what Benjamin calls the principle of interruption, or the 

procedure of montage. Benjamin connoisseur Margaret Cohen (2004, p. 200) 

emphasizes that montage is Benjamin’s philosophy of history which separates past and 

present. This move makes it possible to encapsulate what Ann Laura Stoler (2016, p. 26) 

has named: ‘recursive histories beyond rupture and continuity’. It is histories that fold 

back and forth on themselves and reveal new surfaces or planes. The montage thus has 

an organizing function that opens up new possibilities and makes it possible to think 

differently about the modern condition. In this article, a montage organizes a way of 

thinking differently about welfare work with foster children by rearranging instances of 

history in the present. The idea is to counteract illusions in the audience – illusions of 
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progress, plots, and sequence that have narcotic and delusional effects according to 

conceptual conventions. 

A final inspiration from Benjamin and MacLure is the way they include a surrealist way 

of thinking. Just like the way ‘ethnographic surrealism’, and its interest in fragments and 

associations, consider primitive cultures and the unconscious as foundations of a 

disruptive and disturbing energy (MacLure, 2006a), we propose a surrealist way of 

thinking about how to interpret the procedure of montage when we work with 

historical material alongside other material in relation to understandings of modern 

welfare work. 

Therefore, we pay attention to the marginal, silenced, and occluded transports in our 

material and view them as magic lanterns that literally illuminate and projects modern 

civilisations’ and cultural history’s ‘parade of ghosts’ (Cohen, 1993, p. 232) for the 

spectator. MacLure (2006a, p. 228) directly states that Benjamin ‘saw modernity as a 

phantasmagoria – a magic lantern show of ghosts and illusions’. As Cohen (1993, p. 219) 

points out, when Benjamin reawakens the life of nineteenth-century phantasmagoria to 

characterize ideological projections in magic lantern shows and in psychological 

experience, it is to express that which Benjamin cannot conceptualise and express 

within the horizons of Enlightenment and modernity. This promoted a post-modern and 

post-Enlightenment interest in repressed realities and interrupted action, that is, 

realities repressed by the grand narratives of modernity, the Enlightenment, and 

development, e.g. the repressed reality of hierarchy and inequity. As Avery F. Gordon 

(2008, p. 23) has argued in Ghostly Matters: ‘This means that we will have to learn to 

talk to and listen to ghosts, rather than banish them, as the precondition for establishing 

our scientific or humanistic knowledge’. To Gordon, the ghost is a social figure; a set of 

sedimented conditions that constitute what is in place before we know it. Researching it 

can lead to: ‘that dense site where history and subjectivity make social life’ (Gordon, 

2008, p. 8). 
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II. 

This article’s methods of analyses  

The example we use to unfold this article’s methods of analyses is a study of welfare 

work with foster children which is described before digging into our history-using 

interruptive method. 

 

Welfare work with foster children: The example 

Welfare work with foster children, which in this article is predominantly represented as 

social work, is an object of study concerned with knowledge transfer aiming at 

developing and optimising population groups’ chances to fare well in society. In the 

study presented here, we consider a welfare state as a state interested in intervening in 

family relations and the social at large to actively shape society through the 

development and protection of the population (Buus, 2001; Foucault, 2004; Øland, 

2019). To intervene in family and social relations, the welfare state engages in providing 

a whole net of welfare workers such as teachers, social educators, social workers and 

health care personnel who in a rational, professional and neutral way will bring about 

knowledge and transfer this knowledge to different population groups so that they 

themselves can provide welfare and thus develop. 

Research in welfare work with foster children is dominated by studies engaged in 

measuring outcomes and pointing to best – or better – practices to optimize 

interventions for the benefit of citizens as well as the national economy (e.g., Fernandez 

and Barth 2010; Hart 2016). In contrast, we are interested in researching the subject 

without succumbing to the developmental logic. In order to do so, we include 

postcolonial theoretical musings referencing the works of anthropologist Tess Lea and 

literary critic Edward Said to understand our specific research object. 

Welfare work with foster children is thus understood as a remedial relation between 

the ‘homeless child in need’, on the one hand, and ‘those who want to help’, such as 

philanthropists, volunteers, teachers, foster parents, social workers, and case managers, 

on the other hand. To focus on this relation, we use Lea’s (2008, p. 13) notion of welfare 

workers’ dependence on those they want to help through interventions. The author 
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describes this dependence as a remedial circularity where welfare workers criticize 

policy, previous welfare work, and the lack of effect and, at the same time, uphold the 

idea that the problems are to be solved by the art and craft of (more and improved) 

welfare work.  

We also use Said’s insights and notion of Orientalism as a process of othering. Said’s 

(1978) major study, Orientalism – Western Conceptions of the Orient, describes how 

institutions and professionals emerged in Europe in the eighteenth century to address 

and manage the Orient – describe it, construct knowledge about it, teach it, have views 

about it, and rule over it. Said (2003, p. 21) focuses on the exteriority of the 

representations used, that is, ‘style, figures of speech, setting, narrative devices, 

historical and social circumstances’ and stresses the constructed images that arose. 

Informed by this approach to study the remedial relation, we focus on the notions and 

the constructed images of foster children, development, and welfare work. 

Empirically, our study is based on 1) field notes from observationsi of meetings (and in 

situ conversations) in two municipalities where social workers, case managers, and 

supervisors discussed foster children’s development and opportunities, and 2) a variety 

of historical material from 1886 onwards consisting of protocols, supervisors’ 

schedules, foster care association documents, and foster care journals. In this material, 

welfare workers talk about how they view the foster children and the development the 

children are urged to go through, supported by a complex of caring and protective 

welfare work.  

In the following excerpt, a group of welfare workers talk about Julie. As they describe 

Julie, central understandings of development are laid bare, as is an interventionistic 

thinking striving for effect and ways of perfecting welfare: 

There is a meeting in the municipality; the welfare workers are 

worried. Julie was placed in foster care when she was born. Now she is 

15 and pregnant. 

