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1.0 Sammenfatning 
Dette masterprojekt er en undersøgelse, der retter sig mod dilemmaerne og motiverne i de 
forskellige diskursers italesætning af formålet ved anbringelse af en ung og en diskussion af 
hvilken konsekvenser disse kan have for den unge og dennes familie.  
 
Formålet for en anbringelse er:  

• Eksistentiel og indgribende for den anbragte og hans/hendes familie.  
• Samfundets legalisering af brug af ressourcer i forhold til øvrige samfundsmæssige 

prioriteringer. 
 
Undersøgelsens problemformulering: 
 

Hvordan italesætter de involverede aktører formålet med anbringelsen for 
en ung og hvilke konsekvenser får det for udformningen og gennemførelsen 
af handleplanen  

 
Undersøgelsesdesign: 
Indsamling af empiri er foregået ved: 

• Observationer på 2 personalemøder på en dansk døgninstitution for unge.  
• Kvalitative interview med kontaktpædagoger. 
• Analyse af de unges handleplaner.  
• Analyse af institutionens driftsaftaler. 
• Analyse af institutionens beskrevne tilbud. 
• Analyse af den lokale sammenhængende børne- og ungepolitik for sårbare børn og 

unge. 
  
Konklusion af empiriske analyser: 
Formålet med anbringelsen konstrueres primært gennem lokale forhandlinger i institutionens 
personalegruppe. I den kontekst trækkes på:  
 

• De indlejrede sandheder i institutionen der er skabt gennem tidligere forhandlinger, 
derunder faglige bidrag og kollektive erfaringsdannelser, som de er repræsenteret i 
institutionens ”fortællinger”. 

 
I den proces, hvor personalegruppen konstruerer og italesætter et formål med anbringelsen af 
den unge, tages der hensyn til balancer mellem: 
 

• Skabelse af sammenhæng i personalegruppen ved  stræben mod konsensus som mål. 
• Den personlige, faglige og professionelle berettigelse i gruppen med prægning af egen 

normativ personlig og terapeutisk-uddannelsesbaserede ambition og overbevisning.  
• Institutionens berettigelse og legitimitet. 
• Basal bekymring for den unges udvikling. 

 
Konsekvenserne for de unge ved disse processer er:  

• Der konstrueres et billedet af den unge, der tilpasses institutions behandlingsmetodik. 
• Der sker en tendentielt eksklusion af ”de forkerte unge”  af hensyn til institutionens 

overlevelse. 
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• Der sker en reel inklusion  af ”de forkerte unge”  af markedshensynet til institutionens 
overlevelse. 

• Der sker en tilpasning af de unge og deres problemkompleks til billedet af ”ideal 
klienten”, der er behandlingssøgende på en måde, der er i overensstemmelse med 
institutionens tilbud.  

• Den basale bekymring for den unge parkeres.  
 
Der skal tages  forbehold for at de unge og deres forældre ikke er inddraget i observationer. De 
unges modstrategier på baggrund af deres overlevelsesinteresser er ikke undersøgt.  
 
Konklusionen bekræfter en generel tendens ved italesættelser af formålet for anbringelsen i  
menneskebehandlende institutioner, som også er beskrevet af andre forskere i flere 
undersøgelser af danske velfærdsinstitutioner: Trine Egelund, Nanna Mik-Meyer og  
Margaretha Järvinen.  
 
Der er dog sket en væsentlig ændring i institutionernes kontekst, der betyder, at institutionen 
sætter fokus på sine overlevelsesinteresser.  
  

• Der kræves dokumentationer for institutionens ydelser og effekter i sammenhæng med 
taksten. 

• De nye driftsherrers mål er at undgå anbringelser.  
 
Ændringer der flytter væsentligt på balancerne mellem institutionens egen 
overlevelsesinteresser og en basal bekymring for den unges udvikling.  
 
Perspektiv 
Konsekvenserne hvis døgninstitutionen   

• overlades til markedskræfter i forhold til de enkelte anbringelser,  
• hvor der ikke er angivet nærmere formål og 
• skal søge legitimitet og ”sponsorgodkendelser”  hos deres ejere,  
• der som mål har at undgå at anvende dem,  

 
vil forøge institutionens overlevelsesdiskurser på bekostning af den basale omsorg for børn og 
unge. En udvikling der kan risikere at skabe en yderligere marginalisering af de unge. 
 
Dette ville kunne afbødes ved at inkludere døgninstitutionen i kommunens forebyggelse af 
uhensigtsmæssig udvikling hos børn. 
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2.0 Forord  
Undersøgelsen tog sit udgangspunkt i gennemgangen af 6 unge på 2 personalemøder, 
kvalitative interview, den anbringende kommunes sammenhængende børne- og unge politik 
og institutionens virksomhedsplan. Jeg havde fra starten af projektet besluttet at undersøgelsen 
skulle tage et udgangspunkt i en socialpædagogisk praksis – en døgninstitution for unge.  
 
Jeg er ikke ansat på en døgninstitution så jeg måtte opsøge en institution hvor jeg kunne 
gennemføre undersøgelsen. Valget af institution er beskrevet senere i denne fremstilling. 
  
Jeg havde fra starten ikke fastlagt en præcis plan for hvordan undersøgelsen skulle 
tilrettelægges. I hvilken grad jeg ville gennemføre observationer eller interview. Jeg ved fra 
min tidligere praksis på en døgninstitution, at personalemødet er et helt centralt forum, hvor 
opfølgninger og målsætninger lægges.  Samtidigt måtte jeg også rette min planlægning ind 
efter livet på institutionen. Der var personalemøde 2 gange om måneden og på grund af årets 
restferier og helligdage blev enkelte af disse aflyst. Det betød i praksis, at jeg måtte starte 
litteraturstudier med udgangspunktet i problemformuleringen før jeg havde indsamlet empirien 
fra institutionen. Det var dog muligt at starte med analyser af politiske dokumenter og 
virksomhedsplaner tidligere. 
 
Problemformuleringen i sig selv lagde op til et væld af muligheder for inddragelse af teorier 
der belyste handleplanerne både som forhold mellem det enkelte menneske og staten eller 
italesættelser som kommunikative systemer. Jeg var samtidigt ved at  blive fanget i et teoretisk 
tunnelsyn som ville styre mine analyser af empirien. Det var mit mål at belyse 
problemstillingen ud fra en tilnærmet åben position. Jeg ville selvfølgelig være farvet af mine 
erfaringer og forforståelser som et vilkår.  
 
Jeg ville ideelt have samlet empirien for derefter at forklare og diskutere denne ved anvendelse 
af teori. I praksis udarbejdede jeg en række notater i forhold til litteraturstudierne hvoraf nogle 
blev anvendt i forståelsen af empirien andre viste sig ikke umiddelbart relevante og blev ikke 
inddraget i denne undersøgelse. 
Jeg måtte foretage valg og fravalg for at undersøge problemformuleringen samtidigt med, at 
den praktiske deltagelse på personalemødet og interview af praktiske grunde først kunne 
gennemføres et stykke henne i masterprojektforløbet. 
 
Jeg besluttede, at ændre i planlægningen og fokuserede på hvordan jeg ville løse opgaven og 
med hvilken optik. Beslutningen om at observere på et personalemøde og inddrage 
dokumenter  var taget og på den måde blev undersøgelsen en iagttagelse af mødets 
interaktioner og udtalelser i diskussion med de skrevne dokumenter. 
Det var ikke undersøgelsens mål, at finde de rette svar på formålet men forklaringer med afsæt 
i subjektive oplevelser og forståelser, der kunne belyse hvordan formålet italesættes.  
 
Optikken på dette masterprojekt blev fænomenologisk og symbolsk interaktionistisk. Jeg ville 
undersøge tingene som de viste sig umiddelbart og fremstille dem gennem en beskrivelse fra 
en lige så umiddelbar position. Det blev til 6 cases, der indeholder muligheder for analyser af 
andre temaer end problemformuleringen. Jeg har valgt at beholde alle 6 cases i denne 
fremstilling, da de bidrager til forståelse af de konflikter, paradokser og vanskeligheder som 
italesættelsen af et formål fødes i.  
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Jeg anvendte Goffmann  ved analyser og forståelser i forhold til den unges 
forhandlingsposition ved handleplanen (den onde cirkel). Bourdieu’s i den ramme som 
beskrives med begrebet doxa i forklaringerne af de lokale indlejrede sandheder. 
 
Jeg anvendte andres empiri både i forhold til at validere egne resultater samt inddrage empiri 
fra andre felter. Inge Bryderups undersøgelser af socialpædagogisk praksis anvendes samt ved 
at inddrage Trine Egelunds undersøgelser af sagsbehandlerne i forvaltningerne, konstruerede 
jeg en model, der blev anvendt i tekstdiskursanalyserne. 
 
Jeg tilrettelagde min praktiske tilgang, observation og min position samt rolle på institutionen 
inspireret af Søren Kristensen og Hanne Katrine Krogstrup (Deltagende observation 1999). 
 
Jeg valgte at  fastholde problemformuleringen igennem hele masterprojektforløbet. Fra 
begrundelse for valget af problemformuleringen og forforståelserne henover analyser og 
diskussioner af empirien til perspektiveringen. Denne fremstilling følger stort set denne 
proces, det har været, hvor der er skabt nye erkendelser undervejs. På et enkelt punkt har jeg 
ændret i rækkefølgen og det er en samling af metodebeskrivelser i primært et afsnit. Resten af 
fremstillingen er ikke stringent opdelt i analyse, teori og diskussionsafsnit men veksler 
imellem hinanden og følger undersøgelsesforløbet. Fremstillingen er opdelt i 3 hoveddele. 
 
1. del fortæller om baggrunden for at vælge problemformuleringen. Min forforståelser, 

udviklingen af forståelses og analysemodeller og beskrivelser af metoder i 
forhold til analyser af den deltagende observation, interview og tekster. 
 

2. del har fokus på den indsamlede empiri i form af 6 cases, interview og analyser af 
dokumenter. 

 
3. del diskutere ved at inddrage andre forskeres resultater af  interaktionerne mellem 

velfærdsinstitutioner og den unge. Afsnittet afsluttes med  
• Konklusion i forhold til de anvendte metoder 
• Konklusion af undersøgelsens indhold 
• Perspektivering 

 
Bagerst i opgaven findes et engelsk resume der er udarbejdet på baggrund af sammenfatningen 
af masterprojektets undersøgelse. 
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3.0 Begrundelse og valget af problemformulering 
I en tidligere opgave i dette uddannelsesforløb undersøgte jeg forhold omkring 
kontaktskabelsen mellem en pædagog og en ung. 1

Det undrede mig, at når institutionen skulle præsentere og beskrive sin målgruppe og formål i 
de kvalitative interview, viste det sig, at der blev anvendt begreber, der havde andre teoretiske 
og metodiske udgangspunkter end den daglige praksis 

 

 
Der var mindst 2 forskellige sæt tænkninger præsenteret i forbindelse med formålet for 
indsatsen, forståelsen af målgruppen og den pædagogiske metode. Forskelligheder der ikke 
umiddelbart kunne henføres til forskelle i idealer og det praktisk mulige i kontakten mellem 
pædagoger og unge. Forskelligheder, der havde deres afsæt i forskellige teoretiske og 
metodiske udgangspunkter, set i den forståelsesramme jeg anvendte i min opgave. Det var 
ikke målet for den tidligere opgave, at undersøge disse forhold men at sætte fokus på 
dilemmaer mellem den ideelle kontaktskabelse og den oplevede kontaktskabelse i praksis. 
 
Denne forskellighed i beskrivelser og udtalelser af målgrupper og formål for anbringelsen kan 
have afsæt i forskellige motiver og diskurser. Det var ikke mit indtryk, at der lå en bevidst 
eller strategisk valgt overvejelse bag forskelligheden. Det var ikke et - ”Vi siger hvad de vil 
høre og vi gør som vi plejer”. Nærmere at den generelle italesættelse og udviklingen af den 
pædagogiske praksis fulgte hver deres spor affødt af hver deres nødvendighed. 
  
Inspireret af dette vil dette masterprojekt sætte fokus på italesættelsen af formålet med 
indsatsen for unge på en døgninstitution.   
     
Det var udgangspunktet, at der ikke var en entydig måde eller en rigtig formulering af formål 
men flere og i forskellige styrkeforhold. De forskellige italesættelser gav forskellige 
konsekvenser for både synet på den unge og formålet for indsatsen. 
 
3.1 Problemformuleringen 
I denne undersøgelse vil jeg tage et konkret udgangspunkt i 6 unge, der er anbragt på en 
døgninstitution og sætte det mål at undersøge: 

 
Hvordan italesætter de involverede aktører formålet med anbringelsen for en ung, og 
hvilke konsekvenser får det for udformningen og gennemførelsen af handleplanen ? 

 
Undersøgelsen retter sig mod dilemmaerne og motiverne i de forskellige diskursers 
italesættelse af formålet og diskussion af  hvilke konsekvenser disse kan have for den unge og 
dennes familie. 
 
4.0 Forforståelsen 
Min tidligere opgave foregik på en matrikelløs institution hvor indsatsen var bygget op 
omkring individuelle forløb båret af kontakten mellem pædagoger og unge, hvor pædagogen i 
princippet stod til rådighed døgnet rundt. Nærværende undersøgelse vil foregå på en 
traditionel institution hvor de unge bor og har deres eget værelse og pædagogerne møder ind i 
fast skema. 
  

                                                 
1 Idealer og praksis i kontakten med unge. 3. modulopgave  i masterforløbet på DPU. 
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Det er min erfaring, at der kan være en tilsyneladende enighed om formålet i den enkelte 
anbringelse ved udgangspunktet, hvilket kan være formuleret i overordnede termer i 
handleplanen. Institutionen fortolker dette formål og sætter den ind i sin egen kontekst gennem 
en operationalisering. Formålet vil indeholde mål, der kan fortolkes som ønske om ændring af 
adfærd (adfærdsregulering), give støtte til noget den unge mangler (kompensationer for 
opvækstvilkår), at dygtiggøre sig til at klare sig selv (kompetenceudvikling). Formål, der 
konstant vil have betydning for metodevalget og forståelsen af målgruppen. 
Det er min formodning, at der er mange formål tilstede i en handleplan også uskrevne og ikke 
altid reflekterede formål. Det er min formodning,  at formålet kan skifte eller nærmere, at de 
enkelte formål kan ændre styrkeforhold og træde i karakter i et forløb og formentligt mange 
gange. Dette bør ændre metoden og forståelsen af den unge. Hvis ændringerne af formålet 
ikke reflekteres og formuleres vil det blive vanskeligt, at evaluere eller dokumentere indsatsen. 
Det kan føre til flere forskellige samtidige målsætninger og forventninger hos aktørerne.  
 
For at illustrere dette vil jeg kort beskrive en case jeg var involveret i for nylig 
 

I forbindelse med anbringelsen af en 15 årig dreng, har kommunen gennemført 
en lovpligtig undersøgelse.  Der er i den forbindelse udarbejdet en psykologisk 
undersøgelse, der inddrager udtalelser fra drengens skole og andre netværk. Der 
er gennemført forskellige test, derunder personlighedstest. Drengen har det 
meste af tiden  opholdt sig på gaden i samvær med en kammeratgruppe i det 
boligområde hvor han bor. Udtalelser fra skolen fortæller, at han sjældent 
møder i skolen og det har været svært at etablere samarbejde med familien. 

 
Undersøgelsens konklusion peger på at drengen er normalt begavet men er 
præget af svigt fra voksne i opvæksten og har deraf manglende tillid til voksne. 
Drengen vil kunne indgå relationer med andre i mindre og faste rammer. 
Der peges på, at drengen anbringes på et mindre opholdssted med tydelige og 
omsorgsgivende voksne, der kan etablere trygge rammer. Drengen skal 
gennemføre sin 9. klasse på en normal folkeskole. Der skal etableres ordninger 
hvor drengen betryggende kan bo hos sin familie i weekenden. 
 

Der er formål, der formulerer sig i forhold til:  
• at opbygge tillid til andre gennem kompensation for mangler i opvæksten. Formålet 

formuleres på baggrund af fortiden.  
• at opbygge kompetencer ved at gennemføre 9. klasse. Formålet formuleres som en 

fremtidig kvalifikation. 
• at bo hos sin familie. Formål er at kunne bo hos familien gennem etablering af  

familiens interne infrastrukturer og relationer. 
 

Drengen flytter ind på et mindre opholdssted med få voksne i et varmt, støttende 
og tillidsgivende  miljø. Han begynder i den lokale folkeskole og har været 
hjemme på weekend 2 gange. Opholdsstedet har gennemført akkrediteringer2

                                                 
2 Akkrediteringer på opholdssteder er et forsøg iværksat af Landsforeningen af Opholdssteder finansieret af 
Socialministeriet, der skal medvirke til en kvalitetssikring af de private tilbud gennem dokumentationer af 
opholdsstedets samlede drift (www.los.dk) 

,  
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udarbejdet formålsbeskrivelser og bekender sig til en relationspædagogisk 
grundholdning.  
 
Kommunen har med udgangspunkt i en sammenhængende børnepolitiks formål 
givet en relevant støtte til familien, der har betydet,  at drengen har gennemført  
2 hjemmeweekend.    
 
Tredje gang drengen skulle på weekend mente man på opholdsstedet, at man 
skulle give den tillid at udbetale transport og andre udgifter i tiltro til at drengen 
ville tage lige hjem til forældrene. 
Drengen bliver anholdt sammen med sine kammerater i forbindelse med et 
røverisk overfald på 2 ældre kvinder. Hans handling betyder, at han er sigtet for 
en særdeles alvorlig forbrydelse. 
 
I det lokale dagblad slås historien stort op. Artiklen understreger det forhold at 
drengen rent faktisk var anbragt på en institution, da overfaldet foregik.  
Kommunens Socialudvalgsformand retter en kritik af opholdsstedet. Han var jo 
anbragt og i voksnes varetægt betalt af det offentlige. 

 
Drengens handling afslører, at der er andre forventninger tilstede i forhold til formålet for 
anbringelsen: 

• at sikre eller forhindre den unge i at udføre disse forbrydelser 
 
Denne enkle case er formentlig genkendelig på mange institutioner og opholdssteder. 
Et nyt ikke formuleret formål træder i karakter som et afgørende formål med anbringelsen. 
 
Denne opgave har  fokus på formålet med anbringelsen. Formålet er eksistentiel for den 
anbragte og hans/hendes familie. Den er samtidigt samfundets legalisering af brug af 
ressourcer i forhold til øvrige samfundsmæssige prioriteringer. 
Der er mange interessenter i en anbringelse med hver deres forskellige fokus og involvering 
med den unge. De forskellige forventninger kan måske være en af forklaringerne på at 
anbringelser vanskeligt både lader sig dokumentere og evaluere.    
 
Ved anbringelsesreformens ikrafttræden er krav til formulering af formålet med en 
anbringelsen blevet skærpet.  
Handleplaner og forundersøgelser er blevet obligatoriske således, at der skal være formuleret 
et formål fra myndighedens side i forbindelse med anbringelsen.  I Håndbogen om 
anbringelsesreformen 3

Selve handleplanens formål er, 

 defineres en handleplan som et dokument, der beskriver mål, forventet 
varighed og indhold af en indsats overfor et barn eller ung eller den unges familie (side 69). 

•  at danne udgangspunkt for den kommunale myndigheds indsats overfor barnet eller 
den unge, 

• at sikre kontinuitet i barnets eller den unges liv, 
• at opnå, at indsatsen rent faktisk er et middel til at opnå kendte og relevante mål for et 

barn eller ung, familie og myndighed, 
                                                 
3 Styrelsen for Social Service: Håndbog om anbringelsesreformen. Forord af Socialminister Eva Kjer Hansen der 
nævner at håndbogen skal medvirke til at sikre anbringelsesreformens intentioner og formål. Håndbogen bliver 
dermed en vejledning i forhold til lovgivningen der trådte i kraft i 2006 
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• at gøre myndighedens overvejelser målrettede og strukturerede, 
• at sikre overlevering af en sag fra en sagsbehandler til en anden, 
• planen er derudover en sikkerhed for, at forældre og barn bliver skriftligt informeret 

om, hvorfor myndigheden har truffet en afgørelse og overvejelserne bag denne.  
Handleplanen anvendes endvidere i opfølgning og evaluering af indsatsen.  
 
De anbringende kommuner skal have en sammenhængende børnepolitik.  Håndbogen om 
anbringelsesreformen indledes med målsætningen om at anbragte børn og unge skal have 
samme muligheder som andre børn og unge for uddannelse, arbejde og familieliv. ”Formålet 
er et andet og mere end at fjerne et barn fra en uacceptabel situation i hjemmet.  Anbringelsen 
skal positivt hjælpe barnet videre” (side 7). Videre hedder det i indledningen, at reformen skal 
skabe en holdningsændring i synet på udsatte børn hos sagsbehandlere, pædagoger, lærere og 
andre der arbejder professionelt med børn. 
Anbringelsesreformen angiver dermed  Statens overordnede formål for anbringelser af børn og 
unge. 
 
Krav om dokumentation og evaluering i forhold til institutionerne er øget og betyder, at 
institutionen har formulerede virksomhedsplaner.  
 
5.0 Forskningsdesign  
Jeg vil anvende den kommunale sammenhængende børnepolitik, andre undersøgelser og 
lovmateriale i forbindelse med undersøgelsen og derigennem få belyst hvordan formålet 
italesættes og vægtes ud fra forskellige diskurser. Denne analyse vil jeg bruge i relation til det 
konkrete undersøgelsesfelt. 
 
Jeg vil anvende de konkrete handleplaner for to udvalgte unge på en døgninstitution for at 
belyse italesætningen af formålet i relation til anbringende kommunes sammenhængende 
børnepolitik4

 
 og institutionens driftsaftaler. 

Ved deltagelse i personalemøde/konferencer om de unge på en døgninstitution vil jeg 
undersøge medarbejdernes italesættelse af formålene. Jeg vil derudover gennemføre 
kvalitative interview med to kontaktpædagoger i forhold til to udvalgte unge. Jeg vil 
undersøge anbringende kommunes undersøgelsesmateriale og det beslutningsgrundlag 
anbringelsen er sket ud fra. 
 
Yderligere fire unge på den valgte døgninstitution inddrages  i forhold til gennemgang på 
institutionens personalemøde. Drøftelserne danner baggrund for udarbejdelse af i alt 6 cases 
som illustrerer et forløb i italesættelsen af formålet under 2 konferencer. Formålet er at 
undersøge hvordan der kommes frem til formålet for anbringelsen med afsæt i forståelse af de 
unges behov. 
 
Ideelt set burde der inddrages flere forskellige institutioner for at skabe et bredere fundament 
for analyser og en validering af undersøgelsen. Begrænsningen skal ses i forhold til 
ressourcerne og tidshorisonten i masterprojektets ramme. 
 

                                                 
4 Kommunerne er lovmæssig forpligtiget i anbringelsesreformen til at udarbejde en  sammenhængende 
børnepolitik i 2006.  
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De 6 unge, er  unge, der blev drøftet på personalemøde/konference over en 14 dages periode – 
i alt 2 møder. De 2 udvalgte unge er valgt ud fra at lederen af institutionens oplevelse af et 
godt samarbejde med sagsbehandleren. Journaldokumentationen og beslutningsgrundlaget 
vurderes af lederen til at være bedre end gennemsnittet for de 2 unge.  
 
5.1 Indsamling og bearbejdning af empiri 
Jeg vil kategorisere indsamling og bearbejdningen af empiri i 4 grupper.  
 
1) Anbringende kommuner i forhold til de 2 udvalgte unge: 

Hvordan italesætter kommunen formålet med sine anbringelser af børn og unge  
gennem sin beskrevne politik5

 

 . Hvad angiver den konkrete handleplan som 
formål for anbringelsen 

2) Institutionen: 
Hvordan italesættes institutionens formål igennem driftsaftaler og 
virksomhedsplaner6  og deres beskrivelse i Tilbudsportalen7

 
 

3) Cases: 
Ved at deltage i 2 personalemøder/konferencer vil jeg observere italesætningen 
af formålet med indsatsen for 6 unge på institutionen.  

 
4) Interview 

Jeg vil gennemføre 2 kvalitative  interview med kontaktpædagogerne for de 2 
udvalgte unge. Metodebeskrivelse af interview vil fremgå i et særskilt punkt.  

 
 
Med afsæt i handleplanen vil jeg undersøge italesætningen af formålet for 2 konkrete unge på 
en døgninstitution. Hvad angives at være problemet og hvilken løsninger skal iværksættes? 
Jeg vil undersøge interaktionen mellem handleplan, anbringende myndigheds 
sammenhængende børne- og ungepolitik, institutionens formålsbeskrivelser og 
personalemødets italesætninger. 
 
Jeg vil udarbejde en forståelsesramme og en systematik til at bearbejde empirien med. 
 
6.0 Forståelsesrammer 
Når anbringelsesreformen indledes med det formål, at anbragte børn og unge skal have samme 
muligheder som andre børn og unge for uddannelse, arbejde og familieliv angiver det 
samtidigt et syn på målgruppen. At målgruppen evner at kunne opnå samme mål som andre 
trods anbringelsen og årsagerne til anbringelserne. 
 
For at kunne formulere et formål skal det ske i en sammenhæng med forståelsen af 
målgruppens ressourcer og problemer. 
 
 
                                                 
5 Den lovpligtige sammenhængende børnepolitik som alle kommuner skulle udarbejde i løber af 2006 
6 Såfremt der i forbindelse med kommunalreformen ikke er udarbejdet nye driftsaftaler anvendes de tidligere 
aftaler indgået med tidligere driftsherrer. 
7 Alle sociale døgntilbud skal fra den 1. april 2007 beskrive deres tilbud i forhold til målgruppe og metode. 
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6.1 Socialpædagogisk praksis 
Inge Bryderup  har opstillet en model, der sætter socialpædagogik, metode, indhold, rammer 
m.m. som det der forbinder målgruppen med formålet med indsatsen. 
 
Model 1: 
 

 
 

I modellen er der indlejret, at der foregår en udviklings- og læreproces for børnene og de 
unge. 
 
Inge Bryderup har anvendt modellen i flere undersøgelser af den socialpædagogiske praksis på 
døgninstitutioner og opholdssteder. I en stor landsdækkende undersøgelse (Bryderup 2001) i 
forbindelse med en kvantitativ undersøgelse af opholdssteders skoletilbud til anbragte børn og 
unge, tegner der sig et billede af 2 tendenser i det socialpædagogiske praksisfelt i forhold til  
beskrivelser af målgruppe, metoder og formål.  
De samme tendenser  er også beskrevet i undersøgelsen af døgninstitutionen de Unges Hus 
(Bryderup 1999) Modellen anvendes ligeledes i den store undersøgelse af socialpædagogik og 
børneforsorgen gennem 100 år (Bryderup 2005).  
 
Undersøgelsen af praksisfeltet peger på en relationspædagogisk og traditionalistisk tendens i 
det pædagogiske landskab. De 2 tendenser har hver deres karakteristika. Begreberne 
relationister og traditionalister stammer fra analysen af undersøgelserne. 
 
Relationspædagogik er i vid udstrækning  formuleret som en individuel tilgang i det 
socialpædagogiske arbejde med børn og unge. Selve relationen mellem den unge og 
medarbejderen opfattes som kernen i indsatsen. Om den relationspædagogiske tilgang 
beskriver Bryderup karakteristika ved den form for pædagogik, hvor målgruppen er så  
differentieret, at  børn og unge opfattes så forskelligt, at det er vanskeligt at italesætte 
målgruppen. 
 
Relationisterne peger på fortiden og de vilkår opvæksten er foregået under som central. De 
retter deres pædagogiske indsats mod fortiden ud fra den forestilling, at der gennem 
kompensation for de manglende vilkår i opvæksten vil der ske en udvikling. Relationens 
betydning i det pædagogiske arbejde var i høj grad i fokus fra 1995 og frem til 2000 med en 
massiv indsats på relationen.  DASK – kampagnen8

                                                 
8 DASK står for Drop Afmagten Skab Kontakten til de marginaliserede unge. En kampagne der blev iværksat af 
daværende Socialminister Karen Jespersen med en række puljer rettet mod døgninstitutioner og 

 (Drop Afmagten – Skab kontakten med 
marginaliserede unge).   
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Det relationspædagogiske syn er  mest fremherskende på døgninstitutionsområdet og mindre 
på private opholdssteder (Madsen 2005 - side 194). 
Relationisterne kan beskrives ved et syn hvor  alle børn og unge grundlæggende har en positiv 
indre kerne, der skal befris (Revsted 2001). Dette opnås ved, at danne en relation til en 
troværdig voksen der kompenserer for de tidligere oplevelser af voksne (svigt, ustabilitet 
m.m.). Kontakten mellem pædagog og den unge er i fokus. Relationen kommer til at fremstår 
som et mål i sig selv. 
 
Disse asymmetriske relationer bliver både midler og mål i sig selv. Når målet er nået og der er 
opstået den særlige relation mellem voksen og barn bliver relationen det middel der skaber et 
hensigtsmæssigt udviklingsforløb for barnet. Formålet med indsatsen bliver individuelt 
bestemt i forhold til den unges tidligere livsforløb og metoderne overdrages i større grad til 
den enkelte medarbejders forståelse, egne normer og evne til at indgå i en relation med barnet. 
 
Den anden tendens kaldes traditionalisering som også er individorienteret men rettet mod 
forestillingerne om fremtidige krav. Den voksne bestemmer og der er øget ydre styring 
gennem regler.  
Traditionaliseringen tager sit udgangspunkt i en forståelse af de unges behov for normalisering 
med et fokus på fremtidige behov. Pædagogernes relation er ikke lige og målene fastholdes 
med autoritet og disciplin. Typisk er der mange regler, der fastlægger rutinerne ned til mindste 
detalje. 
 
Traditionalisterne retter deres fokus på det man tror vil være nødvendige fremtidige 
kompetencer hos børn og unge for at kunne fungere i samfundet som borger. 
 
Arketyperne kunne beskrives som den traditionelle døgninstitution hvor de voksne har 
autoriteten og definerer reglerne, hvor faglærer og værksteder oplærer børn og unge med 
faglige færdigheder i en forestilling om fremtidige krav til at kunne udfylde et erhverv. 
Den ”relationelle institution” forsøger at kompensere for alt det barnet og den unge ikke 
tidligere har fået. Hvad den unge skal lave i fremtiden vil løse sig selv når barnet har 
”overvundet sin fortid”. Institutionen frasiger de nedskrevne og voksenstyrede regler og 
forhandler samværet mellem de voksne og børnene i et tilnærmet kollektiv forum. 
 
De to tendenser skal i denne undersøgelse ikke opfattes i en kronologi, hvor den traditionelle 
institution tilhører en anden tid med grundlæggende disciplinering, kvalificering og som bliver 
efterfulgt af løbende selvdisciplinering og uddannelse, omstillingsparathed og 
kompetenceudvikling med vægt på identitets- og personlig udvikling (Peter Østergaard 
Andersen 2001). De to tendenser er samtidige i undersøgelserne og afspejler ikke den gamle 
og nye institution. Inge Bryderups valg af begreberne traditionelle og relationelle kan derfor 
mislede og indikere at  relationisterne er opstået som et opbrud med det traditionelle. Denne 
fortolkningsmulighed understreges af samfundets opbrud med det traditionelle (Giddens 1994) 
der netop taler om opbrud og aftraditionalisering. 
 
Bryderups model er skabt på baggrund af undersøgelser af socialpædagogiske virksomheder 
og er ikke tænkt anvendt som forståelse af andre typer social virksomhed. Jeg vil i udvide 
                                                                                                                                                          
metodeudviklingsprojekter. Udviklings og formidlingscentret for unge (UFC) udgav en række publikationer 
blandt andet ”Troværdige voksne bygger bro til unge” der har fokus på relationen mellem den unge og 
medarbejderen. Den unges behov i indsatsen defineres som behov for en tæt personlig voksenrelation (side 13). 
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modellen til at omfavne forståelser af formål og målgrupper i et bredere perspektiv ved at 
anvende de 2 begrebers karakteristiske forståelser af fortiden som skal overkommes og krav til 
fremtidige kompetencer. 
 
6.2 Socialforvaltningen 
Trine Egelund og Signe Andre Thomsen (Socialforskningsinstituttet 2002) gennemførte en 
vignetundersøgelse i 11 udvalgte og repræsentative kommunale sociale forvaltninger. 
Formålet var at undersøge de overvejelser man gør sig i kommunerne når et barn eller ung skal 
anbringes udenfor hjemmet. Det var målet, at undersøge hvilken argumenter og begrundelser 
der lå til grund for anbringelsen. Undersøgelsen involverede en række sagsbehandlere i de 11 
kommuner der både afgav besvarelser i form af spørgeskemaer, individuelle kvalitative 
interview samt gruppeinterview.9

 

 Svarene på hvad der skulle foretages i de enkelte vignetter 
var meget forskellige hvilket var et af hovedpointerne i undersøgelse.  

Der var dog gennemgående træk i synet på barnet, den unge og familierne. Det mest 
gennemgående tema i de refleksioner, der førte til anbringelser af børnene og de unge var 
italesættelsen af formålet. 
 
Formålet for en anbringelse blev angivet til at skulle give barnet det modsatte af barnets 
nuværende levemiljø. Foranstaltningen skulle med andre ord iværksætte det modsatte af 
forældrenes således, at der kan kompenseres for det de har levet og lever i (side 15). Dette 
synspunkt trådte tydeligst i karakter ved anbringelse og valg af anbringelsessted. 
 
6.3 Forståelsesmodel 
Dette syn er analogt med det relationistiske syn på målgruppen samt formålet for indsatsen i 
Bryderups model. Med udgangspunkt i denne model og de karakteristika, der beskriver de 2 
begreber har jeg udarbejdet en model, der kan anvendes bredere i forståelse af 
velfærdsinstitutionernes italesættelser af formålet.    
 
 
Model 2: 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Undersøgelsesmetoder der er analog med de metoder, Inge Bryderup har anvendt til at undersøge 
socialpædagogikken. 
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Model 1 der forbinder forståelse af målgruppen med formålet samt model 2 vil blive anvendt i 
denne undersøgelse både som systematiserings- og forståelsesramme i forhold til de 
dokumenter der anvendes empirisk samt ved analyse af interview og udskrifter fra 
personalemøder.  
 
7.0 Position og valg af institution 
Før kommunalreformens gennemførelse i januar 2007 var jeg pædagogisk konsulent i amtet 
med opgaven, at føre det generelle pædagogiske tilsyn med opholdssteder og døgninstitutioner 
for børn og unge. På den måde repræsenterede jeg en myndighed, der skulle tilse, at 
forholdende på institutionerne levede op til lovgivningen og at de metoder der anvendtes på de 
enkelte steder var i overensstemmelse med amtets politik og den sociale lovgivning. 
 
Det arbejde har betydet, at jeg har været på mange institutioner og gennemført mange møder 
med ledere og personale. Jeg har derudover en baggrund som socialpædagog med virke på 
blandt andet en døgninstitution for unge. Både ved systematisering og analysen anvender jeg 
de 2 modeller til at bevare afstanden fra det praksisfelt som jeg selv møder med min egen 
forståelse ud fra min ”normative sandhed” om arbejdet med unge på en døgninstitution. 
 