Julie wants to keep the baby. The teacher thinks that Julie needs to see 

a psychologist who can help her make the right decision. She has been 

absent from school for many months now. The school counsellor has 

tried to get in touch with Julie several times. But there is no response. 
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The career counsellor states that it is important »to make a plan« with 

a »long-term perspective«. Something must be done. The municipality 

must ensure that Julie participates in »some sort of education« in order 

to keep her »on a leash«. Julie needs to find something that motivates 

her; she needs to »get an education and a job so that she can provide 

for her child«. 

(Field notes, November 2017) 

This example illustrates how a certain developmental logic play a role in welfare work 

with foster children. We use this example initially to invite the reader to think about the 

role of history when we want to understand the forces and structure of welfare work. 

 

Conventional methods and how to transcend them 

As part of the argumentation, we will elaborate on how to use and transcend 

conventional coding methods to envision different analytical tools. 

Conventional data analysis methods are understood as the detailed and systematic 

examination of a body of data with the purpose of understanding and determining (the 

nature of) a given phenomenon (Brymann, 2012, pp. 567; MacLure, 2013, pp. 164; 

Rapley, 2011, pp. 275–290). In qualitative research, data analysis is often regarded and 

described as a practice where the researcher is looking for patterns in terms of 

recurring themes in a large quantity of empirical material, such as interview transcripts, 

field notes, and documents. For instance, the ideal type method constructs a number of 

ideal types that determine central aspects of different examples of the phenomenon 

(Eneroth, 1984, pp. 149–154; Weber, 2003, p. 106). Similarly, the grounded theory 

method focuses on mapping a phenomenon’s qualities using concepts, categories, and 

dimensions, grouping and regrouping data until the phenomenon is completely mapped 

(Booelsen, 2020, p. 309-345; Madsen, 2007, p. 80). If data contains a historical part and 

is divided between past and present, data is most likely grouped according to linear 

time. 

These conventional methods for data analysis are widely discussed and refused under 

the heading of ‘post-qualitative research’ as they are part of ‘humanist qualitative 
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methodology’ and its ‘representational logic’ (Lather and St. Pierre, 2013, pp. 629-630; 

St. Pierre, 2013, p. 649). The ontology of this humanist and modern representational 

thought is based on the assumption that an original reality is to be found and that 

language is able to represent it. As Foucault (1999) has shown in The order of things, 

representation is the field in which the human sciences and scientific knowledge 

emerge, be it phenomenology or logical positivism. Post-qualitative research however, 

points to a new ontology, a new materialism and a new empiricism that collapses the 

binary between reality and language and engages in a one-world ontology of 

immanence: ‘It is a flat surface of virtuals or potentials or forces or singularities moving 

at different speeds that produce but do not condition the actual’ (St. Pierre, 2019, p. 5). 

Consequently, conventional research processes, linearity and systematicity, is thus 

refused because it is not possible to systematise the virtual. Instead, ‘continuous 

variation and difference are primary’ (Ibid., p. 6), and the research inquiry proceeds 

without a totalising and hierarchizing methodology, but includes what might be called ‘a 

thousand tiny methodologies’ (Lather, 2013, p. 635). The important thing is that it 

‘begins with an encounter with the real’ (St. Pierre, 2019, p. 11), and then it invents and 

reinvents concepts that are different every time (cf. also Vohnsen, 2013). St. Pierre calls 

this to ‘mark a territory for thinking in thought and the not yet we might create’ (St. 

Pierre, 2019, p. 14), and MacLure calls it to strive for making us wonder, as already 

specified. For this article’s purpose, we dig further into MacLure’s arguments. 

MacLure (2013, p. 167) also claims that the above mentioned and other conventional 

methods of data analysis – often referred to as coding – tend to close down rather than 

open up perspectives and ways of thinking. MacLure (2006b, p. 730) holds that 

qualitative analyses aspire to trouble, disturb, rupture, and deconstruct to begin with 

but often end up following ambitions of classification and clarity: despite aspirations to 

‘openness, nuance and multiplicity, [qualitative studies] still frequently end up working 

for closure’ (p. 730). These methods strive for classification rather than wonder. 

Without dismissing, although transcending conventional coding, MacLure (2013, p. 168) 

points to the fact that ‘coding assumes, and imposes, an “arborescent” or tree-like logic 

of hierarchical, fixed relations among discrete entities’. This logic of coding – whether it 

takes form of an NVivo coding tree or simply a table, grid, or list – appears to be 

applicable to any object of study. Complex and multifaceted things, such as family 
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relations, sounds, happiness, and tears, are unproblematically anatomized and 

presented in grids and reports.ii The problem with conventional coding is that the 

grammar is rigid and freezes things into categories and that coding does not allow that 

‘things might (will) deviate and divide from themselves to form something new’ 

(MacLure, 2013, p. 169). Besides, MacLure (2006a, 2006b, 2013) upholds – and here the 

author draws on Benjamin (2007) – that qualitative studies are supposed to make us 

wonder. 

In countering these clarity- and closure-seeking coding methods, we have developed a 

history-using interruptive method that is particularly suited for analyses of modern 

welfare work.  

 

The history-using interruptive method and the cabinet of curiosities 

Our method follows two principles: 1) we consider coding and writing an ongoing 

construction of a cabinet of curiosities and 2) we take into account the disruptive 

prospects of historical material when constructing the montage with elements and 

fragments from the cabinet of curiosities. These closely interwoven principles are now 

explained. 

Extending MacLure’s (2013, p. 180) critique suggests that we ‘think of coding as the 

ongoing construction of a cabinet of curiosities or wunderkammer (wonder cabinet)’: 

Assembled across sixteenth and seventeenth-century Europe, the 

cabinet of curiosities was a room or a cupboard built to hold and 

display the collections of princes, merchants, scholars, apothecaries 

and priests. Crammed with the fruits of exploration, imperialism, 

technological advancement, scholarship, medicine and mercantile 

adventures at the edges of the known world, the cabinets held natural 

history specimens, optical instruments, mechanical toys, artworks, 

precious gems, maps, fragments of sculpture, strange objects, the 

stuffed carcases of exotic animals and anatomical anomalies. The 

cabinet of curiosities exhibits, then, the logic of assemblage, which the 

art historian Lugli defines as ‘a syntax of unanticipated associations’. 
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Building on this metaphor, we consider our material and the multiple ways of 

organizing it to be an assemblage of odd and rare fragments (see Figure 4): a 

hodgepodge of notes and squiggles (from team meetings), lists (of instructions on how 

to take care of foster children), scrapbooks (with pictures of happy foster parents), 

utterances of hope and despair on foster children’s future (stated by busy social 

workers driving between home visits), plans on whiteboards (systemizing children’s 

development), bar charts (showing foster children’s educational capacity), a preacher’s 

speech (where foster care is referred to as grafting).  

 

Figure 4: One of multiple ways of organizing the materialiii 

The material has been categorised and coded in multiple ways, but regardless of the 

categorization, the researchers’ thoroughness, and the numbers and choices of 

categories, a whole range of things and situations will still ‘escape coding’ (MacLure, 

2013, p. 167), because coding, despite its effectiveness, ‘handles poorly that which 

exceeds and precedes “capture” by language’ (p. 170). Like developmental thinking and 

progress as an imperative haunting welfare work. In the cabinet of curiosities, there is 

room for odd and unplaceable stuff and, more importantly, it is not locked. The 

assemblage invites being ‘“handled”, rearranged and added to’ (MacLure, 2006b, p. 738) 

by both the writer and the spectator. 
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As mentioned previously, the principle of interruption involves the way Benjamin 

(2007, p. 234) draws on Brecht’s epic theatre stressing that it is about ‘changing the 

functional connections between stage and public, text and performance, director and 

actor’. The idea is to present a situation – rather than a continuous action – that will 

cause reflection and wonder by inviting the spectators ‘to forge their own connections’ 

(MacLure, 2006b, p. 738). The trick to obtain this is the interruption of action. Benjamin 

(p. 235) writes, 

Epic theatre […] does not reproduce situations; rather, it discovers 

them. This discovery is accomplished by means of the interruption of 

sequences. Only interruption here has not the character of a stimulant 

but an organizing function. It arrests the action in its course, and 

thereby compels the listener to adopt an attitude vis-à-vis the process, 

the actor vis-à-vis his role. 

MacLure draws on this same idea. In the search for a ‘productively irritating method’, 

MacLure (2006b, p. 729) re-energizes baroque figures such as the ruin and the 

labyrinth, where the reader might get lost, and the disturbed mirror, which plays with 

what you think you will see. As a gadget in the ‘irritating’ tool box, the author also 

revives the trompe l’oeil to blur or confuse the boundary between writer and reader, 

painter and viewer. MacLure’s (p. 738) baroque method strives to produce analyses 

that ‘mixes fragments of “data” […] attempting to set these in motion with and against 

each other’. 

What this article adds to the approaches of, for example, MacLure is the focus on 

history. With Benjamin’s philosophy of history, we highlight the disruptive prospects of 

historical material. What is at stake – and put into motion – is the reader’s expectations 

of ‘historical data’, where one spontaneously starts to make sense, find order, and put 

events and utterances in order of occurrence. Instead, however, the interruption of time 

and flow brings the storyline to a standstill and thereby forces the reader to decide what 

is going on. 

With our method, we intend to produce analyses that pause the idea of linearity; that 

suspend time and mix fragments of data, attempting to set different elements in motion 

with and against each other and to ‘spark connections in the viewer’ (MacLure, 2006b, 
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p. 738) which may reveal a new surface or plane. Thus, our approach follows the 

principle of interruption and is to be understood as an analytic performance. 

 

 

III. 

The montage: Images of foster children 

 

Stuck 

A young social worker asks for advice from more experienced 

colleagues at a municipal team meeting. 

We need to talk about Jason.  

He gets up in the middle of the night to eat bacon. He is only 15 and he 

weighs 280 pounds.  

It’s dangerous! He might get complications. Or die!  

And he has been absent from school. He is lazy. He doesn’t get out of 

his room. Playing computer games all day. 

His parents are just ordinary people from the countryside. They don’t 

know what healthy food is, I guess. The doctors have told them about 

the worst-case scenario. But they still buy that damn bacon. I just want 

to yell at them. Tell them that we will remove him if nothing happens. 

But he is not at all motivated. He says he has no problems. He tells me 

to go help somebody else.  

So, I am kind of stuck here. 

What can I do, when he doesn’t want me to help? 

(Field notes, Danish municipality, 2018) 

Cut off twigs 

Foster care is like grafting. 

Even God, Father in Heaven, has used this means 
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when his only son came to the world. 

Joseph immediately became our Lord’s foster father. 

In a foster home, the child will get a natural substitute 

for the loss of a parental home.  

The child will be grafted in the family. 

‘Grafting’ is a beautiful picture. 

Imagine ‘The family tree of the human race’. 

In this picture the homeless children are similar to cut off twigs. 

But when the little twig  

is absorbed in a family, a grafting has taken place. 

Grafting is a noble art. 

Indeed, when it happens in the best possible way,  

It is truly a heavenly art. 

(Preacher Kaae’s speech at a Danish teachers’ union meeting, 1893) 

 

 

Boundless and messy 

Shadowing Annie, a social worker, I sit in on a meeting about 10-year-

old Amelia’s school attendance. The headmistress says the following 

about Amelia: 

She gets distracted by everything, she is fast … The ADHD is very clear, 

she throws her snowboard … And she has this boundless way of getting 

in touch with others … She pushes the other kids away, it’s me, see me, 

completely like a two-year-old… 

I have another thing … She is very sloppy… Socks with big holes, 

always messy hair … She looks worse now than when she was living 

with her biological mom … But it’s not easy to tell the foster parents, 

you see? 
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In the beginning she had new clothes and stuff like that, but now … She 

is sloppy. 

Some conclusions after the meeting: Amelia needs some peace and 

quiet. She needs clear instructions. And a ponytail. 

(Field notes, Danish municipality, 2018) 

 

 

Unclean 

The home of the foster mother must be clean and proper. 

The foster mother must not have a larger number of foster children 

than the administrative committee has allowed. 

The foster children are kept clean; their clothing must be clean, proper 

and most importantly according to the seasons. 

The foster children's beds must be kept clean; the bedclothes should be 

sufficient, vented and dried. 