Jeg er vant til at begå mig i døgninstitutionsmiljøet både som tidligere medarbejder og 
tilsynsførende. Det har den fordel, at jeg har kendskab de særlige forhold og vilkår som binder 
en døgninstitution sammen. Der er dog også en risiko for at gå ”naitive” i min forståelse af 
socialpædagogerne (Søren Kristensen og Hanne Krogstrup 1999). Det er en arbejdsplads med 
en særlig karakter, hvor medarbejderne ikke møder hinanden dagligt. Den interne 
kommunikation foregår via overlapning mellem medarbejdere samt dagbogssystemer.  
 
Det er ressourcekrævende at holde møder for hele personalegruppen på grund af de særlige 
arbejdsforhold. På den institution hvor jeg foretog denne undersøgelse var der fælles 
personalemøde 2 gange om måneden. Som det fremgår senere betyder det ikke nødvendigvis 
at alle er tilstede. Ved helligdage og ferieperioder skal der dækkes ind for hinanden og der kan 
gå lange perioder inden alle mødes igen. 
 
Institutionen skal samtidigt være i drift i en meget hastigt omskiftelig virkelighed. Krav og 
forventninger ændres i forhold til ikke mindst anbringelsesreformen i 2006, 
kommunalreformen i 2007 og den kommende kvalitetsreform af den offentlige sektor. 
Reformer der italesætter formål på nye måder og udfordrer institutioner til nye forholdemåder.  
 
7.1 Valg af institution 
Jeg havde kendskab til lederen af institution X og til den institution han var leder for. 
Institutionen har eksisteret i 25 år og har de sidste 6 år været igennem omfattende 
omstruktureringer og skift i driftsherreforhold to gange. Medarbejdergruppen har skiftet fra 
over 40 medarbejdere fordelt over flere afdelinger og flere typer målgrupper indtil for få år 
siden at blive reduceret til under 20 medarbejdere, en afdeling og kun målgruppen af unge. 
 
Trods omskiftlighederne har der været en stabil medarbejdergruppe,  og i møde 
sammenhænge, hvor jeg har deltaget, har de fremstået med en god faglig refleksion. 
På et af disse møder udtalte lederen blandt flere mål for institutionen, at alle unge på hans 
institution skulle kende formålet med deres ophold. Målsætningen blev formuleret, at man 
skulle til enhver tid kunne prikke en af de unge på skuldrene, hvorefter den unge skulle kunne 
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svare på, hvorfor han netop var der. Dette var medvirkende til at spørge institutionen om jeg 
måtte gennemføre undersøgelsen på deres institution. Institutionen har stillet sig til rådighed 
for dette masterprojekt helt uden betingelser. 
 
Institutionen er oprindeligt oprettet som en nærmiljøinstitution og placeret i et socialt 
boligbyggeri. Institutionen skulle derfor indgå af det netværk af andre tilbud, der var i miljøet. 
De unge der var placeret på institutionen ville kunne bevare deres kontakt med familie og 
netværk. 
Ideen er, at den pædagogiske indsats foregår på flere arenaer også udenfor institutionen. 
Opfattelsen af at kunne deltage i normale tilbud i nærmiljøet bliver både en metode og et mål i 
det daglige arbejde.  
Denne pluralistiske institutionstype er i modsætning til totalinstitutionens opfattelse af at 
dække de behov man mener målgruppen har indenfor institutionens rammer og kontrol 
(Madsen 2005).  
 
Den pluralistiske institutions kontrol med de unge i lokalmiljøet føres gennem det lokale 
netværk og formaliserede samarbejdsforumer mellem forvaltning, skoler og politi (SSP - 
samarbejdet). 
De unge og familierne, der fik tilbud fra institutionen, var lokale og en stor del af 
institutionens arbejde foregik ambulant gennem jævnlige samtaler eller ved at flytte hele 
indsatsen ind i den enkelte families hjem. Institutionen udviklede i høj grad sin indsats og sin 
pædagogiske forståelse mod familiebehandling. Egentlige familieterapeutiske teknikker blev 
indført og medarbejderne blev uddannet og trænet i terapi med en psykodynamisk forståelse.  
 
Grundtakstmodellen10 og de nye finansieringsformer betød, at kommunen ville overlade 
driften til amtet11

 

. Amtets daværende forsyningsansvar rettede sig mod anbringelser og man 
ønskede kun at drive den del af institutionen videre, der løste disse opgaver. Derudover ville 
amtet med sit geografiske større opland tilbyde unge fra hele amtet ophold på 
døgninstitutionen. 

Døgninstitutionen indgik herefter i amtets vifte af døgninstitutioner og fik unge fra hele 
regionen. Kommunalreformens gennemførelse den 1. januar 2007 betød en lukning af amtet 
og kommunen overtog derefter institutionen. Kommunen havde forpligtiget sig til at drive 
institutionen videre i 2 år, da institutionen indgår i andre kommuners behov for pladser til 
unge. 
 
Institutionen er nu tilbage i det tidligere netværk og skal finde sin nye forståelse som lokal 
nærmiljø-institution for unge hos en ny driftsherre.  
 
De store forandringer har ikke betydet større ændringer i personalegruppen som har været 
stabil gennem de omskiftelige forløb. Hvilket jeg tolkede som en robust gruppe medarbejdere 
med en intern sammenhængskraft. Det er min erfaring at på netop børne- og unge 
institutionerne har der de sidste år været en stor udskiftning af personalet. 

                                                 
10 Grundtaktsmodellen indførelse regulerede udgifterne mellem kommuner og amt. Familiebehandling blev 
ændret til en forebyggende foranstaltning og dermed en fuld kommunal udgift mod tidligere 50 % refusion fra 
amtet. Anbringelse af børn og unge blev medfinansieret fra de lokale amter og dermed ikke en fuld kommunal 
udgift 
11 Fremgår af kommunens beslutningsgrundlag i forbindelse med politisk vedtagelse af overdragelsen. 
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7.2 Tilbudsportalen 
I Tilbudsportalen12

Metoden er  ”relationsarbejde i forhold til den enkelte unge og personalet i form af individuel 
kontakt og samvær”.  ”Dette opnås gennem ugentlige aftaler med deres kontaktpædagoger”.  

 angiver institution X deres metoder, systematik, og mål.  

Omkring fastsættelse af mål i Tilbudsportalens skabelon angiver institution X at 
”handleplanen er udgangspunktet, så der er et tæt samarbejde med anbringende myndighed, 
forældremyndighedsindehaver, den unge om  fastsættelse af mål og delmål”. ”Der søges 
endvidere at gøre mål og delmål enkle så de bliver målbare for såvel brugere som det 
socialfaglige personale”. 
 
Institutionen bekender sig dermed til et relationistisk syn hvor den individuelle kontakt 
mellem de unge og personalet er i fokus for at skabe udvikling. Samtidigt fremgår det at 
handleplanen er et styringsredskab hvor både delmål og mål er fastsat, så de er tydelige for de 
enkelte aktører. 
 
7.3 Tidligere driftsherres politik 
Driftsherrerne af børne- og unge institutionerne var  indtil 1. januar 2007  hovedsagligt 
amterne.  
Den undersøgte institutions tidligere driftsherre, amtet, har udarbejdet en politik for deres 
børne- og unge institutioner opstillet i koncentreret punktform på halvanden side. 
 
Jeg har valgt at inddrage denne politik, da institutionens nye driftsherre, kommunen, ikke har 
vedtaget en endelig sammenhængende børnepolitik på undersøgelsestidspunktet. Den nye 
driftsherres sammenhængende og lovpligtige børnepolitikken var under udarbejdelse.13

 
 

Dokumentet var opstillet i punktform i 3 hovedkategorier henholdsvis formål i forhold til: 
• Børnene og deres forældre 
• Kvalitet og faglighed 
• Administration og planlægning 

 
Dokumentet fremstår ikke som en tekst i helhed men i punktopstilling. De 17 punkter er 
analyseret  i forhold til hvordan italesættes formålet for anbringelsen af børn og unge. 
Jeg har anvendt forståelsesrammen (model  2) forhold til analyse af målgruppen og deres 
behov i relation til formålet (model 1).  
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Alle døgntilbud til børn og unge skal registrere og dokumentere deres tilbud i en landsdækkende database fra 
den 1. april 2007 for at kommuner lovligt kan anvende tilbuddet. Institutionerne som i portalen benævnes 
leverandører indberetter deres tilbud efter en skabelon. Driftsherren i dette tilfælde den kommune hvor 
institutionen er beliggende skal derefter godkende oplysningerne. Målet er at institutionens ydelser kan 
sammenlignes i pris med andre institutioner og private aktører og dermed skærpe gennemsigtigheden og 
markedsdannelsen. 
13 Kommunen var indberettet af Socialministeriet til Tilsynsrådet for ikke at overholde anbringelsesreformens 
mål om udarbejdelse af en kommunal sammenhængende børnepolitik inden udgangen af 2006. 
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Den beskrevne politik har på enkelte punkter direkte anvisninger til institutionerne i 
tilrettelæggelsen af arbejdet: 
 

”at institutionen tilrettelægger og udfører arbejdet på en sådan måde, at 
forældrene indgår i samarbejdet om og har indflydelse på indsatsen i forhold til 
deres barn/ung”.  

 
Dokumentet bærer præg af højere grad af mulighed for direkte operationalisering i 
handlingsfeltet, samt mulighed for både opfølgninger og evalueringer. 
 
I forhold til italesættelse af formålet med anbringelsen af børnene og de unge angives: 
 

”at forbedre livsmulighederne for det enkelte barn/ung gennem kontakt, samvær, 
aktiviteter, behandling, socialpædagogisk indsats, omsorg og pleje”. 

 
Formålene er meget brede og peger ikke på egentlige formål. Amtets formål overfor 
kommunerne var at sikre forsyningsforpligtigelsen af de døgnpladser kommunen havde brug 
for. Amtet har på den måde ikke indgået i formålene af de enkeltes anbringelser men overladt 
det til den enkelte lokale forvaltning og institutionen, at italesætte et formål med de konkrete 
anbringelser. Det er ikke muligt, at angive et relationistisk eller traditionalistisk syn på 
målgrupperne ud fra den beskrevne politik. 
 
Den anbringende myndigheds politik for sårbare børn og unge vil blive gennemgået i 
sammenhæng med de 2 udvalgte unge i slutningen af næste afsnit. 
 
8.0 Metodeafsnit 
8.1 Observationen  
Indsamling af data foregik ved deltagelse i to personalemøder/konferencer, hvoraf 
hovedparten af tiden blev afsat med fokus på gennemgang og drøftelse af de unge, der boede 
på institutionen. En del af personalet afholdt ferie i undersøgelsesperioden. Et tidligere 
personalemøde havde været aflyst grundet helligdage, så medarbejderne havde ikke haft møde 
i en længere periode inden det første møde. Mødet blev dermed også en opsamling og 
resumering i forhold til de enkelte unge. Observationen omhandler gennemgangen af 6 unge i 
alderen 15 og 16 år. 3 piger og 3 drenge anbragt fra flere sjællandske kommuner. Som det 
fremgår senere er 2 blevet udskrevet i perioden mellem aftalen om observationen og 
personalemødet. 
 
Af medarbejdere deltog lederen samt to medarbejdere, en vikar og en uddannelsespraktikant i 
det første møde. Lederen var mandlig de øvrige deltagere var kvinder. I det andet møde deltog 
yderligere 2 mandlige og en kvindelig pædagog. 
Lederen var mødeleder. Der var ikke udpeget referent.  
Der var kun kortvarige pauser i mødet, der var afsat til 5 timer. Frokosten blev indtaget under 
mødet. 
 
Medarbejderne havde fået oplyst fra lederen, at der ville deltage en studerende i institutionens 
personalemøde. De var ikke på forhånd nærmere orienteret om formålet. Det blev aftalt, at de 
skulle gennemføre mødet på sædvanlig vis uden hensyntagen til observationen og optagelsen 
på bånd.  
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Inden mødet fremlagde jeg baggrunden for observationen og opgavens problemformulering 
hvorefter mødet gik i gang.  
 
De enkelte unge blev gennemgået individuelt. Der var ingen beskrivelser af gruppen og 
betragtninger af kollektivet udover når det indgik i en historie om den enkelte. Gennemgangen 
foregik som en lang række små historier om hændelser med beskrivelser af den enkelte unges 
handlinger. Der blev ikke anvendt dokumenter i form af handleplaner. Der blev enkelte gange 
refereret til læste dagbogsnotater. Ved hver ny gennemgang af de unge blev der foretaget en 
opsummering fra start tidspunkt og omstændighederne ved anbringelsen. 
 
Båndoptagelserne er blevet delvist udskrevet forstået på den måde, at møderne var meget 
lange og det var kun de dele der omhandlede fortællinger om de unge eller som ved 
gennemlytning blev tillagt betydning i forhold til italesættelsen af formålet med indsatsen, der 
er udskrevet. Dette valg er foretaget både af ressourcemæssige hensyn indenfor denne 
undersøgelses tidsramme samt for at begrænse mængden af empiri i forhold til håndteringen af 
materialet. 
 
Jeg vil i afsnittet ”casestudierne” resumere gennemgangen af de enkelte unge for at 
identificere italesættelsen af formålet. Jeg vil så langt som muligt anvende citater fra 
båndudskriften og dermed anvende mødets italesætning som senere vil indgå i analysen. 
Resumeet er foretaget på baggrund af sammenskrivningen hvorefter udskrivningen igen er 
gennemgået som en tekst (Kväle 1997) Citaterne er ordrette fra båndoptagelsen, altså den 
valgte italesættelse. Citaterne er dog taget ud af en sammenhæng. De enkelte resumerer og de 
valgte citater er derefter læst i sammenhæng med båndoptagelserne efter fortolkningsreglerne i 
den hermeneutiske cirkel. Der er dermed dannet 6 cases ud fra personalemødet som angiver en 
processuel italesættelse af gennemgangen af de unge. Casene udtrykker en subjektiv 
fortolkning af personalemødets interaktioner mellem medarbejdere og leder ud fra 
observatøren som deltager. En position som er åben i forhold til indholdet men som kan 
indeholde risiko for misforståelser af indholdet i drøftelserne (Søren Kristensen og Hanne 
Katrine Krogstrup 1999 Kap. 4). Det har ikke været denne opgaves mål, at beskrive de 6 unge 
og formålene med deres anbringelse, altså om det er rigtige eller forkerte formål for den 
enkelte. De faktuelle forhold bliver dermed ikke afgørende ved konstruktionen af de 6 cases. 
Optikken er italesættelsen af formålet og hvordan denne skabes. 
Ved at anvende ordrette afskrevne citater til konstruktion af casene kommer en række 
tematikker til at stå tydeligt frem. Det er (sam)taler omsat til skreven tekst, udvalgt og sat 
sammen igen og sammenlignet med båndudskriften. De enkelte case’s fremstår meget 
autentiske og beskriver forløbende i de enkelte drøftelser. På den anden side kan nogle 
udtalelser fremstå som mere stereotype beskrivelser eller forståelser end de var ment. Forstået 
på den måde at den lokale jargon, den enkeltes ”overdrivelser” og eventuelle underliggende 
kommunikation mellem deltagerne i mødet ikke gøres til genstand for en analyse.   
Hvordan italesætningen opnås vil dog fremstå af casene og anvendes efterfølgende i analyse 
og diskussion.   
For 2 unge Irene og Tina vil deres handleplan fra kommunen, beskrivelser i form af 
psykolograpporter samt kommunens sammenhængende børnepolitik og kvalitative interview  
indgå som empiri i forhold til beslutningstagernes italesættelse af formålet og den følgende 
analyse. De 2 kvalitative interview er sammenskrevet sidst i dette afsnit.  
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Begrebet kontaktpædagog og kontaktperson anvendes men dækker den samme person på 
institutionen.  
 
Alle navne er opdigtet og enkelte unge er ændret i køn og etnicitet for at sikre anonymitet. 
Pædagogerne er benævnt pæd 1, pæd 2, osv men dækker ikke gennemgående de samme 
personer på møderne. Der kan altså ikke foretages sammenlignelige analyser af personalets 
udtalelser fra hver case. 
Efter hver case er der en opsamling og analyse. 
 
8.2 Tekstanalysen 
I sidste case er der en analyse af den anbringende kommunes sammenhængende børne og 
ungepolitik i relation til casen.  
Analysen af teksten er også inspireret af den hermeneutiske cirkel og dens fortolkningsregler 
(Steiner Kväle 1997).  
Jeg har som start gennemlæst teksten i sin helhed og noteret den umiddelbare vurderingen af 
hvad dokumentet siger om anbringelser og formål. Derefter har jeg lavet en første 
systematisering ved at fremhæve de afsnit, der relaterer sig til eller nærmere omtaler den 
målgruppe som Tina (en af de 2 uudvalgte unge) på institution X tilhører. Jeg har derved 
reduceret teksten betydeligt i forhold til afsnit der omtaler f.eks. kommunens sundhedspleje, 
tandpleje, almene børn og unges fritidsliv og børn og unge med fysiske handicap.  
 
Dette materiale er indsat i  Bryderups forståelsesmodel af socialpædagogisk virksomhed for at 
undersøge tekstens forhold til målgruppen som en kompenserende indsats eller en opøvelse af 
kompetencer ud fra forestillingen om fremtidige krav. Modellens anvendelse i denne 
sammenhæng afgrænses fra den metodiske del. 
 
Dernæst har jeg undersøgt om denne afgrænsede tekst kunne relatere sig til den konkrete pige 
som kommunen har anbragt på døgninstitutionen X og angive formål eller indikere formål for 
anbringelsen. 
 
Hele dokumentet er igen gennemgået for at undersøge om der kunne være indlejret formål ved 
anbringelser i teksten, der ikke umiddelbart fremgår.  
 
8.3 Interviewene 
Der er gennemført 2 kvalitative interview med kontaktpædagogerne for Irene og Tina (de to 
udvalgte unge). Jeg har som udgangspunkt bestræbt mig på, at det skulle være så lidt 
indgribende i den sparsomme tid, der var for personalet på instituion X.  
 