Healthy and sick children must not lie in the same bed; nor children of 

different sex, at least not after the age of 4. 

The daily diet must be appropriate, healthy, and sufficient. 

(‘Instructions for Foster Mothers’, Foster Mother Award Agency, 1886) 

 

 

He will graduate 

The social worker Annie has invited me to meet Peter and Jenny in 

their home. For the past five years, they have been foster parents for 

Noah, who is now 15. Annie wants them to tell their story, which she 

calls ideal and atypical. She wants to show me ‘when it works’, she 

says. 
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I enter the suburb villa with Annie; I notice the clean wooden floor and 

the table set with coffee and cookies. Peter and Jenny tell their story in 

about two hours. Going through my field notes afterwards, I try to 

capture the dramaturgy of this happily ending story. 

The beginning (descriptions of Noah before): He was closed down – 

almost dead – unable to learn – he carried an air pistol in his school bag 

– sudden changes in personality – he was like a wild animal in the 

jungle – he was unruly and greedy. 

The struggle (descriptions of what Noah needed and what Peter and 

Jenny initiated): He needed some peace and quiet – the little sprout 

needed nourishment to bloom – he needed resuscitation – he needed 

safety and peace of mind. 

The triumph (descriptions of Noah today): He is very mature – he does 

not need much help anymore – his healthy side has been called forth – 

he is doing well in school now – he is very ambitious – he will graduate. 

Beginning. Struggle. Triumph.  

Annie smiles and says that stories such as this boost her work energy. 

‘To witness this journey from deep trouble to success’ makes her job as 

a coordinating and mediating social worker meaningful, though, she 

explains, the work is not over yet. There is no time to rest. Annie says, 

‘He has developed in every way. But the house of cards can collapse at 

any time.’ 

(Field notes, Danish municipality, 2017) 
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Illegitimate 

 

Name of the foster child  August Julius Hansen 

Date of birth July 30, 1906 

Legitimate or illegitimate child Illegitimate 

Date of placement November 22, 1906 

Placed by whom The mother 

Signe Hansen, servant girl 

Placed with whom Slaughterman Anton Nielsen 

Payment 96 kr.  

 

Name of the foster child  Karla Emilie Johanne Rasmussen 

Date of birth May 12, 1910 

Legitimate or illegitimate child Illegitimate 

Date of placement January 1, 1912 

Placed by whom The mother 

Emilie Johanne Rasmussen 

Placed with whom Factory worker Marius Jensen 

Payment 180 kr.  

 

Name of the foster child  Karna Ellen Rigmor Jørgensen 

Date of birth December 11, 1910 

Legitimate or illegitimate child Illegitimate  

Date of placement July 12, 1912 

Placed by whom The mother 

Placed with whom Plumber J. P. A. Petersen 

Payment 96 kr.  

 

(Registry of foster children, Foster Home Inspection, 1904-1913) 
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Planning Forms 

Annie, an experienced social worker, shows me around the Child 

Welfare Department. She stops and points eagerly to a huge 

whiteboard with three large columns with bullets and handwritten 

notes in each column.  

‘Do you know the concept Signs of Safety?’ Annie asks. ‘That is a new 

concept we use in our department. It’s very interesting. Instead of just 

focusing on “what are we worried about,” this tool [she taps on the 

board] helps us to move on to “what’s working well” and “what needs 

to happen.”’ 

 
What are we  

worried about? 
 

What is 
working well? 

What needs to happen? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

‘We work persistently to avoid removing children. And this [Annie 

points to the whiteboard] is the final attempt before out-of-home 

placement. The staff here works night and day. They take all kinds of 

cases. Abuse, violation – anything!’ 

At several team meetings, I have seen this planning form in action. For 

instance, when Jason was discussed, I saw how they listed their 

worries: 

- obesity 

- risk of complications 

- he won’t take advice from anybody 

- his parents don’t see the gravity of the situation 

- no changes regarding his weight 
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And how they listed, what they thought was working well: 

- he has friends 

- he joins the youth club 

And finally, how they moved on to listing what needs to happen: 

- loss of weight 

- parents must take responsibility 

Annie explains, ‘We discuss what kind of development we want to see. 

Then we take it step by step to reach the goal. It’s so cool.’ 

(Field notes, Danish municipality, 2018) 

 

IV 

Now what? 

Can we sum up and close down this montage without eroding the underlying idea of 

favouring the unconcluded moment? Since our intention with the montage as a history-

using interruptive method is to make the spectator wonder and reflect on what is seen, it 

might seem inconsistent and even counterproductive to start explaining how this 

analytic performance should (or rather could) be read. However, since the main 

ambition of this article is to explore how the methodological exemption from 

developmental thinking in welfare work can make us wonder, we will clarify our 

thoughts behind the making of the montage.  

Thus, in this closing section, first we will reflect on how the montage was produced and 

how it uses history. Second, we will theorise this use of history in order to specify that 

aiming at wonder and working against closure has a theoretical context, which situates 

the openness on the one hand, and on the other hand is not to be understood as an 

ultimate solution. It thus leaves room for other illuminations than the ones we present.  

As already mentioned, we consider our ethnographical and historical material to be a 

collection of fragments that can be repeatedly arranged and rearranged, by either the 

spectator or the producer of the text. The montage above is an analytic performance 

based on our reading, coding and categorization of the total material, consisting of field 
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notes and historical documents. In this jumble of material, we have initially created 

some sort of order by assembling images of the foster child in the vein of Said, pointing 

to how the foster child is posited as the other and how that corresponds with and feeds 

into the developmental logic, i.e. to have an object to develop and at the same time 

keeping this object on the threshold of modernity. We have, more specifically, been 

looking for descriptions of the child, the child’s needs, and the child’s capacity and 

characteristics. In doing so, we have identified three images of the foster child relating 

to the developmental way of thinking present in data: the ‘stalled child’, the ‘overactive 

child’, and the ‘conquering child’. This categorization is not unlike the conventional 

coding procedure for data analysis called the ideal type method that we mentioned 

earlier, and, in this instance, it functions as a prerequisite for presenting the material in 

a montage. 