Interviewerens viden, sensitivitet, empati og erfaring  vil have betydning for gennemførelse af 
et forskningsinterview (Steiner Kvale 1999 kap. 5). Min baggrund som socialpædagog og 
erfaringer med lignende målgrupper betyder et ”slægtskab” med medarbejderen. Dette  kan 
umiddelbart skabe en tryghed i forhold til mere klassisk akademiske baggrunde. Det vil være 
nemmere ”at forstå hinanden” men også nemmere at blive indforstået som vil komplicere det, 
at anvende empirien i analysen med henblik på den videre formidling. Jeg havde deltaget i 2 
langvarige personalemøder og målet med min deltagelse og interview var formidlet til 
gruppen. Målet og metoden i forhold til de konkrete interview blev fortalt igen i starten af 
hvert interview. 
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Målet med interviewet er en belysning af problemformuleringen gennem medarbejdernes 
oplevelse af formålet for institutionen og den unges anbringelse. Der anvendes en tilgang på 2 
niveauer som kan beskrives:  
 

1) Det generelle arbejde på institutionen og i forhold til arbejdets formål  
2) Det praktiske - handleniveau i forhold til den unge  

 
Den metodiske tilgang vil være forskellig på de 2 niveauer. 
Generelt 
Der stilles åbne afklarende spørgsmål i forhold til arbejdet på institution X. Der spørges åbent 
til målgruppen, metoder og formålene.  
Konkret 
Der spørges meget konkret til en konkret fælles handling mellem den unge og medarbejderen. 
Dette kunne være sidste gang, de havde kontakt med hinanden.  
 
8.4 Spørgeguide  
 
Generelt 

1) Hvad er vigtigt i dit arbejde på institution X– hvor er dit fokus? 
2) Hvordan arbejder I? 
3) Hvordan opfatter du den unge? 
4) Hvad ser du som formålet med institutionen? 
 

Konkret 
5) Hvad består dit arbejde som kontaktperson af? 
6) Sidste betydende møde - Hvor og hvor længe? 
7) Hvad lavede I ?  
8) Hvad var formålet (med aktiviteten)? 

 
Interview er optaget på bånd og udskrevet samt resumeret. 
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2. del 
 
9.0 Casestudierne 
 
10.0 Jonas  
Den første gennemgang er en dreng som siden sidste personalemøde er flyttet til et andet 
anbringelsessted på institutionens foranledning og lederen informerer om forløbet og 
baggrunden for flytningen fra institutionen.  
 

Leder: ”Han beskrives som en meget sårbar og skrøbelig dreng – en meget 
dårlig dreng der ikke kan passe på sig selv. En 13 årig der i tide og utide stikker 
af så det ikke er holdbart for nogle – Det er aftalt med vagten, (anbringende 
kommunes sagsbehandler og dermed anbringende myndigheds repræsentant) at 
ansvaret for dette skal deles. Der er stor grund til bekymring”.  

 
Ved anbringelsen på et nyt opholdssted er det uklart om det er et midlertidigt ophold eller et 
blivende sted for Jonas. Opholdsstedet ligger i anden landsdel og lederen er uden nærmere 
kendskab til stedet.  
Lederen er utilfreds med måden, at Jonas er kommet til det nye sted. Ifølge lederens 
fremlægning har der været tilknyttet en lærer som støtte/kontaktperson til Jonas i forhold til 
lektiestøtte. Det er hende, der har kørt Jonas og hans mor på besøg på det nye opholdssted. Det 
er mangel på en myndighedsrepræsentant i dette besøg samt mangel på information, der 
angives som et problem. Efter drengen havde været på besøg blev han blev kørt tilbage på X 
institution. 
 
Han er senere blevet fast anbragt på det nye sted. Beslutning om at han ikke kunne blive på X 
institution, besøg på det nye sted, beslutning om ny anbringelse og flytning til det nye sted er 
sket siden personalemødet for 3 uger siden. 
 

Leder: ”På besøget på opholdsstedet sælger de (opholdsstedet)  sig selv til 
drengen og moderen. Der mangler en myndighed til at få lavet en afklaring. 
Hvad med skole og nærmere aftaler. Myndigheden (sagsbehandleren)  kan 
komme på det første besøg en uge efter han er flyttet ind. Jeg syntes, det er en 
fodfejl”. 

 
Lederen har hørt fra en af de andre unge, at Jonas har valgt det nye sted, fordi der ikke var 
nogen regler 
 

Pæd 1: ”Han stikker af igen, hvad vil de gøre?” 
 
Der svares ikke på spørgsmålet men åbnes et tema om hvad forløbet har betydet for 
medarbejderne på institution X 
 

Leder: ”Hvordan afleverer vi en sådan dreng der har fyldt så meget for den 
enkelte medarbejder. Hvordan bærer man den videre – at blive afbrudt – ikke at 
være med mere – Det er svært”.. 
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Pæd 2: ”Jeg forstår det, men jeg har valgt, at nogle andre har besluttet det og så 
ligger den der. Jeg bliver nødt til at tænke  - det er ikke det fedeste og alt muligt 
andet men jeg er nødt til … Jeg syntes også det er uheldigt” 

Hvorefter forløbet igen fortælles og underbygger lederens fremlægning 
”Jeg syntes det var uheldigt, at da han kom tilbage fra besøget var jeg ikke 
orienteret, kunne tale med ham .. Han havde alle oplysningerne”. 

 
Pæd 1: ”Ja han får det ud af det han vil”. 

 
Pæd 2: ”Nej det kunne ikke undersøges. Der har manglet kommunikation – det 
har været skidt. Der er ingen med noget kompetence og indsigt i forhold til 
drengen med i den bil (besøget på det nye opholdssted)”. 

 
Lederen vender tilbage til temaet betydningen af forløbet for medarbejderne på institution X 
 

Leder: ”Vi skal lære – de unge kommer ind under huden. Giver os bekymring. 
Man prøvede at få konsulenten (Kommunens familieplejekonsulent) til at køre 
med ham – Hun ville ikke, da moderen engang havde flippet ud på kontoret – 
Hun (konsulenten) ville ikke side så længe i en bil med hende (moderen)”. 
 
Pæd 2: ”Når vi får børn ind der bare bruger stedet til lidt rekreation efter 5 
dages hård udflugt i samfundet. Jonas er ikke den eneste. Vi har 3 andre. 
Hvordan holder vi til det? De kommer ind under huden. Karim var her i 2 uger. 
Jeg tænker tit på ham, hvordan går det?” 

 
Karim drøftes og det har vist sig at Karim var langt ældre end han var opgivet til. Den 
bekymrede stemning aftager. (Der bliver grinet). Lederen forsøger at afrunde fremlæggelsen af 
Jonas 
 
 Leder: ”Jonas er nu hvor han er. Vi er ude”. 
 
 Pæd 1: ”Jeg har hørt det går meget godt lige nu (med Jonas)”. 
 
Lederen forsøger igen at afrunde fremlæggelsen med en historie om at Jonas har fået en hund 
det nye sted og han er glad for den. 
 
10.1 Opsamling  
Jonas forstås i fremlæggelsen som en sårbar, skrøbelig og meget dårlig dreng. En forståelse, 
der i et relationistisk perspektiv ville medføre en indsats, der kompenserede for denne 
beskrivelse. Det er i midlertidigt et andet tema, der betyder, at han skal flytte fra institution X. 
Bekymringen om hvad der kan skabes af historier omkring Jonas når han færdes udenfor 
institutionen. Disse historier kan i sig selv indebære en trussel mod forvaltningen og 
institutionens forståelses af sit eget formål i et samfundsmæssigt og politisk perspektiv. Som 
der siges på mødet ”Ansvaret for dette skal deles”.  
 
Med dette menes, at Jonas kan udfører handlinger eller komme i situationer der falder tilbage 
på institution X og den anbringende myndighed. Disse institutioner der netop skulle imødegå 
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den samfundsmæssige bekymring af at en 13 årig ikke er under kontrol, som beskrevet i min 
indledende case. 
 
Personalets udtrykker et andet tema i forhold til bekymringen. Den retter sig både direkte mod 
Jonas og formålet med opholdsstedet langt fra lokalmiljøet samt dem selv som 
personalegruppe og deres egen forståelse af formålet med deres pædagogiske arbejde. Den 
bekymring bearbejdes processuelt sideløbende gennem mødet ” Jeg har hørt det går meget 
godt lige nu” og Jonas har fået hund. 
Man kan sige at bekymringerne blev anbragt – langt væk. Både Jonas og bekymringerne for 
hvad Jonas kunne have foretaget sig og som kunne falde tilbage på institutionen. 
 
Formålet udtrykt gennem dette personalemøde indikerer at hensynet til institutionens rygte og 
dermed institutionens mulige berettigelse i kommunen vejer tungt i beslutningen om en ny 
anbringelse. Denne bekymring deles af kommunen og der angives ikke formål, der knytter sig 
til Jonas, hverken traditionalistisk eller relationistisk. Anbringelsen langt væk bærer formålet i 
sig selv. 
 
Anbringelsen og måden den er sket på udfordrer personalets egne faglige forståelse af deres 
formål og italesættes med en bekymring for Jonas og som bearbejdes sideløbende gennem 
mødet. Et tema der går igen i flere af casene.  
 
Bekymringen for velfærdsinstitutionens oplevelse af deres eget formål er også et af flere 
tema’er i næste case  
 
11.0 Karim  
Karim er udskrevet fra institutionen og til hjemmet efter et ophold på 14 dage på institution X. 
Lederen starter med at referer fra et møde mellem anbringende kommunes sagsbehandler og 
de lokale skoler vedrørende Karim. 
 

Leder: ”Det var ikke muligt at finde en skoleplacering.. Ingen ville have ham (De 
lokale folkeskoler i institutionens beliggenhedskommune) Han er ældre end det 
opgivede. En 13 årig. De var bange for ham… de øvrige elever i 5. klasse. Ingen 
skoler ville have ham. Vi kunne ikke finde passende alternativer, da han er 13 år 
på papiret. Han afvises ved nærmere bekendtskab. Han siger selv han er 17 år. 
Han har skæg og bakkenbarter. Far har selv oplyst, at de ved indrejse blev rådet 
til at lyve deres børn yngre. De ville blive bedre hjulpet af systemet. Jeg kender 
ikke så meget til familien. 
Jeg vil ikke have ham mere (på institution X)… Det var en kamp med 
myndigheden... Han blev udskrevet (fra institution X). 
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Lederen oplyste videre at institutionen havde tilbudt at stille en støtte/kontaktperson til 
rådighed ved udskrivningen. Personalet drøftede lidt hvad der skete efter udskrivningen. Der 
var rygter om at der var ansat en anden støtte/kontaktperson, der også skulle ”gå ind i 
familien”. 
 

Pæd 1: ”Han (Karim) var her forleden dag da vi grillede ude, han vil gerne 
herind”. 

 
Leder: ”Han ringede til mig og var berørt af at han ikke kunne være her mere. 
Ligesom (Milosh, der bor på institutionen) gør jeg jo ikke noget her (på 
institution X i form af kriminalitet, vold, anden lignende adfærd)”.  
 
Pæd 2: ” Jeg har en veninde der kender lillesøster, der siger, han taler godt om 
os – glad for os. Det er nok rigtigt, at han er glad for at være her”. 
 
Leder:  ”Han har aldrig truet os men mange lærere”. 
 
Pæd 2: Det kunne jo også være nået her til hvis (der opstilles et scenario hvor en 
pædagog på institution X  indtræder i en rolle lignende en skolesituation)  
 
Leder: ”Det kunne han sagtens (blive truende og voldelig)”. 
 
Pæd 1: ”Han har været sød og rar”. 
 
Leder: ”Man har ikke kunnet læse andet i dagsrapporten”.  
 
Pæd 1: ”Han kunne sagtens (få et godt forløb)  hvis han faldt til her”. 

 
 Leder: ”Sagtens, sagtens”. 
 
 Pæd 2: ”Jeg har nu heller ingen grimme historier – Underligt”. 
 
Dialogen fortsætter og efterlader det klare indtryk, at alle når frem til at Karim kunne få et 
godt ophold og at det kunne blive et godt pædagogisk forløb ud fra medarbejdernes 
observationer på institutionen. 
Der refereres til at Karim var meget ked af at skulle hjem til faderen som han opfattede ”som 
et hul og at han selv ville blive et hul”. Videre, at det måtte være svært for hans 
identitetsopfattelse at skulle behandles som en 13 årig og selv vide han var 17 år. 
 
Lederen referer pludseligt til et overfald der tilsyneladende ikke var kendt af de øvrige 
medarbejdere mere detaljeret og som var motivet til lederens beslutning om udskrivning. 
Karim havde deltaget i et meget voldsomt og voldeligt røveri. Han var i den forbindelse blevet 
fotograferet af flere overvågningskameraer som meget aktiv deltagende. 
I forbindelse med denne sag var han blevet alderstestet og var fastslået til en alder på 17 år (og 
dermed over den kriminelle lavalder). 
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 Pæd 1: Jeg syntes han var en sød fyr,  indtil jeg hørte alle historierne”. 
 
 Leder: ”Nå, men nu er de ude – vi skal videre”.  
 
11.1 Opsamling  
Alle er bange for Karim og ingen vil have ham. Hvilket var uoverensstemmende med 
personalets observationer og relationer til Karim. 
Karim skal hjem til sin far igen efter et 14 dages ophold på institution X hvor alle 
medarbejderne kun talte godt om ham. Der er ingen nærmere beskrivelse på mødet af formålet 
for anbringelsen eller italesættelser, der kunne indikerer forståelsen af Karims problematik. 
Karim har vist at han kunne være farlig for sine omgivelser gennem et voldsomt overfald. 
Dette betyder, at institutionens ledelse har besluttet, at Karim skulle udskrives trods 
anbringende myndigheds indstilling. Ledelsen ville ikke løbe en risiko for personalet på 
institutionen. 
Personalegruppen forsøgte derefter at skabe en sammenhæng mellem deres observationer og 
relationer til Karim og de historier, der blev fortalt om ham. En proces bestående af små 
beretninger i lighed med den der blev gennemført for Jonas. En italesættelse i en relationistisk 
tendens 
Punktet blev afsluttet med ”Nå, men nu er de ude – vi skal videre”. Risikoen og truslen mod 
institutionen og dens personale blev afgørende for beslutningen. 
  
Jonas og Karim blev ikke drøftet på afdelingsmøde nummer 2. 
 
12.0 Milos 
Milos kom til institutionen efter han havde kontaktet forvaltningen og fortalt at han blev slået 
af faderen. Han blev med det samme kørt til institution X sammen med sin sagsbehandler og 
endnu en konsulent fra kommunen.  
  
 Pæd 1: ”Det skulle undersøges om det var sådan derhjemme”. 
 

Leder: ”Ja, det ville man. Der var stor fokus på familien. Man tænker mange 
tanker om den familie. Blandt andet familieslægtsskab mellem ægtefæller. Løgn 
og latin siger sagsbehandleren om familien. Det er svært at gennemføre nogle 
møder med familien – svært at få tolk da de (familien) aflyser hele tiden”. 

 
 Pæd 1:  ” Det er det samme med Milos – mange røverhistorier”. 
 

Leder: ”Det er en traumatiseret familie. Far har været udsat for totur….Det 
betyder at man vurderer Muhammed som meget dårlig begavet”. 

 
Lederen fortæller en historie fra sagsbehandleren hvor hun havde hørt at Milos i en kritisk 
situation i familien (Der var opstået en mindre ild) var den eneste i familien, der handlede og 
slukkede ilden. Historien skulle illustrere, at familien har endnu færre intellektuelle ressourcer 
end Milos. 
 

Leder: ”Han kom her fordi han blev slået i familien og det troede man på. Han 
skulle være her i 2- 3 dage, da man ville sætte en mægler ind i familien. Så går 
det meget hurtigt – man er ved at færdiggøre en psykologisk undersøgelse af 
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drengen (Milos), der viser at han har en IQ (Intelligentkvotient) på 44. Pludselig 
står man med en dreng der fra psykologisk side ikke mere kan være hjemme. Han 
er ikke til at undervise. Han slår i skolen. Ingen lærere tør være 
gårdvagt”….”Sagen med mægler ændres hurtigt til noget andet”. 

 
Der fortælles en række historier fra andenhånds  observationer, der bekræfter det billede af 
Milos. 
 
Pæd 2 stiller spørgsmålstegn ved den psykologiske undersøgelse og testen af IQ.  
  

Pæd 2: ”Hvorfor bruges der ikke tolk ? Måske ville det være bedre hvis han blev 
testet på sit eget sprog ?” 
 

Pæd 2 angiver at man ikke har forsøgt at forstå Milos i undersøgelserne. 
 

Pæd 1: ”Han kan læse dansk. Det har han lært på 3 år. Så kan man da ikke være 
helt dum. Jeg tror også at resultatet ville blive bedre hvis man testede ham på sit 
eget sprog”. 

 
Leder: ”Psykologen siger, at der er taget højde for det (sproget og manglende 
tolk i undersøgelsen) Han har jo levet på gaden. Han klarer sig med smil og 
røverhistorier. På den måde lever han godt op til mit billede af den kultur han 
kommer fra. …. Han er charmerende. Det går ikke når han er blevet ældre”. 

 
Pæd 1: ”Det må da være et chok for ham, at opdage, at han ikke kan klare sig 
med det mere. Han må da blive snotforvirret. Der er ikke nogen der hjælper ham 
til forståelse”. 

  
 Leder: ”Han er nem at holde af – han er køn”. 
 

Pæd 2: ”Hvis han havde været grim og lugtet ville det have været slemt for 
ham”. 

 
Lederen fortæller derefter, at lærerne på skolen har truet med at nedlægge arbejdet, hvis Milos 
fortsat skulle blive på skolen. Samtidigt var der dog en anden opfattelse hos speciallærerne 
som hold meget af Milos. Milos blev drøftet i skolens sikkerhedsudvalg. 
 