Jason, who is described as stagnant in several ways, is a good example of the stalled 

child. According to the social worker, Jason is stuck in several ways: in a dangerous 

pattern of binge eating; in an overweight body, in his room behind a computer, in his 

laziness, in his not wanting to go to school and his refusal to change. The images of this 

stalled boy is multiplied by descriptions of the parents’ backwardness concerning 

knowledge about health, and by Jason’s refusal of the social worker’s help, which leaves 

not only Jason but also the social worker in a deadlock. Images of the stalled child also 

appear in the narratives about Noah, who was ‘almost dead’ and in the picturesque 

description of foster children as ‘little twigs cut off the family tree.’ 

The description of Amelia contains the image of the overactive child. This image covers 

children in turmoil; children who moves rapidly or in wrong directions. Amelia is 

defined by the headmistress as boundless and fast, sloppy and messy. Contrary to the 

descriptions of deadlocked Jason, the cut off twig, and the almost dead boy, Noah, who 

all needed grafting and resuscitation to start moving and blooming, Amelia needs 

something (or someone) to slow her down and clean her up; she needs peace and quiet, 

clear instructions, strict limits, and neatly brushed hair. 

The stories accompanying the image of the conquering child is not unlike the dominant 

theme in fiction about orphaned children, e.g., Remí’s journey in Hector Malot’s (1880) 

classic work No relations or the narratives in J. K. Rowling’s (1997–2007) popular Harry 

Potter stories. These narratives seem to follow a  script, starting with a description of a 
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child in need and moving to the point (of no return) where the child, assisted by helpers, 

starts struggling and finally ends up defeating the great obstacles in his way. In the 

montage, the happily ending story of Noah serves to exemplify this dramaturgy: in the 

beginning, he was almost dead but, through tremendous struggle – and with assistance 

from hard-working foster parents and a supportive social worker – Noah is now mature, 

healthy, and successful at school, heading for graduation. It is worth noting that, 

although Noah’s development is described as an overall success, there is still work to be 

done; the child in need is still (re)constructed. 

Through the montage, the foster child is repeatedly displayed as an object in need. It is 

remarkable that, whether the child is described as stalled, overactive, or conquering, the 

child is viewed as in need of (more and improved) welfare work. Thus, the remedial 

circularity is reinvented and maintained, which suggests that, as Lea (2008, p. 13) 

states, 

There is no way out of this remedial circularity, for it is fundamental to 

our social being […] we are spiraled to a new point in an old story of 

compulsory intervention [….] The compulsiveness of this urge to 

intervene and amend in turn eclipses something so obvious it is rarely 

commented upon: the ‘we’ in the narrative are not planning to go away, 

but have a vampyric dependence on those we want to help.  

By methodologically exempting ourselves from chronology and development – although 

we do not subscribe to an understanding of welfare work as timeless and ahistorical – 

we have worked analytically at the intersections of fragments of history in our montage. 

By doing so, we have been able to see the ghostly matters (Gordon, 2008) that appears 

as illuminated matters. 

In our analytical performance, each piece of data is a detail in a montage, where the odd 

assembly, the interruptions of the flow, and the little shocks brought forth by jumps 

between images and jumps in time leave the analysis open ended and illuminates the 

developmental and interventionistic thinking that seems to be a characteristic of the 

remedial relation within welfare work. In the montage, we let past and present images 

of the stalled, overactive, and conquering child intertwine in a way that distorts and 

thereby illuminate the ideas of linearity and perfection.  



 
 

255 
 

In this way, we have made it possible to see how developmental thinking appears in 

ghost like manners. Welfare work is haunted by development. Our purpose has been to 

think that the very way we think about and grapple with history is connected to the 

object of study, in casu welfare work and its developmental logic, and to how it 

operates. To theorise our use of history we employ notions such as the ghost and 

hauntings inspired by feminist and decolonial scholars (Gordon, 2008; Lea, 2020; Stoler, 

2016), especially Gordon (2008), who draws on Benjamin as we do. These feminist and 

decolonial scholars pick up the term haunting to understand the depth and persistence 

of injustice, typically in a settler colonial context. We use the term to understand the 

depth and persistence of the social logics attached to welfare work and to theorise our 

use of history.  

As can be seen from the montage, the past is alive in the present, in the here and now: 

the elements ‘cut of twigs’, ‘unclean’ and ‘illegitimate’ are alive and corresponds with 

the elements from the present time. In a way, the ghost of development and the 

inequality and hierarchy it sets in place, are visualised. This conflates with the 

materialist historiography of Benjamin that was the epistemological foundation of the 

montage. Such a historiography is according to Benjamin (1999, p. 254) exactly not the 

slave of an additive principle and a concept of progress, but is,  

 … based on a constructive principle. Thinking involves not only the 

flow of thoughts, but their arrest as well. Where thinking suddenly 

stops in a configuration pregnant with tensions, it gives that 

configuration a shock, by which it crystallizes into a monad. A 

historical materialist approaches a historical subject only where he 

encounters it as a monad 

This is also the result of our grappling with history beyond the conceptual conventions 

of development and progress. Instead of presenting transhistorical and universal laws, 

we have illuminated the hauntings of welfare work at any point in time in a way that has 

made it possible to see and understand the depth and persistence of the social logics of 

welfare work and to understand: ‘the generative structures and moving parts of 

historically embedded social formations’ (Gordon, 2008, p.19). The correspondences 

within the montage has thus helped us blast through the rational, linear, and 

progressive and perfectionist welfare work, and made it possible to think about it 
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differently: on the one hand to accept progress as something that has taken place, on the 

other hand to question progress as an imperative and a norm that visualise and 

reinforces inequality in the present.  
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Notes 

i The fieldwork was conducted by Stine Thygesen in autumn 2017 and spring 2018 as part of a research 
project titled Redningsarbejde: Kultursociologiske analyser af relationer og forestillinger i velfærdsarbejde 
med plejebørn og deres forældre [Rescue work: Cultural-sociological analyses of relations and images in 
welfare work with foster children and their parents]. 
 