Den nye fremstilling udløser en række historier der alle forsøger at forklare skolens oplevelser. 
Der søges efter et formål med anbringelsen og mulige årsager til anbringelsen og institution X 
opgave. Der breder sig en generel frustration over mål med de unge indtil lederen afbryder og 
forsøger at komme tilbage til dagsordenen. 
 

Leder: ”Vores opgave med Milos har ikke været andet end opbevaring. I første 
omgang 2 dage. Det er udvidet og så må vi se om opgaven ændrer sig”. 

  
Pædagogerne fastholder debatten og begynder en drøftelse af gruppe-sammensætningerne i 
huset i forhold til dem, der hurtigt kommer ind og bliver i kort tid og dem der er i længere tid. 
Lederen indgår i denne nye debat og der bliver fortalt historier om den frustration, der kan 
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opstå hos de unge når de opfatter de bliver behandlet forskelligt og at de nogen gange er i tvivl 
om hvem der faktisk bor der af andre unge. 
 
I fortællingerne fremstår der 2 grupper som omtales som de ”faste unge” og de andre unge. 
 

Leder: ” Man skal kunne prikke de unge på skulderen på institution X og de skal 
kunne sige hvorfor de er her og hvor længe”. ”Ingen af dem ved det”. 

 
13.0 Dagsordenen forlades 
Dette udsagn havde jeg hørt udtrykt fra lederen tidligere i en anden sammenhæng og som var 
en af grundene til, at jeg havde valgt den institution for at undersøge italesætningen fra de 
involverede aktører om formålet med anbringelsen og  konsekvenser  for udformningen og 
gennemførelsen af handleplanen. 
 
Mødet havde for en tid forladt dagsordenen og jeg stillede spørgsmålet: ”Hvad er 
institutionens formål ?”.”Kan man prikke medarbejderne på skulderen og spørge hvorfor de 
er her”? 
Spørgsmålet havde motiv i institutionens opfattelse af sit eget formål. Altså at institutionens 
eget formål og berettigelse bekræftes i sammenhængen med klientens problemformulering ( 
Mik-Meyer 2003). 
 
Både med det samme og i gennemlytningen af båndet må det siges at få betydning, at jeg 
forlod den observerende rolle. Jeg havde gennem lang tid og hele mødet været passiv og var 
mere eller mindre glemt. Der blev ikke kigget over mod mig eller båndoptageren mere. 
Samtidigt oplevede jeg mig selv som deltagende i mødet, da jeg havde været meget lyttende 
og forsøgt, at forstå sammenhængende i drøftelserne.  
 
Opmærksomheden blev rettet mod mig og i en kort periode blev der helt stille. Hvorefter en 
pædagog spontant udbryder: ”Det ved jeg ikke”.  
 
Lederen handler igen hurtigt og overtager styringen af mødet. Uden dog at lægge låg på 
pædagogernes frustration fortalte lederen om de møder, der var i gang i kommunen  blandt 
andet hvordan institutionen måske skulle indgå i den nye kommune. 
 
Kommunalreformen som betød at institutionen gik fra amtet til et kommunalt ejerskab havde 
betydet, at institutionen skulle finde en ny placering i en ny storkommune og at der var stillet i 
udsigt, at der skulle ske ændringer – dog uden nærmere angivelser fra den nye driftsherre. 
 
Lederen oplyste, at sagsbehandlerne i deres nye kommune opfattede institutionen som en 
akutinstitution, hvilket var i klar modstrid med institutionens egen opfattelse af sit formål. 
Lederen havde mødt forståelse i den kommunale ledelse for, at institutionen ikke både kunne 
rumme unge, der skulle være der i længere tid og unge der skulle akutanbringes for en kort 
periode. 
 
En af pædagogerne udtrykte nærmest chok over at sagsbehandlerne tror at X er en 
akutinstitution. Der blev udtrykt frustration og bekymring over den manglende klarhed over 
institutionens formål og forventningerne til de opgaver, der skulle løses. 
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Jeg valgte ikke at stille flere spørgsmål resten af personalemødet og personalet vendte tilbage 
til gennemgangen af de unge. 
 
14.0 Milos personalemøde nummer 2 
Siden sidste personalemøde for 14 dage siden var Milos blevet ringet op af noget familie, der 
havde fortalt, at hans mor var blevet pludselig alvorligt og livstruende syg. Pædagogen, der 
havde været på arbejde, forsøgte at finde ud af hvor moderen var indlagt uden resultat. 
 

Pæd 3: ”Hun (moderen) fik jo også en alvorlig sygdom første dag Milos var her? 
Det var det samme”.  

 
Leder: ”Det kender vi også fra andre sager…Måder at reagere på når det er 
svært….men hun kan jo også være syg… Vi ved ikke hvor hun er…Må håbe hun 
ikke er rigtig syg”. 

 
Der fortælles om lignende historier der bekræfter, at moderen nok sandsynligvis ikke er syg. 
Storebroderen havde vist været ude i noget så det forklarer moderens reaktion. Mødet kan 
fortsætte. 
 
Det fremgår af mødet at Milos formentligt skal flytte fra institutionen indenfor  14 dage til et 
opholdssted et andet sted i landet. Han skal besøge et opholdssted som kommunens konsulent 
har fundet. Han skal i hvert fald på besøg på opholdsstedet efter at konsulenten har 
gennemlæst Milos sag. Besøget skal ligeledes afklare om opholdsstedet vil have Milos, 
hvorfor han skal have at vide, at det er et besøg og ikke en flytning. Institution X kender intet 
til stedet og har ingen oplysninger. Der udarbejdes en strategi i forhold til medarbejderne og 
Milos i forbindelse med flytningen, derunder hans møbler og istandsættelsen af det fraflyttede 
værelse på institution X. 
 
14.1 Opsamling  
Milos forstås ud fra fordomme på institutionen som bliver til sandheder om målgruppen. ”Det 
er en traumatiseret familie. Far har været udsat for totur … .Det betyder at man vurderer 
Milos som meget dårlig begavet” Denne ”sandhed” bekræftes gennem institutionens 
kollektive hukommelse ved en række historier om Milos og hans familie, som de paradoksalt 
nok fortæller, at de ikke kender meget til. 
Selv overvejelserne om hvordan en dreng med en intelligenskvotient på 44 kunne tilegne sig 
det danske sprog på 3 år uden at frekventere nogen uddannelsesinstitutioner ændrer det billede 
at det siger sig selv hvem Milos er. 
 ”Hvis han havde været grim og lugtet ville det have været slemt for ham”. Milos er derimod 
køn, charmerende og fuld af røverhistorier som forklaring på en social kompensation for hans 
sproglige kompetencer. Milos falder ind i en fastlåst og stereotyp opfattelse af målgruppen. 
Der italesættes ingen formål for at Milos skal anbringes på et opholdssted i anden landsdel 
udover, at det oprindelige formål var et ophold på 2-3 dage på institution X. Om formålet er, at 
der kan gives et bedre tilbud eller det er relationen til faderen, der skal på afstand, fremgår 
ikke og er tilsyneladende ikke relevant for institution X.  
 
De heller ikke i denne sag orienteret om formålet og det videre forløb, hvilket kan forklare den 
noget fordomsfulde fremlæggelse. Forståelsen af målgruppen og formålet for Milos er ikke 
relevant for institution X, da det klares af andre (kommunen). 
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15.0 Lisa 
Lisa kom til institutionen efter hun havde stukket af fra hjemmet. Institutionen opgave var at 
undersøge om Lisa kunne bo hjemme. Det blev besluttet at Lisa skulle blive på institutionen. 
 

Pæd 2 : ”Hun var sort og snittede sig lidt… Gik ikke i skole… Hun er en god 
historie hun har udviklet sig og ændret udseende – hendes tilgang til andre er 
ikke så vred. Hun indeholdt stor vrede… Hun faldt til ro da hun fandt ud af, at 
hun skulle bo her. Hun er glad for at bo her”. 
 
Pæd 2: ”Skolen var  svær – vi har prøvet alt men det er blevet bedre. 
Sagsbehandler truet hende med hjemskrivning hvis hun ikke passede hendes 
skole. Det gjorde meget ved hende og hun knyttede sig voldsomt til hendes 
kontaktperson – ville være tæt på os og begyndte at tænke over hendes moder”. 

 
Lederen fortæller en historie fra et retsmøde hvor moderen ikke opsøgte kontakt med datteren. 
Der blev suppleret med historier om, at moderen i raseri kunne kaste med møbler og være 
skrigende ved møder. 

Leder: ”men hun må have fået noget andet ( i opvæksten) for hun er fandeme en 
sød pige. Hun kan gå i kontakt”. 

 
Der fortsættes med flere positive historier om Lisa, både i forhold til skole og de aktiviteter der 
sættes i værk på institutionen. 
 

Pæd 1: ”Både hende selv og sagsbehandler ser hende her de næste 2 år. Det 
syntes jeg giver rigtig mening”. 

 
Leder ”Så må sagsbehandler slås lidt med sit system” ”for man anbringer jo 
ikke folk så længe”. 

 
Pæd 1 ”Jeg tror også sagsbehandler er faldet lidt for hende. Han kan godt se der 
sker noget med hende”. 

 
Leder: ” Hun kom da hun var 14 år.. Selvfølgelig kan han også se udviklingen.”. 

 
I en pause fortæller kontaktpædagogen, at hun er i gang med en familieterapeutisk 
efteruddannelse og er ved at lave et projekt hvor Lisa indgår i et forsøg med belønning i form 
af stjerner i en bog ved fremmøde i skolen. Metoden er benævnt ”Jeg Kan”14

 
 

15.1 personalemøde nummer 2 
 

Pæd 1: ”Hun passer sin skole, det går rigtig fint.. Hun er lige p.t. i gang med at 
se lidt mere til hendes mor. Dette er faktisk svært for Lisa, da mor jo ikke vil os”. 
 

                                                 
14 ”Børn Kan” fungerer efter et 14 punktsprogram, der retter sig mod ændring af adfærd hos børn i almindelige 
dagligdags forhold. Metoden er udviklet af Ben Furman som er psykiater, psykoterapeut    
( http://www.kidsskills.org/Dansk/jagkandansk.htm ). 

http://www.kidsskills.org/Dansk/jagkandansk.htm�
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Pæd 3: ”Der skulle have været opfølgning på det møde, hvor sagsbehandleren 
fortalte hende, at hvis du ikke går i skole kommer du hjem til din mor.. Mødet 
blev aflyst af sagsbehandler.. Hun har rettet voldsomt ind efter den besked”. 
 

Der fortælles mange historier om Lisa og mange historier om moderen, der både lyver og er 
uligevægtig. 
 
15.2 Opsamling 
Beskrivelsen af Lisa passer til institutionens relativistiske opfattelse af målgruppen. Lisa har 
før hun kom på institutionen været udsat for en voksen i form af hendes mor som er ustabil, 
uligevægtig og utroværdig. 
Hun mødes nu med den ”relationistiske forståelse” af troværdige voksne hvor målet er at 
indgå betydende relationer med børn og unge ”Hun er fandeme en sød pige. Hun kan gå i 
kontakt”. 
Samtidigt arbejdes der paradoksalt nok med et adfærdsmodifikationsprogram i forhold til 
hendes fremmøde på skolen, som har et traditionalistdisk udgangspunkt. Sagsbehandleren har 
gennem sin trussel om at udskrive Lisa fra institution X angivet et formål for Lisa og 
institutionen X’s indsats. Hun skal passe sin skole.  
 
16.0 De to udvalgte unge 
De 2 næste cases er udbygget med en analyse af handleplanen og psykolograpporter. 
Derudover er deres hjemkommunes sammenhængende børnepolitik analyseret. Der er 
gennemført kvalitative interview med kontaktpædagogerne. 
 
17.0 Irene 
Irene havde flyttet fra sit hjem til sin kærestes familie og bosat sig der, da hun var omkring 13- 
14 år.  
 Leder: Blev pludselig anbragt, da kærestens familie ikke orkede mere”.. 
 

Leder: ”Formålet var, at her (Institution X) skulle hun bo indtil hun skulle hjem 
eller ungdomsbolig”. 

 
Pæd 1: ”De var pænt bekymrede (kærestens familie). Pludselig lukkede de da 
hun slog op med kæresten, de interesserede sig for søsteren (Irenes søster) et 
stykke tid efter. Irene er fra et hjem hvor der absolut ikke er plads til hende. 
Hverken fysisk eller psykisk”. 

 
 Leder: ”Hvis de ville kunne de have plads .. Massiv afvisning fra hjemmet”. 
 
Kort drøftelse af om der kunne være fysisk plads i Irenes hjem, efter at hendes tidligere 
værelse var inddraget i forbindelse med ombygning af hjemmet. Der er enighed om at 
hjemmet absolut ikke ønsker at Irene flytter hjem. 
 

Pæd 1: ” Irenes problematik er, at hun føler sig massivt afvist. I hendes hoved 
har de valgt lillebror og ikke hende”. 
 
Leder: ”Der er rigtig mange historier om den familie”. 
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Pæd 1: ”Hun var rigtig dårlig da hun kom, i andre perioder fungerede det 
rimeligt. Hun går i en normal skole, hun har veninder (netværk udenfor 
institutionen). I mange andre situationer er hun dårlig”. 
 
Pæd 2: ”Venindeskabet er røget. Hun kan ikke forstå i hendes hoved, at de har 
valgt hende fra. Jeg ser kun hun er tilmeldt den skole. Et job, men kun sporadisk 
i forhold til før. Guitarundervisningen,  men det er jeg ikke sikker på hun gør 
mere”. 
 
Pæd 1: ”Der er forandring i det område med Irene, jeg syntes ikke hun søger det 
på samme måde mere. Hun har måske ikke brug for det. Det gjorde hun i starten. 
Det gør hun ikke mere. Skolen der oplevede jeg, at hun meldte fra. Tidligt hjem 
dårlige unskyldninger – svær”. 
 
Leder: ”Når vi snakker om hende, er hun en af de piger, jeg har det enormt 
svært ved. Hun er virkelig svær. Jeg har konflikter hver morgen. Jeg ser hende 
komme om morgenen. Jeg hader det - Det er svært for mig. Hun kan være 
provokerende og det modsatte”. 
 
Pæd 1: ”Jeg har tænkt meget over om hun får det hun har brug for – Jeg kan få 
en stor beskyttertrang… Når vi nu er der hvor vi skal finde en (ny) 
kontaktpædagog. Skal vi tænke os godt om”. 
 
Leder: ”Hun får så meget negativt. Hun møder alt og alle stort set negativt. Hun 
skaber en ramme om sig selv som er fuld af afvisning… Kan ikke modtage 
positivt. Hun går for mig at se med et neonskilt der blinker over hovedet – ”Jeg 
har haft en dårlig barndom hele livet og mine forældre vil mig ikke” - og det 
bærer hun rundt i alle sammenhænge..  Hvis en skolelærer siger – Hvorfor har 
du ikke lavet dine lektier- tænder hun sit skilt – Jeg har haft en dårlig barndom – 
og en stribe lignende undskyldninger. Hun siger ikke noget. Hun tænder bare sit 
skilt”. 
 
Pæd 1:  ”Hun siger rent faktisk, at hun godt vil være her. Hun ved hun ikke kan 
komme hjem. Hun ved hun skal være her. Motivet er vel, at hun ikke har andre 
steder, men jeg tror en stor del er, at hun godt kan lide at være her…. Jeg er 
fuldstændig overbevist om at den pige kan få noget mere”. 
 
Pæd 2: ”Jeg kan godt følge dig (lederen). Når man ser hende i andre 
sammenhænge end dem du ser hende i…. Hvis vi kun så hvad du ser ville det 
være frygteligt”. 
 
Leder: Hun ligner en million men tæt på virker det pilråddent. Et billede af 
hende kunne være forsiden på et modeblad. Der er et eller andet pilråddent som 
er enormt svært i vores kultur (Der må menes institutionens kultur, men båndet i 
optageren løb ud og der måtte skiftes bånd) 
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Pædagog 1 fortæller et par historier som modbilleder på lederens oplevelser 
 

Pæd 1: ”Jeg har god kontakt og oplever ikke så meget af det du beskriver.. 
Ingenting af det du beskriver. Når vi nu ved at der er et eller andet pilråddent 
ved den flotte facade, så skal vi jo ind og pille ved det. Vi skal hjælpe hende til at 
bygge et fundament op der ikke er pilråddent. Det får hun ikke hjælp til”. 
 
Leder: ”Fortæl hvad hun har brug for – hvad skal hun have”. 
 
Pæd 1: ”Det jeg syntes har manglet. Hun har om nogen brug for en eller 
ugentlig samtale. Det vil hun - vi aflyser ikke - vi laver ikke noget andet. Der skal 
holdes fast. Hun skal have mere 1-1 kontakt (Voksen og ung). Hun skal have 
hjælp til at se at virkeligheden kan være anderledes. Erkende sin barndom. Hun 
skal lære at tro på hendes ressourcer. Hun har drømme ingen tvivl om det”. 

 
Pæd 2 : ”Det handler også om at fastholde det vi har aftalt - Gør vi det alle 
sammen. Gør vi det vi aftaler. Jeg tror nogle af de unge bliver forvirret. Hvor 
gør vi forskel og hvorfor. Det handler også om at vi holder fast i vores aftaler. 
Sådan har jeg det”. 

 
Lederen fortæller (mig som observatør) at det der sker, at alle må komme til orde med gode 
ideer i institutionens kultur. 
 

Leder: ”lad os tage det op finde hvad der er vigtigt. Det der er til evig diskussion 
er hvad man kan få i denne butik. Det er også noget med ressourcer”.  

 
Der starter en længere debat om vagtplaner, tilrettelæggelse og opfattelser af forskelle mellem 
arbejdets tilrettelæggelse og de enkelte medarbejdere inden mødet vender tilbage til Irene. 
 