ii To illustrate how this coding enthusiasm occasionally borders on absurdity, MacLure (2013, p. 168) 
cites a study by Nelson (2000) where adult crying is classified into categories such as ‘healthy crying’, 
‘crying for no reason’, ‘prolonged or frequent crying associated with depression’, and ‘inhibited crying’ 
and divided into the subcategories ‘healthy tearlessness’ and ‘detached tearlessness’ and these categories 
of crying are then related to symptoms of clinical disorders. 
 
iii In addition to field notes and a list of words from data, this assemblage consists of a bar chart 
(edsource.org/2014/where-foster-kids-live-affects-school-performance-report-says) and an image that 
illustrates the art of grafting (content.ces.ncsu.edu/grafting-and-budding-nursery-crop-plants). 
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Resumé på dansk  
Denne afhandling handler om velfærdsarbejde med plejebørn og deres biologiske 

forældre. Den fokuserer på relationen mellem velfærdsprofessionelle og udsatte 

familier og undersøger, hvordan denne relation formes og former samfund. Empirisk 

baserer afhandlingen sig på et etnografisk inspireret feltarbejde i to danske kommuner, 

hvor jeg har studeret velfærdsarbejdets praksis med fokus på det korps af 

velfærdsarbejdere – sagsbehandlere, anbringelseskonsulenter, psykologer, lærere, 

plejeforældre – som på vegne af velfærdsstaten har til opgave at hjælpe familier, hvis 

’naturlige udvikling’ synes at være brudt sammen.  

Med afsæt i en kultursociologisk optik og en grundlæggende forståelse af 

velfærdsprofessionel praksis som en social praksis, konstrueres velfærdsarbejde som 

en hjælperelation mellem den, der giver, og den, der modtager hjælp og velfærd. I den 

forbindelse trækkes der på begreber fra Pierre Bourdieu, Georg Simmel, Tess Lea, 

Lauren Berlant og Edward Said, og det analytiske blik rettes mod de måder, hvorpå 

plejebørn og deres forældre kategoriseres, og de måder, hvorpå velfærdsarbejdet 

dermed mobiliseres. 

Med afhandlingen producerer jeg viden om moderne velfærdsarbejde på en måde, der 

går bag om umiddelbare forestillinger om velfærdsstatslig hjælp til udsatte og 

marginaliserede borgere som for eksempel et neutralt forehavende eller et 

godhedsprojekt. Ambitionen er at sætte begreb på, hvad velfærdsarbejde er og gør, for 

dermed at skabe rum for kritisk refleksion over de sociale og menneskelige effekter af 

velfærdsarbejdets dynamik. Afhandlingen bidrager til forskning i velfærdsarbejde ved 

at anlægge en tværprofessionel optik, hvormed velfærdsarbejde studeres nedefra med 

udgangspunkt i plejebørn og deres forældre. Men først og fremmest bidrager 

afhandlingen med ny viden om et centralt paradoks i moderne velfærdsarbejde.  

Analyserne viser, at der i hjælperelationen er en selvopretholdende 

udviklingstænkning, som på den ene side er perfektionerende og progressiv, og som på 

den anden side er præserverende, idet den producerer og cementerer sociale skel. Det 

er på den baggrund, at jeg i afhandlingen begrebsliggør velfærdsarbejde med plejebørn 

og deres forældre – og mere alment redningsarbejde målrettet udsatte familier – som en 

manisk udviklingscirkularitet, der har en iboende udviklende og konserverende kraft. 
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English summary 
This dissertation concerns welfare work with foster children and their biological 

parents. It focuses on the relation between welfare professionals and vulnerable 

families and examines how this relation is shaped and shapes society. Empirically the 

dissertation is based on field notes from observations in two Danish municipalities 

where I have studied welfare professional practice focusing on the corps of welfare 

workers – social workers, supervisors, psychologists, teachers, foster parents – who on 

behalf of the welfare state help families whose ‘natural development’ is considered to be 

broken.  

With an approach informed by cultural studies and a fundamental understanding of 

welfare work as a social practice, I study welfare work as a remedial relation between 

the one who gives, and the one who receives help and welfare. In this regard, I draw on 

concepts from Pierre Bourdieu, Georg Simmel, Tess Lea, Lauren Berlant and Edward 

Said, and analyze how foster children and their parents are categorized and how 

welfare work is mobilized.  

The dissertation produces knowledge about modern welfare work in a way that breaks 

with the spontaneous understandings of welfare work with vulnerable and 

marginalized citizens as being a neutral task or a benevolent act. The ambition is to 

conceptualize what welfare work is and does to create room for critical thinking about 

the social and human consequences of the dynamics of welfare work. The dissertation 

contributes to research on welfare professional work by applying a cross-professional 

approach and by studying welfare work from below focusing on foster children and 

their parents. But above all, this dissertation contributes with new knowledge on a 

central paradox in modern welfare work.  

The analyses show that there is a self-sustaining developmental thinking in welfare 

work that on the one hand aims at development and perfection, and on the other hand 

produces and maintains social distinctions. Based on this, I conceptualize welfare work 

with foster children and their parents – and more generally rescue work targeting 

marginalized families – as a manic development circularity with intrinsic progressive and 

preservative powers. 
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Bilag 1 – Empirioversigt  
 

Data Møde – Mellemrum Kort beskrivelse 

Jun. 2017 (01)  Mellemrum  På gangene og i et mødelokale. Det indledende 

aftalemøde med en afdelingsleder og en 

anbringelseskonsulent.  

Sep. 2017 (02) Møde 

(hjemmebesøg) 

Hjemme hos plejefamilie til pige (3 år). 

Mødedeltagere: en anbringelseskonsulent, to 

sagsbehandlere, plejeforældre. 

Sep. 2017 (03) Mellemrum  På landevejen i bilen med en anbringelseskonsulent 

og to sagsbehandlere. Samtaler og telefonopkald.  

Sep. 2017 (04) Møde 

(godkendelsessamtale) 

Hjemme hos plejefamilie. Samtale om en mulig 

parallelanbringelse af en mor og hendes søn (9 

mdr.). Mødedeltagere: anbringelseskonsulent, 

sagsbehandler, plejeforældre.  

Sep. 2017 (05) Møde 

(personalemøde) 

Møde i kantinen for alle ansatte i Familieindsatsen. 

Mødedeltagere: ledelsen samt ca. 40 ansatte. 