Leder: ” Der er ingen tvivl om, at Irene er en som man skal gå meget tæt på da 
hun møder en med den afvisning og for at teste……. Hvornår skal der laves en 
planlægning med sagsbehandleren. Hvad skal der til af støtte. Vi skal forberede 
os i god tid. Hvis hun bliver smidt ud vil hun få det svært”. 

 
Pæd 1: ” Hun skal hjælpes til ikke at have hele ansvaret for sit liv. Jeg kunne 
godt tænke mig at nogle tog ansvar og sagde her er du… Jeg ved godt, at hun 
modarbejder det at komme ind under huden på hende - men er der god tid tror 
jeg godt at man kan”. 

 
Der fortælles historier fra et arrangement der skulle bekræfte opfattelsen af, at Irene er perfekt 
på ydersiden men der er noget råddent indeni.  
 

Pæd 1: ” Du har sagt (henvendt til leder) det er ikke så dårligt, at hun knækker 
her. Så lad hende knække her så vi kan bygge hende op igen. Lige nu er det 
overflade”. 
 
Leder: ”Psykolog rapporten siger, at der ikke er noget psykotisk. Det er bedre 
hun går ned med flaget her end når hun flytter”. 
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Pæd 2: ”Hun kan have en skræmmende adfærd når hun er sur – uden 
opmærksomhed”. 
 

Der fortælles 2 historier fra 2 rejser med institutionen hvor Irene har haft en adfærd der har 
skræmt deltagerne. Der laves sammenligninger til en anden ung der tidligere havde boet på 
institution som blev beskrevet som selvmordstruet og hvad det havde betydet for 
medarbejderne. 
 
 Pæd 1: ”Dramaet i dag er, at hun nøjes med at smække med døren”. 
 
  Leder: ”hun er ikke nem at være kontaktperson for”. 
 

Pæd 1: ”Jeg bliver nødt til at tale Irenes sag. Hun skal have 700 gange mere. 
Jeg vil sælge mig selv i forhold til Irene. Man kan nå monsterlangt med hende”. 

 
Pæd 2 bakker sin kollega op og angiver at nu er muligheden der for Irene. Lederen henvender 
sig for første gang til vikaren og den studerende og spørger hvordan har I det med hende. 
De svarer samstemmende, at de har det godt med Irene. 
 

Vikar: ”Jeg har slet ikke oplevet hende sådan jeg har ikke set hende sådan – Jeg 
ser hende som en, der har behov for ret meget”. 
 
Leder: ” Hvad bruger hun jer til”. 

Den studerende og vikaren fortæller et par historier om, at de hygger sig og snakker. Vikaren 
havde været med til guitarspil og fået lov til at være med under øvning. Hvilket ingen af de 
faste medarbejdere havde fået lov til. Dette blev vurderet som en særlig anerkendelse fra 
Irenes side i forhold til vikaren. 
 

Leder: ”Stiler i krav til hende”. 
 
Studerende: ”næhh, jeg kan da afvise, at køre for hende. Det accepterer hun. 
Når vi skal nogen steder spørger hun selv om hun må komme med”. 

 
Leder: ”hun er en sød pige men svær - Jeg har det svært”. 

 
Pæd 1 roser lederen for sin ændring af synet på Irene og at han kunne det og samtidigt have 
det svært med Irene.  Pæd 1 begynder at tale om fremtidigt erhverv for Irene og nogle helt 
konkrete muligheder hun havde tænkt og undersøgt – i øvrigt inden for mode og stil. 
 
Lederen bakker op om Irenes ressourcer og muligheder 
 

Leder: ”Med Irene er der nogle udviklingsmuligheder.. Der er noget at gå i gang 
med”.  
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17.1 personalemøde nummer 2 
 

Pæd 4: ”Hun flygter fra mig og har aldrig mulighed for kontakt. Hun er ikke 
modtagelig for noget som helst. Det går rigtig skidt. Hun træffer dårlige valg 
siger ingen sandheder.. Hun vil ikke være sammen med mig”. 

 
Der fortælles historier, der bekræfter at hun lyver og er i modstand og sur. 
 
 Pæd 2: ”Hun selvforvalter meget”. 
 
 Pæd 4: ”For en måned siden var vi ved at smide hende ud med det samme”.  
 
Der fortælles skiftende bekræftende historier om Irenes adfærd som ikke samarbejdsvillig, 
ikke til at føre dialog med og sur og tvær 
 
 Leder: ”Vi skal have fat i sagsbehandleren”. 
 

Pæd 4: ”Jeg vil gerne være med til at tage på tur med hende sammen med en ny 
kontaktpædagog – Ikke for at forsvare hende men hun har haft omskiftelig 
periode her på institution X med mange forskellige personer indover – Det skal 
ikke retfærdiggøre hende men jeg vil gerne være med til at give hende en 
chance”. 

 
Der fortælles en række historier om Irenes manglende mulighed for at bo i hjemmet.  
 
Det ender med at der aftales en tur med Irene og 2 pædagoger for at hun kan danne en relation 
til en ny kontaktpædagog. 
 
17.2 Opsamling  
Irenes fremtræden og handlinger forstås forskelligt af personalet og ledelsen. De er dog helt 
enige i deres relationitiske syn på, at der skal arbejdes med tidligere oplevelser i Irenes 
opvækst. De forskellige syn forhandles med et udgangspunkt af en italesættelse, der går ud fra 
institutionens fælles sandhed om, at der er noget galt i opvæksten – At der er noget galt med 
Irene og at dette noget skal findes i barndommen. På intet tidspunkt drøftes denne 
institutionelle sandhed. Derimod fremhæves et mål, at Irene skal erkende sin barndom hvilket 
vil betyde, at hun vil ”knække sammen”, uden nærmere angivelser af hvad det betyder. Der 
indikeres, at dette ”knække sammen” vil være noget der sker og at det er bedre det sker på 
institutionen. Dette bliver et italesat mål. 
 
Forhandlingen om Irene og Irenes problematik på institutionen blev vendt til at lederen udtaler 
”Med Irene er der udviklingsmuligheder” og ”Hun er en sød pige – men svær”.   
 
Gennem forhandlingen mellem medarbejderne og leder er der opnået en ny historie om Irene, 
der passer til institutionens forståelse af målgruppen ”tæt på virker det pilråddent” og senere i 
forhandlingen ”Når vi nu ved, at der er et eller andet pilråddent ”15

                                                 
15 Ordet pilråddent blev anvendt i flere sammenhænge og skal ses som en lokal jargon eller begreb, der beskriver, 
at der bør rettes en indsats mod bagvedliggende ikke erkendte årsager til den umiddelbare adfærd. Ordet kan 

. Personalet opnår 
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samtidigt en konsensus om institutionens og personalets forståelse af deres formål i forhold til 
de unge. Irenes ”nye historie” passer dermed til personalets forestilling om hvad der er 
væsentligt at arbejde med. Formålet med anbringelsen og institutionens formål bringes i 
balance. Lederen roses for at ændre sit syn på Irene og samtidigt have det svært med hende – 
helt som i enhver anden forhandling hvor en part skal give sig og hvor sammenhængskraften i 
gruppen skal bevares.  
 
Man kan sige at forhandlingens formål var, at opnå og bevare konsensus og medarbejdernes 
forståelse af deres formål. Irenes undvigelse i at indgå relationer med dele af personalet har 
udfordret det relationistiske syn og personalegruppens sammenhængskraft. I forhandlingen 
blev der skabt et nyt billede af Irene, der betyder at hun ikke skal flytte fra institution X.  
 
17.3 Irenes Handleplan  
Det har ikke været muligt, at lave en analyse af alt materialet i lighed med bearbejdelsen af 
den øvrige empiri, da jeg kun havde sagen kortvarigt til gennemsyn og noterede de punkter og 
konklusioner, der handler om italesættelsen af formålet. Materialet er kvantitativt omfattende. 
 
Af handleplanen fra 2005 fremgår det, af formålet for anbringelsen at ” Irene skal være på et 
neutralt sted, hvor hun kan få den kontakt hun har brug for”. Delmålet er formuleret at ” Irene 
og mor skal bo sammen igen og varigheden af anbringelsen skal være et halv til et helt år”. 
 
Af forundersøgelsen fremgår det, at Irene ikke er meget hjemme, men når hun er hjemme så 
hjælper hun til med alt og kender en masse til daglige praktiske ting som priserne på 
dagligvarer, bilforsikringer og benzin. 
Ressourcerne er ikke beskrevet. Det vurderes, at hun er for skrøbelig til at komme på 
efterskole og ikke magter at blive anbragt i en ny familie. 
 
Handleplanen var udfyldt i et fortrykt skema. Der er ikke yderligere uddybning af hvad der 
menes med formålet, at Irene skal være et neutralt sted. Derimod er formålet ”at få den kontakt 
hun har brug for” en kompenserende indsats for noget hun ikke har fået dækket tidligere. 
Denne kompensation går igen i vignetundersøgelse (Trine Egelund 2002) som gennemgående 
tema for sagsbehandleren, når de skal italesætte en foranstaltning. Sagsbehandlerens 
gennemgående refleksion i undersøgelsen var, at give barnet det modsatte af det, der blev 
givet i opvækstmiljøet således, at der kompenseres for det de har levet og lever i (side 15).  
Det er et paradoks, at det at flytte hjem igen er et delmål i anbringelsen som kan forklares med 
italesættelsen af en handleplan indeholder strategiske overvejelser om, at få forældrene til at 
indgå en frivillig kontrakt (aftale) om deres barn ved en anbringelse. 
I denne optik vil formålet, der angives som et neutralt sted, skulle imødegå en trussel i det 
nuværende miljø. Ordet neutralt må derfor anses for også at være en strategisk valgt 
italesættelse. 
 
Handleplanens omsættelighed til praktisk handling for institution X må siges at være 
begrænset eller nærmest ikke tilstede og formålet overlades til fortolkning og forhandling i 
institutionen og med de øvrige aktører: Kommunens sagsbehandler, forældrene og Irene.  
 

                                                                                                                                                          
virke nedsættende i anvendelse om et andet menneskes motiver til handling men bør ”høres” i denne ”nedskrevne 
italesatte tekst” Ordet blev udtrykt på en måde og i et tonefald ikke virkede nedsættende.  
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Anbringende kommunes sammenhængende børnepolitik 
Irenes kommune hører til en af de kommuner der fusionerer med flere kommuner til en 
storkommune. Storkommunen havde ikke udarbejdet den lovpligtige børnepolitik på 
undersøgelsestidspunktet16

 
.  

18.0 Tina 
Tina kom til institutionen fra en anden institutionsanbringelse, hvor hun havde været trekvart 
år. Det var oprindeligt Tina og hendes families forståelse, at hun skulle have været der i en 
længere periode. Hun var udenfor målgruppen på den anden institution. 
Hun har været 2 år på institution X. 
Gennemgangen af Tina var uden lederens deltagelse i begyndelsen af mødet, da han var 
forhindret af en pludselig opstået opgave. 
 

Pæd 2: ”Hun er velanbragt her… fået meget ud af at være her. Hun er en af de 
få der har en diagnose: Tilknytningsvanskeligheder… Forældre indstillet på 
samarbejde – De stiller op til os. 
Tina havde meget vanskelige problemstillinger, da hun kom - Hun drak, røg 
hash men passede altid sin skole. Hun er meget kvik og god til refleksion og 
debat”. 

 
Pæd 1:  ” Tina har 2 sider – en sort meget bekymret – den anden velopdragen 
der passer sin skole . Når hun føler sig afvist går det rigtig galt Hans (far) siger, 
at hun kan smadre en familie”. 
 
Pæd 2: ”Der er de sidste 3 måneder kommet en pige frem der er meget mere 
reflekterende. Det var tydeligt, at mærke når hun var påvirket. Det er spændende 
om det holder (Ikke at anvende rusmidler). Fader bekymret om det holder. Hun 
er meget ny i det ikke at være i misbrug”. 
 
Pæd 1: ” Tina siger selv….Hvis folk ikke kan stå ved eller holde fast i det de 
siger mister jeg respekten for dem”. 

 
Der fortælles en historie fra institution X ferierejse, der understreger dette  
 

Pæd 2: ”Hun er på mange måder imponerende”. 
 

Leder: ”Hun i en situation hvor skolen er venstrehåndsarbejde . Hun er jo kvik, 
så hun behøver ikke bruge så mange kræfter der. Det er det næste hun skal ud 
prøve af  - Det bliver en stor mundfuld – en rigtig stor mundfuld”. 

 
Pæd 2: ”Hun har jo også nogle forældre, der har forventninger, da hun har en 
hjerne der er bedre end OK. Det skal hun leve op til – det er noget hun viser hun 
passer sin skole, hun siger pænt goddag, når hun kommer ind hun er godt 
opdraget (Bekræftes af de øvrige)”. 
 

                                                 
16 Socialpædagogernes Landsforbund gennemførte en undersøgelse om kommunerne levede op til det lovpligtige 
krav at udarbejde og offentliggøre en sammenhængende børnepolitik. En stor del af kommunerne blev i den 
forbindelse indberettet til tilsynsrådet for ikke at overholde tidsfristerne. 
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Leder:  ”men hun er …. i forhold til at flytte hjem. Jeg er spændt på hvor den 
lander. Vi skal meget snart snakke om skal det være eller ikke være. Hvad er det 
vi arbejder hen i mod. Hun har altid haft lyst til at flytte hjem igen og hun bliver 
jo ældre og ældre - så hvis hun skal hjem inden hun skal flytte hjemmefra - så 
skal det også være nu. Forældrene har ikke magtet det dengang. De er jo meget 
åbne og ærlige og kan sætte billeder på. Moder er i uddannelse …..Vi må hjælpe 
hende (Tina) med at finde ud af  hvad vi arbejder hen imod.  Det er os der siger 
de grimme ting – ikke jorder hende men nuancere tingende. De (familien) har jo 
prøvet at bo sammen ved tænkepauser”. 

 
Pæd 2: ”Vi har sagt, at vi ikke stiller os i mod, at hun skal hjem igen på et 
tidspunkt. Det skal bare ikke gå hurtigere. Alting skal vendes og drejes. Men hvis 
mor og datter kunne vælge, ville hun flytte i morgen og så er det sådan”. 

  
 Leder: ”Det kan de da ( flytte hjem), hvorfor gør de det ikke”. 
 

Pæd 2 ”De har meget tiltro til os - at når vi siger, det er godt at tage det i små 
etaper. Tina ved, at når hun først flytter mister hun netværket. Det er derfor godt 
med en udslusningsperiode hvor hun bevarer netværket. Det skal ikke gå for 
hurtigt med hende”. 
 
Pæd 1: ”Vi snakkede om hvordan planen skulle være. Fremlægger på en session 
med familie om hjemflytning. Resultat, at de konkluderede det, vi mente var 
bedst”. 

 
Leder: ”Vi har tidligere siddet i møder (familie og Tina)  med store tårer og snot 
fra. Tina. Hvis nogle kom ind af døren ville ingen kunne se hvem der er 
socialarbejdere og forældre. Det er mit billede på det. De (forældrene) er meget 
udeltagende og korrekte – velovervejet”.  
 
Pæd 2:  ”Det er typisk også om Tina - man kommer ikke helt ind under huden. 
De passer på sig selv. Jeg oplever, at når jeg taler i telefon, kan jeg komme langt 
mere ind under huden på hende (moderen) end hvis hun sidder overfor mig. 
Specielt når Hans (faderen)  er der. Han passer rigtig meget på, hvad han 
siger”. 
 
Pæd 1: ”Jeg syntes også de er alt det.  Jeg kan godt følge dig (Leder). Jeg har 
set moder græde en gang og vi har altså snakket om svære ting – svigt og savn 
og afkald og alt muligt andet. Det sætter hun ord på ærligt og alt muligt andet. 
Hvis det havde været mig havde tårerne stået ud i kaskader. Jeg har kun set det 
en gang. Hans er også ærlig og alt det, men det kan godt være fordi han er en 
mand, men der er heller ingen tårer, der glimter nogen steder. Han kan sige 
mange ting men følelserne - vovv nede fra maven af – de kommer ikke ret tit”. 
 
Pæd 2: ”Jeg oplever i telefonen at hun nogle gange skal trække vejret - hun er 
ramt  – ikke at hun græder men at hun tænker sig om.  Jeg tror det er vigtigt at 
hun passer på. De sidder begge med en oplevelse eller holdning af - jeg skal ikke 
vise dem hvor svært det er - hverken tidligere ægtefælle eller overfor os. Det tror 
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jeg de begge er styret af og passer på hinanden. Det er det samarbejde de har 
bygget op”. 
 
Leder: ” Tina er udstyret med et netværk der bare stiller op. Jeg glemmer aldrig 
vores arrangement sidste år. Tina’s netværk fyldte et helt bord”. 

 
Pæd 2:  ”Ja de stiller op hvornår det skal være”. 
 
Leder: ”Hvad er i fokus nu. Hvad bliver der arbejdet på”. 

 
Der drøftes 3 områder der har været arbejdet på fra institution X over en længere periode, 
veninder, skolen og det at flytte hjem til forældrene. 
 

Pæd 2 ”Den sidste ting er at flytte hjem og vi har snakket om en udslusningsplan 
mellem de delte forældre. Vi har snakket om at de skal overtage nogle konflikter 
og afprøve dette. Det er noget konfliktfyldt”  
 
Leder: ”og det tester Tina”. 
 
Pæd 2 ”Ja og det er der, hun ikke kan tåle at vinde”. 

 
Pæd 2: ”Hun er egentlig færdig med XX (ambulant misbrugsbehandling for unge 
i forhold til hash). Moder ønsker fortsat tilknytning med urinprøver der skal 
være nul tolerance”. 

 
Det at flytte hjem drøftes. Derunder praktiske forhold i forbindelse med delt 
forældremyndighed og hvor hun skal være mest. 

 
Leder: ”Hun skal være klar over at det ikke er muligt at blive anbragt igen” 
 
Pæd 2: ”Derfor er far meget optaget af det virker (den afsluttede 
misbrugsbehandling)”. 