Okt. 2017 (06) Mellemrum  På gangene. Sagsbehandler viser mig rundt i 

kommunen og Familieindsatsen. 

Okt. 2017 (07) Møde 

(hjemmebesøg) 

Hjemme hos plejefamilien til dreng (15 år). 

Mødedeltagere: sagsbehandler og plejeforældre. 

Nov. 2017 (08) Møde 

(planlægningsmøde) 

Planlægningsmøde på kommunen om pige (10 år). 

Mødedeltagere: sagsbehandler, skoleleder, 

anbringelseskonsulent. 

Nov. 2017 (09) Møde 

(teammøde) 

Teammøde i Familieindsatsen. Drøftelse af 

forskellige sager. Mødedeltagere: afdelingsleder og 

fem sagsbehandlere. 

Nov. 2017 (10) Mellemrum På kontoret. Der arbejdes. Sagsbehandler sætter mig 

ind i nogle af de anbringelsessager, hun sidder med.  

Nov. 2017 (11) Møde 

(screeningsmøde) 

Tværprofessionelt heldagsmøde om de af 

kommunens unge, som er vurderet 'ikke 

uddannelsesparate'. Mødedeltagere: skolechef, UU-

vejleder, skoleleder, PPR-psykolog, leder af 

Familieindsatsen.  

Nov. 2017 (12) Mellemrum Frokost i kantinen med sagsbehandler, 

anbringelseskonsulent og skolekonsulent. 
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Nov. 2017 (13) Møde  

(hjemmebesøg) 

Hjemme hos plejefamilie til dreng (3 år). 

Mødedeltagere: sagsbehandler, 

anbringelseskonsulent, plejeforældre.  

Nov. 2017 (14) Møde  

(statusmøde) 

Statusmøde på opholdssted om dreng (12 år). 

Mødedeltagere: sagsbehandler, 

anbringelseskonsulent, leder af opholdssted, 

biologisk mor, dreng (12 år).  

Nov. 2017 (15) Mellemrum På landevejen. Samtale med sagsbehandler. 

Nov. 2017 (16) Mellemrum På kontoret i Familieindsatsen. Der arbejdes. 

Telefonsamtaler. Forskellige sager drøftes. 

Dec. 2017 (17) Møde  

(statusmøde) 

Statusmøde på specialskole om pige (6 år). 

Mødedeltagere: sagsbehandler, 

anbringelseskonsulent, skoleleder, skolepædagog, 

pædagog fra opholdssted, biologiske forældre. 

Dec. 2017 (18) Møde  

(statusmøde) 

Statusmøde på specialskole om dreng (10 år). 

Mødedeltagere: sagsbehandler, 

anbringelseskonsulent, skoleleder, lærer, 

plejeforældre, biologisk far. 

Dec. 2017 (19) Mellemrum  På landevejen. Samtaler mellem sagsbehandler og 

anbringelseskonsulent.  

Dec. 2017 (20) Møde  

(statusmøde) 

Statusmøde på kommunen om dreng (6 år). 

Mødedeltagere: anbringelseskonsulent, 

sagsbehandler, plejeforældre, biologisk mor. 

Dec. 2017 (21) Mellemrum På kontoret. Anbringelseskonsulent og 

sagsbehandler taler om sag om dreng (10 år). 

Dec. 2017 (22) Mellemrum Frokost og samtale med anbringelseskonsulent i 

kantinen. 

Dec. 2017 (23) Møde 

(børnesamtale) 

Børnesamtale på kommunen med pige (17 år). 

Mødedeltagere: anbringelseskonsulent, 

sagsbehandler og pige (17 år). 

Dec. 2017 (24) Møde 

(statusmøde) 

Statusmøde på kommunen om pige (17 år). 

Mødedeltagere: anbringelseskonsulent, 

sagsbehandler, plejemor, biologisk mor og pige (17 

år). 

Dec. 2017 (25) Møde 

(statusmøde) 

Statusmøde på kommunen om pige (17 år). 

Mødedeltagere: anbringelseskonsulent, 
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sagsbehandler, plejemor, biologisk far, støtteperson 

(§ 54) og pige (17 år). 

Mar. 2018 (26) Møde 

(sparringsmøde) 

På kommunen. Sagsbehandler giver faglig sparring til 

andre sagsbehandlere om forskellige 

anbringelsessager.  

Mar. 2018 (27) Møde 

(teammøde) 

Teammøde i Familieindsatsen. Drøftelse af særligt 

udfordrende sager. Mødedeltagere: fem 

sagsbehandlere. 

Apr. 2018 (28) Møde 

(statusmøde) 

Statusmøde på specialskole om pige (7 år). 

Mødedeltagere: sagsbehandler, 

anbringelseskonsulent, skoleleder, to 

skolepædagoger, pædagog fra opholdssted, 

biologiske forældre. 

Apr. 2018 (29) Møde 

(statusmøde) 

Statusmøde på specialskole om dreng (9 år). 

Mødedeltagere: sagsbehandler, 

anbringelseskonsulent, skoleleder, lærer, biologiske 

forældre. 

Apr. 2018 (30) Møde 

(statusmøde) 

Statusmøde på specialskole om dreng (10 år). 

Mødedeltagere: sagsbehandler, 

anbringelseskonsulent, skoleleder, lærer, 

plejeforældre, biologisk far, støtteperson (§ 54). 

Apr. 2018 (31) Mellemrum På kontoret. Der arbejdes. Telefonsamtaler og korte 

samtaler i Familieindsatsen. 

Apr. 2018 (32) Møde 

(planlægningsmøde) 

Planlægningsmøde på kommunen om hjemgivelse af 

dreng (9 år). Mødedeltagere: sagsbehandler og to 

psykologer.  

Apr. 2018 (33) Møde 

(teammøde) 

Teammøde i Familieindsatsen. Her drøftes blandt 

andet anbringelsessager. Mødedeltagere: ti 

sagsbehandlere. 

Maj 2018 (34) Møde 

(dialogmøde) 

Dialogmøde på skole om dreng (12 år), som tidligere 

har været anbragt. Mødedeltagere: sagsbehandler, 

skoleleder, psykolog, pædagog, biologisk mor.  