 
Rammerne for fortsat tilknytning til misbrugsbehandlingen drøftes. 
 

Leder: ”Hvis du skal gætte hvornår skal hun flytte”. 
 
Pæd 1: ”Efter sommerferien – tingende skal på plads med (der skal fndes ny 
skole) skolen”. 
 
Pæd 2: ”Rent faktisk har vi aftalt, at den 15. maj (om 3 uger) der starter det, med 
at hun er på skift hos forældrene”. 

 
Pæd 1: ”Jeg tænker på om ikke vi skal have sagsbehandleren med”. 
 
Leder: ”Jo, vi snakker jo om en udslusningsplan så det skal vi jo. Jeg er skeptisk 
for en udslusningsplan. Hverdagen starter først, når hun er flyttet rigtigt hjem og 
ikke udslusning. Man kan ikke altid gå med livrem og seler”. 



 41 

 
Pæd 2: ”Hvad tænker du så i stedet for (udslusningsplan)”. 

 
Leder: ”Vi skal turde sige - og det tør vi - at sige de grimme ting. Vi skal 
udfordre dem på det. Jeg forstår, at de vil bo sammen. Det bliver hårdt arbejde. 
Det med en prøveperiode duer ikke. Vi må jo høre kommunen hvad de vil – de 
skal betale”. 

 
Pæd 2: ”Tænker du ingen prøveperiode bare ud nu”. 

 
Der fortsætter en debat om den anbringende kommunes mulige holdning og at de skal 
indkaldes til et møde. Forinden skal der være et møde hvor familien skal konfronteres med, at 
når Tina flytter hjem, kan hun ikke anbringes igen. 
Det besluttes, at de 2 medarbejder og leder mødes igen og drøfter igennem igen og laver en 
plan. Det er vigtigt at alle på institution X er enige inden et møde med sagsbehandler og 
forældre.  
 
18.1 Personalemøde nummer 2 
Pædagogen opsumerer siden sidst og indleder med, at der ikke sket så meget siden sidst.  
 
 Pæd 2: ”Tina har sammen med mor og far fundet ud af at hun vil flytte hjem 
igen”. 
 

Pæd 2: ”Sagsbehandleren er enig i hjemflytningen og enig i at der ikke skal være 
en prøveperiode…… Det er interessant, at der er kommet nogen reaktioner på 
hele det forløb”. 
 
Pæd 2: ”Vi (pædagogerne fra første personalemøde) tolker det derhen, at Tina er 
i gang med at afprøve…. Hun skejer ud og gør nogen ting som hun har fået at 
vide at hun ikke skal hvis hun skal hjem… Det er skide godt det kommer…Jeg 
har spurgt hende (Tina) om hun er ligeså glad og spændt som hun var for 2 
måneder siden…..Det er hun ikke… Hun er begyndt at blive smånervøs.”. 
 
Pæd 3: ”Hvad er det hun skejer ud omkring, som moderen ikke kan håndtere”. 

 
Pæd 2: ”Hun går i byen, sover ude  -  er grov i munden – går til fester ... Hun 
overholder simpelthen ingen aftaler”. 

 
 Pæd 3: ”Gør hun også det derhjemme. Vi ved hun gør det her.. har jeg hørt”. 
 

Pæd 2: ”Neej, hun gør det ikke derhjemme – Ikke i weekenderne – Hun gør det 
her” (på institution X). 

 
Lederen opsumerer sidste møde, at der ikke skal ske en udslusning men en fast dato hvor Tina 
flytter hjem uden mulighed for at komme tilbage. Planen er at en udslusning eller mulighed for 
at vende tilbage til institution X ikke vil være en realistisk ramme i forhold til forældrene og 
Tina’s konflikter. Forældrene er skilt og at flytte hjem betyder skiftevis ophold hos mor og far. 
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Pæd 2: ”Jo, de har det også derhjemme.. De har deres kampe om hvad Tina skal 
og ikke skal også derhjemme hos mor.. Kampe om regler og rammer… og i 
virkeligheden også i forhold til faderen.. Han håndterer det bare anderledes”. 

 
Der fortælles en række historier der understreger at det er vanskeligt for forældrene. 
   

Pæd 2: ”Hvis han skulle vælge (fader). Hvis han havde det sidste ord ville han 
sige aldrig…Hun skal blive på institution X”. 
 
Leder: ”Hvad er jeres rolle nu” (der har været møde med kommune og forældre) 
 
Pæd 2: ”Det er at få tydeliggjort de bekymringer som både vi kan have og som vi 
også ved at mor og far har (forældrene er skilt)…Især at få tydeliggjort overfor 
mor, at der er jo de her ting …Man  kan godt sige at moderen er urealistisk”.  
 
Pæd 1: ”Det handler om at få dem begge hørt. Fader holder meget tilbage med 
hans bekymring når moder er der.. Han får at vide (af mor) at han er rigid og 
firkantet .. Han skal bare ikke blande sig.. Det er vores oplevelse at far har brug 
for at få snakket det her ud.. og mor har brug for ..og få feedback fra os om hvad 
hun kan komme til at stå i….De har svært ved at snakke sammen…Trods det 
gode samarbejde med os.. Når man ridser i lakken er det råddent nede 
under…Vi bliver nødt til at snakke om hvad der sker når vi ikke er der. Det tror 
jeg er vigtigt for Tina at snakke om. 

 
Der fortsættes med historier der illustrer de skilte forældres indbyrdes forhold og mangel på 
gensidig forståelse. Der udbygges med historier, der fortæller hvad de enkelte og Tina tænker. 
Der fortælles historier om moderen hvordan hun var overfor Tina da hun var lille. 
 

Pæd 2: Hun (mor) ser ikke Tina’s behov.. Hvis det bliver besværligt.. Selvfølgelig 
har hun (moderen) selv behov. 

 
Fortælles historier om hvordan moderen i dag kommunikerer dårligt med Tina da moderens 
behov står forrest.  
 
 Pæd 2: ”Det er den bekymring faderen sidder med.. Han ved det” 
 
Der fortælles fortsat nye bekræftende historier om fravær og afvisning fra moderen i 
forbindelse en opgave i hendes uddannelse. Drøftelsen fortsætter ud fra moderens generelle 
svigt overfor Tina. 
 
Der genfortælles en række af historierne fra første personalemøde, der konkluderes og 
fortælles nye historier der bekræfter de foregående. Gennem historier bekræftes det, at ingen 
tilsyneladende syntes at det er en god ide at Tina flytter hjem og at konsekvenserne kan være 
alvorlige. Der opstilles nye mål vedrørende moderen, der skal konfronteres. ”Så vil hun blive 
rystet” 
 

Leder: ”Hvis ønskescenariet kunne bestemmes af jer hvad skulle der så ske med 
Tina”. 
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Pæd 1: ”Hun skulle blive her de næste 2 år, gerne forlænget weekend 
derhjemme. Jeg er sikker på at her vil hun havde det bedst i den rigtige gode 
udvikling hun er i her” (på institution X). 

 
Scenarier bekræftes i medarbejdergruppen. Drøftelserne begynder forfra og der fortælles 
historier om hvad forældre og Tina tænker. Der fortælles nye historier om Tina og hvor godt 
hun fungerer i dagligdagen på institution X – At hun passer sine ting og overholder aftaler. 
Drøftelsen tog lidt over en time. 
 
18.2 Opsamling  
Udtalelserne fra mødet indeholder de en række historier om Tina, der står i modsætning til 
hinanden. ” Tina er en af de få unge der har en diagnose – tilknytningsvanskeligheder”. ” Tina 
er udstyret med et netværk, der bare stiller op”. 
 
Møder med familien hvor Tina er ”med store tårer og snot”. og i samme drøftelse siges der, 
”det er det samme med Tina, man kommer ikke ind under huden på hende”. 
 
Italesætningen indeholder begreber, der ikke er anvendt ved gennemgangen af de øvrige unge. 
Der tales om afholdte ”session” som metode i samarbejdet med familien og Tina. Forældrenes 
samarbejde tolkes i forhold til forventede følelsesreaktioner fra dem. Tilgangen ændres i 
fremstillingen til en familieterapeutisk forståelse. Familiens interaktioner bliver målet for 
drøftelserne med særligt fokus på mor og far. 
 
Der fokuseres meget på forældrene og deres indbyrdes interaktioner og hvad det betyder for 
forældrene. Der tolkes og spekuleres over hvad de tænker om hinanden gennem en række 
historier. 
Institutionens familieterapeutiske metodetænkning træder i karakter sammen med egne 
normative forestillinger om relevante følelsesreaktioner ” Hvis det havde været mig havde 
tårerne stået ud i kaskader”.  
 
Forestillingen om den manglende succes ved at Tina flytter hjem begrundes hovedsagligt i 
moderens problemstilling og manglende evne til at se Tina’s behov. Denne formulering er i 
øvrigt også en af pointerne i  Trine Egelunds vignetundersøgelse som vigtigste kriterium for 
sagsbehandleren ved anbringelse af et barn(side 17).  
 
18.3 Tina’s handleplan 
På baggrund af en psykolograpport fra 2004 er der udarbejdet et formål for anbringelsen fra 
kommunen side. 
Af psykolograpporten fremgår det at Tina har en tilknytningsforstyrrelse og har brug for et 
lille overskueligt miljø med fast struktur og at lære glæden ved forpligtende samvær. 
 
Kommunens formål ved den første indskrivning (Tina har været på 2 institutioner) ” Hjælp til 
at støtte hendes kontaktvanskeligheder, både i store grupper og i tætte relationer”. Der angives 
ikke yderligere formål. 
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Handleplan har et italesat mål med et tidsforløb. Handleplanens formål med indsatsen er 
uafhængigt af opholdet på institution X, da det blev formuleret i forbindelse med anbringelse 
på den første institution. 
 
Arbejdet med at udvikle og støtte Tina i at kunne deltage i sociale sammenhænge kunne være 
et operationelt og målbart mål for indsatsen. Det kan også have været det men fremgår ikke af 
den indsamlede empiri. Der være forhandlet nye mål mellem sagsbehandler, institution, 
forældre og Tina i de 2 år hun har været på institution X. Dette fremgår ikke i forbindelse med 
min korte gennemgang af materialet.  
Formålets tendens er traditionalistisk. Opøvelse af nye fremtidige kompetencer ved at kunne 
indgå i sociale sammenhænge. Italesættelsen ”Hjælp til at støtte hendes 
kontaktvanskeligheder” hælder mod en relationistisk tendens.  
Valget af institution bliver dermed styrende for indsatsen og forståelsen af Tina. 
  

• Den traditionalistiske institution vil opstille læreplaner og træne Tina i det sociale 
samvær med henblik på at tilegne sig nye social redskaber som en kompetence.  

• Den relationistiske institution vil søge de bagvedliggende forklaringer i 
opvækstbetingelserne på Tina’s kontaktvanskeligheder således at Tina selv kan 
overkomme kontaktvanskelighederne. 

 
18.4 Den sammenhængende børnepolitik 
X Kommune er en af Danmarks mindste kommuner. Kommunen er ikke i forbindelse med 
kommunalreformen fusioneret med andre kommuner. Det fremgår ikke af kommunens 
hjemmeside, at der har været omstruktureringer i kommunens interne organisering. 
 
Kommune X børnepolitik lå færdig og var politisk behandlet i december 2006. Det fremgår at 
en række af kommunens afdelinger og fagfolk havde deltaget i udarbejdelsen igennem hele 
året. Den færdige og offentliggjorte politik er et dokument på 65 sider og fremstiller  
Kommunens sammenhængende børnepolitik. Det fremgår at det politiske dokument retter sig 
specifikt mod sårbare og udsatte børn og unge i kommunen.  
 Det har været lovkrav i forbindelse med anbringelsesreformen at udarbejde en 
sammenhængende politik, der beskriver sammenhænge mellem de forebyggende og 
anbringende indsatser.  
 
Det dokument der beskriver kommunens sammenhængende politik er udarbejdet af 
kommunens forvaltning og har været igennem en høringsfase i kommunens institutioner, 
skoler, brugergrupper og interessegrupper. Dokumentet er tiltrådt af Kommunalbestyrelsen 
som det dokument der beskriver kommunens politik i forhold til såbare børn og unge. 
Politikken skal evalueres og revurderes senest efter 4 år og følger dermed en valgperiode.  
 
Den udarbejdede politik indeholder overordnede visioner for kommunen italesat som 9 
punkter hvoraf de 4 retter sig mod børn og unge og de øvrige som metodiske hensigter for 
kommunens administration og tilhørende institutioner.  
 
Eksempel på mål for børn samt metodiske mål for organisationen (kommunen):  

• visionen er at børn og unge udvikler selvværd og tillid til egne og fællesskabets 
muligheder 

• at fremme faglighed, tværfaglighed og kvaliteten af indsatsen for børn og unge  



 45 

 
De enkelte afdelingers overordnede vision  indeholder hovedsagligt mål i forhold til 
organisationens metodiske arbejde og bærer dermed præg af at have en karakter af en 
virksomhedsplan, der binder de forskellige afdelinger (skoler, børnehaver, sundhedspleje, 
bibliotek, familierådgivning) sammen. 
 
En tredjedel inde i dokumentet i  afsnittet om de særligt udsatte børn og unge sondres der kort 
mellem børn og unge med fysiske og psykisk funktionsnedsættelse samt børn og unge med 
opvækstbetingende problemer, hvorefter der er formuleret: 

”Den sammenhængende børnepolitik er rettet mod at forebygge en 
uhensigtsmæssig udvikling hos børn og unge”. 

 
I flere afsnit omtales begrebet rummelighed som mål og tværfagligheden som metode til at 
opnå dette.  

” ved, at styrke familien og miljøets evne til at rumme børnene og de unge og 
støtte dem i deres udvikling” .  

 
Dette udsagn kan ses som en tendens til at støtte en kompenserende  opfattelse af særlige 
sårbare børn og unges behov som en primær indsats. Det Inge Bryderup kalder en 
relationistisk tilgang i sin socialpædagogiske forståelsesmodel.  De unge har de nødvendige 
ressourcer hvis miljøet rummer dem. Børnene og de unge har en naturlig sund kerne (Revsted 
2001) der i sig selv sikrer en hensigtsmæssig udvikling hvis  familien og miljøet evner at støtte 
dem.  
 
Der er på intet tidspunkt i dokumentet mål eller visioner for hvad der skal ske med de børn og 
unge hvor rummeligheden ikke slår til og der skal ske en anbringelse på en døgninstitution. I 
et særligt afsnit under SSP omtales de marginaliserede unge og indsatsen som rådgivende 
overfor de unge. Målet angives at skabe kontakten ved at opsøge de unge. Derudover er der 
opsat et konkret mål for oprettelse af en aktivitetsgruppe for særligt sårbare piger. Der er ikke 
angivet en nærmere definition af hvilken piger eller formålet med gruppen. 
 
Ordet anbringelse omtales kun en gang og det er i forbindelse med lovreferencen til 
anbringelsesreformen i dokumentets indledning. 
 
Børn og unge der er anbragt udenfor familien og lokalmiljøet i X kommune eksisterer ikke i 
den sammenhængende børnepolitik. Disse ikke eksisterende børn og unge er anbragt og er 
ikke omfattet af politikken for sårbare børn og unge. 
 
De anbragte børn og unge bliver dermed repræsentanter for den manglende rummelighed i 
kommunen. 
 
Der gives intet svar på formålet efter Tinas anbringelse på døgninstitutionen X i den 
sammenhængende børnepolitik for sårbare børn og unge. 
De sårbare børn og unge, der endnu ikke er ekskluderet fra den manglende rummelighed skal 
have støtte af deres familie og nærmiljø til at udvikle sig. Kommunens målsætning for 
indsatsen retter sig mod at udvide den lokale rummelighed. Ansvaret for sårbare børn og unges 
udvikling lægges hos familien og i lokalmiljøet. 
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En anbringelse på en døgninstitution opfattes ikke i dette dokument som en ” forebyggelse af 
en uhensigtsmæssig udvikling hos børn og unge”. 
 
19.0 Kvalitative interview 
Det angives i svarene, at det vigtigste arbejde er, at være en troværdig voksen og arbejde 
gennem individuelle relationer med de unge. Den voksne skal være en voksen man kan stole 
på, da målgruppen karakteriseres som unge der har været udsat for massivt omsorgssvigt fra 
andre voksne. Den individuelle relation til ”sin” ung angives, at være det vigtigste formål. 
De bæredygtige relationer betyder, at de unge kan få noget ud af at være på institution X. 
 
Relationer opnås i starten gennem hyggeligt samvær uden konfrontation. Ved indflytningen 
tages der på udvidet weekendophold uden for institutionen. På institutionen er der en struktur 
hvor de unge og kontaktpædagog skal gennemføre en ugentlig samtale. Samtalen prioriteres 
meget højt og foregår normalt i institutionens samtalerum. Den ugentlige samtale angives at 
være et privat rum mellem kontaktpædagogen og den unge, hvor der tales om svære ting. 
Samtalen er dog ikke et lukket rum, da der refereres til de øvrige pædagoger via 
dagbogssystem og personalemødet. 
Indholdet i en succesfuld samtale forholder sig til oplevelser fra fortiden i forhold til følelser 
mellem den unge og mor (der angives kun mor i svarene). ” Vi går dybt ind og borer i 
forholdende til mor..  De får ikke lov at slippe.. De fastholdes i dialogen” Af svarene fremgår 
det at der anvendes terapeutiske teknikker og fastholdelse af fokus hos det der er ”svært for 
den unge”.  
 
De generelle besvarelser angiver klart et relationistisk tilhørsforhold i forhold til fokus på 
fortidens opvækstbetingelser og betydningen af kontakten mellem medarbejder og ung. Den 
dybe personlige samtale, om følelser mellem ung og mor kan tolkes relationistisk i 
fokuseringen på fortiden men med en  traditionalistdisk tendens i metoden til at opnå målet. 
En tendens der er bygget ind i strukturen med de faste voksenstyrede samtaler, hvor der ikke 
kan løbes fra. 
Ved at anvende Bryderups model er der et indbygget et paradoks i institution X, der vil få 
betydning for italesætelsen af formålet med anbringelsen på institutionen. 
 