Maj 2018 (35) Møde 

(teammøde) 

Teammøde i Familieindsatsen om fordeling af sager. 

Mødedeltagere: seks sagsbehandlere.  

Maj 2018 (36) Mellemrum I kantinen. Samtale med anbringelseskonsulent. 

Maj 2018 (37) Mellemrum På kontoret. Der arbejdes. Sagsbehandler svarer på 

spørgsmål fra mig og fra de ansatte sagsbehandlere.  
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Maj 2018 (38) Mellemrum På kontoret. Der arbejdes. 

Maj 2018 (39) Møde 

(sparringsmøde) 

På kommunen. Sagsbehandler giver faglig sparring til 

en nyansat sagsbehandler.  

 

Maj 2018 (40) Møde 

(statusmøde) 

Statusmøde på specialskole om pige (9 år). 

Mødedeltagere: sagsbehandler, 

anbringelseskonsulent, skoleleder, lærer, pædagog, 

psykolog, plejeforældre, biologisk mor.  

Jun. 2018 (41) Møde 

(dialogmøde) 

Dialogmøde på skole om pige (9 år). Mødedeltagere: 

anbringelseskonsulent, plejemor, skolepsykolog, 

skoleleder og to lærere.  

Jun. 2018 (42) Mellemrum På kontoret. Anbringelseskonsulent og 

sagsbehandler drøfter forskellige sager. 

Jun. 2018 (43) Møde 

(hjemmebesøg) 

Hjemme hos plejefamilie til dreng (6 år) og dreng (8 

år). Mødedeltagere: anbringelseskonsulent og 

plejemor.  

Jun. 2018 (44) Mellemrum På landevejen. Samtale med anbringelseskonsulent. 

Jun. 2018 (45) Møde 

(netværksmøde) 

Netværksmøde om dreng (1 år). Mødedeltagere: 

anbringelseskonsulent, sagsbehandler, 

misbrugskonsulent, forstander fra opholdssted, 

børnepsykolog, biologisk mor.  

Jun. 2018 (46) Mellemrum På kontoret. Samtale med anbringelseskonsulent om 

sag om dreng (1 år). 

Jun. 2018 (47) Møde 

(teammøde) 

På kommunen. Mødedeltagere: Familieindsatsens 

faglige leder, tre anbringelseskonsulenter.  

Jun. 2018 (48) Møde 

(dialogmøde) 

Dialogmøde på skole om dreng (12 år), som tidligere 

har været anbragt. Mødedeltagere: sagsbehandler, 

skoleleder, pædagog, biologisk mor. 

Jun. 2018 (49) Møde 

(teammøde) 

Teammøde i Familieindsatsen. Drøftelse af sager. 

Mødedeltagere: otte sagsbehandlere. 

Jun. 2018 (50) Mellemrum På gangene. Sagsbehandler taler med kollegaer om 

forskellige sager.  

Jun. 2018 (51) Mellemrum På kontoret. Der arbejdes. 

Jun. 2018 (52) Mellemrum På kontoret. Der arbejdes.  

Jun. 2018 (53) Mellemrum På kontoret. Samtale med sagsbehandler. 
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Jun. 2018 (54) Møde 

(teammøde) 

På kontoret. Gennemgang af alle kommunens 

anbringelsessager. Mødedeltagere: tre 

anbringelseskonsulenter.  

Jun. 2018 (55) Mellemrum På gangene. Samtaler mellem anbringelseskonsulent 

og forskellige sagsbehandlere.  

Jun. 2018 (56) Mellemrum Samtale med anbringelseskonsulent i kantinen.  
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Bilag 2 – Historisk materiale  
 

Oversigt over historisk dokumentmateriale brugt i afhandlingens prolog og epilog 

 

Dokument 

 

År 

 

Bibliotek/arkiv 

Resultater. Efter 25 aars virksomhed.  

Af ’Foreningen for Viborg Stift og Amt til forsømte og 

hjemløse Børns Opdragelse’. 

1884-1909 

 

Rigsarkivet  

Om Plejehjemsforeninger.  

Foredrag ved Danmarks Lærerforenings 4. alm. Skolemøde i 

Kbhvn. 11. August 1893 af Sognepræst Kaae. 

1893 

 

Det Kongelige Bibliotek  

Femogtyveaars-Jubilæum for Præmie-selskabet for 

Pleiemødre.  

Ved sognepræst J. Holck. Særskilt aftryk i Berlingske 

Tidende. 

1886 Det Kongelige Bibliotek  

Protokol over anbragte plejebørn. 

Roskilde Købstadskommune. Tilsynet med plejebørn 

1904-1913 Rigsarkivet 

Instrux for Plejemødre, som have stillet sig under Tilsyn af 

Præmieselskabet for Pleiemødre. 

Præmieselskabet for Pleiemødre. 

1886 Det Kongelige Bibliotek 
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Bilag 3 – Projektbeskrivelse  

 

 

Arbejdstitel: Historiske perspektiver på velfærdsarbejde med plejebørn 

Hvad karakteriserer den velfærdsprofessionelle praksis med plejebørn? 

Dette spørgsmål er omdrejningspunktet i mit forskningsprojekt, der har til formål at skabe 

historisk-sociologisk viden om det pædagogiske arbejde, som er orienteret mod at opdrage, 

danne og uddanne børn, der er anbragt i familiepleje. Projektet er primært baseret på et 

etnografisk inspireret feltarbejde. 

 

Der indsamles to datatyper: 

 

1. På skoler. Deltagende observationer af læreres og pædagogers samvær med børn i 

undervisning, frikvarterer med mere. 

 

2. I kommuner. Observation og evt. lydoptagelse af møder, hvor sagsbehandlere og andre 

professionelle behandler plejebørns sager.  

Formålet med mit forskningsprojekt er i første omgang at undersøge, hvilke forståelser det 

professionelle arbejde med plejebørn baserer sig på. I anden omgang er målet at undersøge 

denne praksis i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv.  

 

 

 

Projektet er ledet af ph.d.-stipendiat Stine Thygesen. 

  



 
 

282 
 

Bilag 4 – Co-author statement  
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