• Dannelse af en relation til en troværdig voksen der kompenserer for de tidligere 
oplevelser af voksne. Kontakten i sig selv bliver det mål der skaber forandring.  

 
• Gennemførelse af en voksenstyret samtale i fast struktur (terapi) med henblik på at 

afdække og italesætte fortidige følelsesmæssige konflikter. 
 
Institutionens historiske og metodiske afsæt i familieterapien sætter sig igennem i en fast 
struktur med et systemisk terapeutisk tilsnit som er traditionalistdisk.  
Paradokset mellem den relationistiske opfattelse af relationen som det mål der får den sunde 
kerne (Revsted) til overvinde opvækstens vilkår og den terapeutiske, der gennem 
konfrontation med barndommens oplevelser gør op med denne som en forudsætning for at 
skabe udvikling ses ved italesætningen af formålet for Irene. Modsætningen mellem Irenes 
uvilje mod terapeutisk konfrontation tolkes som en modvilje mod den nødvendige erkendelse 
af at tage ”problemet på sig”. En erkendelse, der er afgørende for en videre udvikling, at 
komme ”bag om glansbilledet”. En følge af denne erkendelse vil samtidigt komme til at knytte 
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sig til opfattelsen og identitetsskabelsen af Irene – skabe en problemidentitet.  Dette vil jeg 
uddybe i næste afsnit.     
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3. del 
 

20.0 Forvaltningerne og formålet med foranstaltningerne 
Hovedparten af empirien i denne undersøgelse stammer fra observation af 2 personalemøder 
samt kvalitative interview. De øvrige beslutningstagere i velfærdsorganiserings 
beslutningshierarki er belyst gennem formelle dokumenter. Den anbringende kommune kan 
have en række overvejelser og refleksioner, der ikke er nedskrevet i det formelle dokument 
men som kan være italesat og kendt af de øvrige aktører. For at kunne fremskaffe disse 
oplysninger ville det være nødvendigt med en observation i de tilsvarende fora’er i hele 
beslutningshierarkiet. Overvejelser og italesættelserne i de forskellige diskurser bliver derfor 
ikke umiddelbart sammenlignelige i denne undersøgelses empiri. 
Analyse af personalemødet og fremlæggelsen af sagen viser dog ikke anbringende kommunes 
formål udover hvad der fremgår af dokumenterne. Der refereres dog til oplysninger om de 
unge og deres familier. ” Man tænker mange tanker om den familie”. Oplysninger som 
refererer til anbringende myndigheds overvejelser om indsatsen der har ført til den unges 
anbringelse. Vignetundersøgelsen (Trine Egelund og Signe Andre Thomsen 2002) af 
sagsbehandlernes refleksioner og overvejelser peger dog på, at der ikke italesættes et formål 
rettet mod barnet eller den unge. Opmærksomheden rettes mere mod forældrene og i særlig 
grad moderens forhold ifølge vignetundersøgelsen. 
  
De 2 handleplaner fra de anbringende kommuner er ikke i overensstemmelse med de 
overordnede formulerede formål17

  

 for handleplaner ved anbringelser. Der har været krav om at 
anbringende myndighed skal udarbejde en handleplan ved anbringelser. Dette krav er skærpet 
ved anbringelsesreformen sidste år. Handleplanerne anviser ikke et overordnet 
operationaliserbart formål med anbringelsen, baggrunde eller metodiske overvejelser i at nå 
disse mål. Handleplanerne imødeser heller ikke  kravet om at den unge samt dennes familie i 
et klart formuleret sprogbrug kan læse formål og længde af anbringelsen.  

De 2 handleplaner er valgt ud fra institutionens vurdering af at disse handleplaner var bedre 
end gennemsnittet af de handleplaner, der modtages på institutionen i forbindelse med 
anbringelserne. Hovedparten af de  unge på institution X havde slet ingen formel nedskrevet 
handleplan. 
 
Der var udarbejdet en lovpligtig sammenhængende børnepolitik for de sårbare børn og unge i 
en af de to kommuner på undersøgelsestidspunktet.  
Børnepolitikkens overordnede målsætning var at skabe sammenhæng i de foranstaltninger og 
indsatser man iværksætter for sårbare børn. Anbragte børn udenfor deres eget hjem var ikke 
omtalt i politikken. Der var ikke angivet eller italesat et formål med den type 
hjælpeforanstaltninger overfor sårbare børn og unge. Jeg vil senere vende tilbage til det 
paradoks, at kommunerne den 1. januar 2007overtog hele området, derunder driften og 
ansvaret for døgninstitutioner for børn og unge og samtidigt ikke inkluderer disse 
foranstaltninger i kommunens politik. 
  
Formålet for anbringelsen af de unge er ikke italesat i den undersøgte kommunes politik. 
Formålet er overladt til anbringelsesstedet og sagsbehandleren. Trine Egelund og Signe Andre 

                                                 
17 Anbringelsesreformens formål som tidligere er refereret.    
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Thomsen (Socialforskningsinstituttet 2002) peger på at sagsbehandleren ikke reflekterer 
nærmere over formålet med barnet eller den unges anbringelse udover at tilbyde det modsatte 
af det hidtidige levemiljø. Sagsbehandlerens fokus er i større grad rettet mod 
forældremyndighedsindehaveren og i særligt grad moderens forhold, der er afgørende i 
vurderingerne. 
Undersøgelsen peger på at sagsbehandlerne opfatter det samlede foranstaltningsrepertoire som 
et forløb startende med mindst muligt (forebyggelse) derefter næste i rækken hvis det 
foregående ikke virkede. En række af tiltag der skal forebygge anbringelsen.  
 
Tendensen er at når først anbringelsen er sket ved valget af anbringelsessted bliver det 
anbringelsesstedets forståelse af den unge som institutionens målgrupppe der italesætter 
formålet. 
 
Formålet med anbringelsen defineres gennem valget af anbringelsesstedet. 
Anbringelsesstedets egen forståelse af formålet for anbringelser af børn og unge bliver dermed 
afgørende for italesættelsen af formålet for det enkelte barn eller ung. Formål der skabes, 
udtrykkes, forhandles og italesættes på et personalemøde. 
 
21.0 Tilpasningen til velfærdsinstitutionens ydelser 
Mødet mellem den unges problemkompleks og organiseringerne af velfærdsinstitutionernes 
egen forståelser af deres samfundsmæssige berettigelse har betydning for italesættelsen af 
formålet med anbringelsen. 
Velfærdsinstitutionerne skal ligesom tidligere nævnt ses som beslutningshierarkiet fra det 
politiske niveau, den lokale socialforvaltning og til døgninstitutionen. Altså ikke eksklusivt 
døgninstitutionen.  
 
Organiseringernes forståelse af deres eget formål har betydning for socialarbejderens 
forståelse af sin egen berettigelse i denne organisation.  
 
Ingen velfærdsinstitutioner kan forholde sig til et helt menneske. Der vil ske en forandring fra 
den hjælpesøgende til den hjælpeberettigede i overensstemmelse med institutionens 
selvforståelse af sit formål (Margaretha Järvinen og Mik-Meyer 2002). Der må foregå en 
transaktion fra den unges mangeartede virkelighed til en operationaliserbar 
problemformulering, der passer til institutionens ydelser og opfattelser af sit eget formål. 
Velfærdsinstitutionen møder derfor ikke den unge i en neutral position men med et 
ydelseskatalog, der er formet af forståelsen af institutionens formål og samfundsmæssige 
berettigelse samt en række forforståelser af dens unge problemer. Dette vil være et centralt 
element i mødet mellem institution og den unge. Eller når en person omdøbes til en sag (side 
10).  ” Irenes problematik er, at hun føler sig massivt afvist”. Denne italesættelse angiver 
forståelsen af målgruppen og er tilpasset institutionens selvbillede af formålet og de anvendte 
metoder på institutionen. Med denne optik beskrives Irenes liv, handlinger og relationer til 
andre. 
 
21.1 Problemidentiteter 
Mennesker ser sig selv gennem samspil og interaktion med andre mennesker i et forsøg på at 
skabe en harmoni mellem ens eget selvbillede og andres billeder. På den måde opstår der en 
identitet der forandres og fikseres i interaktion med andre (Margaretha Järvinen og Mik-Meyer 
2002 side 13). De fordomme, der udgør en forforståelse på godt og ondt, er et menneskeligt 



 50 

vilkår i den forstand, at vi fortolker det vi ikke kender ud fra noget vi kender (Højlund og Juul 
2005). På institutionen bliver det til en række indlejrede sandheder i den kollektive 
hukommelse og kulturen og som ikke er til genstand for drøftelser. Forforståelser der er 
handlingsanvisende som bygger på institutionens tidligere erfaringer og medarbejdernes 
normative bidrag til at skabe en forståelse og dermed et formål for anbringelsen af den 
konkrete unge. Forståelsen af målgruppen og formålet forbindes som tidligere nævnt i model 
1.    
 
Velfærdsinstitutionens problemformulering er med til at skabe, tilpasse og fiksere den unges 
problemidentitet. Problemidentitetens karakter produceres dermed af institutionens forståelse 
af målgruppen i sammenhæng med formålet og berettigelsen af institutionen. 
 
21.2 Indlejrede sandheder og problemformuleringer 
Disse velfærdsinstitutioners indlejrede forforståelser af klientens virkelighed sker på baggrund 
af den unges handlingsmønstre. Handlingsmønstre der ligger til grund for italesættelsen af 
problemet.  Disse Handlingsmønstre, der passer eller tilpasses den institutionelle opfattelse af 
problemet og invaderer opfattelsen af den unges hele virkelighed, derunder den unges familie 
og øvrigt netværk. Med andre ord har pædagogerne og sagsbehandlerne visse 
ønskværdighedsforestillinger om problemstillingen som det forventes at leve op til.  
Forventninger der er indlejret som sociale normer og kulturelle værdier i organisationen 
(Madsen 2005).  
 
21.3 Problemformuleringen og problemidentiteten 
Selve problemformuleringens stereotype afgrænsninger fra det hele livs mangeartede 
handlinger overtager forventningen til hele personens moral og motiv. Generelle eksempler 
som forestillingen om at kvinden der får tæv af sin mand altid vender tilbage eller finder en ny 
mand der banker hende. Det krænkede barn der selv vil krænke andre. Alkoholikeren der ikke 
vil erkende sit drikkeri og som udvikler en alkoholikeridentitet (Margaretha Järvinen og Mik-
Meyer 2002). Den hjemløse... Den arbejdsløse... eller faderen der har været udsat for totur .. 
Tinas mor der ikke ser sit barn.. 
Prædikater skabt i en velfærdsinstitutionel sammenhæng, der signalerer en hel persons moral, 
der ikke er overensstemmende med det øvrige samfund. Problemidentiteten bliver dermed 
historien om den unge og dennes familie . Paradoksalt vil en modstand fra den unge mod 
denne institutionelle problemformulering opfattes som at en unge netop trænger til den 
behandling eller mere af den og der er skabt en ond cirkel (Goffmann 1997).  
 
Den Case der fremstiller Irene kan belyse både tilpasningen, den onde cirkel og institutionens 
indbyggede metodiske paradokser. 
 

Irene syntes at have taget et valg, der samtidigt bliver et eksempel på 
institutionens paradoks mellem det relationistiske syn i mødet med den unge og 
den mere traditionalistiske terapi. Hun har valgt relationen og det social samvær 
med vikaren og den studerende. Institutionens reaktion på Irenes valg bliver en 
forståelse af at hun netop har brug for institutionens traditionalistiske tilbud 
(behandling og mere af den). ”Tilbudet” til Irene bliver en afgrænsning i 
muligheden for flugt fra den traditionalistiske terapi der skal ”ind under huden 
og afdække dybere lag af årsager”. Hun skal på tur med 2 pædagoger. 
Institutionens valg bygger på forståelsen af sin egen samfundsmæssige 
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berettigelse der dermed bidrager til italesætte formålet for Irenes fortsatte ophold 
på institutionen. Et formål der ikke er skabt af den tidligere driftsherre, den 
nuværende driftsherre gennem sin politik eller gennem Irenes nedskrevne 
handleplan som angiver formålet til at være et neutralt sted og få den kontakt hun 
har brug for. 

 
21.4 Forhandlingen og problemformuleringen 
Nanna Mik-Meyer (2002) påpeger gennem antropologiske studier fra en 
revalideringsinstitution, at problemformuleringen skabes i en forhandling ikke med klienten 
men mellem medarbejderne der søger, at opnå konsensus om iværksættelse af en indsats for en 
af klienterne. Man kan være uenige undervejs i personalegruppen men målet er at opnå en 
enighed som en institutionel nødvendighed før man kontakter sagsbehandleren. Uenigheden 
ville kunne drage professionalismen i tvivl og dermed institutionens formål og 
samfundsmæssige berettigelse i forhold til sagsbehandleren, der er myndighedens 
repræsentant. Forhandlingen frem til enigheden forekommer som en lang række gensidige 
bekræftelser af hinanden. Institutionens forhandlede enighed præsenteres som en institutionel 
diagnose overfor sagsbehandleren og et enigt system står til sidst overfor klient, der ved en 
måske uenighed bekræfter diagnosen.  Fokuset ved italesætningen af formålet med en indsats 
flyttes over til velfærdsinstitutionens professionalitet og faglighed i mødet med den uenige 
klient. (Mik-Meyer side 99). 
Forståelsen for klientens behov og formålet med indsatsen er dermed konstrueret gennem 
forhandling og resultatet er afhængig af om man kan genkende de samfundsmæssige 
forventninger til institutionen uafhængigt af kvaliteten af den konkrete indsats (Trine Egelund 
i Mik-Meyer 2002 side 61). 
 
22.0 Driftsherren og formålet 
Amterne var tidligere driftsherrer og dermed repræsentanten for samfundet  (model 3) overfor 
døgninstitutionen. Som det fremgår tidligere var amtets formål, at sikre forsyningen af pladser. 
Institutionens  formelle berettigelse var at stille disse pladser til rådighed. Var institutionen 
efterspurgt og fuldt belagt havde den opfyldt sin forpligtigelse overfor sin driftsherre 
(samfundet). Hensynet til berettigelse og overlevelse kunne træde i baggrunden ved 
italesætningen af formålet. 
 
Den 1. januar 2007 overtog kommunerne denne rolle. På baggrund af denne opgaves 
undersøgelse af en kommunes sammenhængende børnepolitikpolitik har denne driftsherre 
andre formål:  
 

• Kommunens overordnede målsætning er at undgå døgnanbringelse gennem sine 
forebyggende foranstaltninger. 

• Ikke inkluderer døgnanbringelsen i foranstaltningerne som middel til at skabe 
udvikling hos sårbare børn og unge. 

 
Institutionen er sat i en ny situation hvor hensynet til institutionens berettigelse og 
overlevelsesinteresse træder frem. Dette medfører, at institutionen i højere grad skal producere 
berettigelse af eget formål. Dette gøres gennem formålene for den enkelte unge, da det jo er 
det institutionen producerer. Dette sætter institutionen og medarbejderne i et vanskeligt pres 
mellem deres faglighed, berettigelse og hensynet til den unge. Et pres der kan læses i den 
empiri, der er skabt på personalemødet da jeg valgte at spørge:  ”Hvad er institutionens 
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formål”? Medarbejderens spontane svar: ”Det ved jeg ikke” ! Italesætningen af formålet for 
anbringelsen af den unge samles op i det næste afsnit. 
 
23.0 Konklusion  
Denne konklusion er i 2 dele. Første del vil konkludere i forhold til forskningsdesignets 
mulighed for at belyse problemstillingen. Den anden del vil være konklusionen af 
undersøgelsen på baggrund af problemformuleringen. 
 
23.1 Undersøgelsesmetoden 
De anvendte undersøgelsesmetoder viste sig at være relevante til at belyse 
problemformuleringen. Det kunne validere undersøgelsens resultat, at udvide den med flere 
institutioner og særligt fra kommuner der traditionelt har været driftsherrer for lignende 
institutioner gennem en årrække. 
Antropologiske forløbsstudier på institutionen suppleret med interview med forældre og unge 
ville have betydet en indsigt i de faktiske konsekvenser af italesætningen af formålet for 
anbringelsen. 
 
Udskrifterne fra båndoptagelsen fra de 2 personalemøder og de kvalitative interview generede 
store mængder data. Inspirationen fra den hermeneutiske cirkel og anvendelsen af citater i 
konstruktionen af casene gav et godt materiale til analysen.  
 
Forståelsesrammens model 1 har kunnet anvendes til at analysere empirien fra den deltagende 
observation. Der drøftes relativt lidt vedrørende formålet og forholdsvis meget om forståelsen 
af den unge. Modellen har været anvendt som en ”nøgle” da den binder forståelserne af de 
unge sammen med formålet. Denne nøgle har ligeledes sin berettigelse i den udvidede form - 
model 2  - ved analyser af tekstdokumenter for at identificere indlejrede formål for 
anbringelser af unge i teksten.  
 
23.2 undersøgelsens resultat 
Jeg stillede det spørgsmålet hvordan italesætter de involverede aktører formålet med 
anbringelsen for en ung, og hvilke konsekvenser får det for udformningen og gennemførelsen 
af handleplanen ? 
 
At italesætte et formål overlades til institutionen og deres forståelse af målgruppen efter 
anbringelsen har fundet sted.  
 
Italesættelserne af formålet sker på institutionen via indlejrede sandheder  som består af 
tidligere forhandlinger og kollektive erfaringer med italesættelse samt forståelse af de unge. 
Derudover uddannelser, efteruddannelser, specialiseringer, som de er repræsenteret i 
institutionens fortællinger. 
 
I den proces, hvor personalegruppen konstruerer og italesætter et formål med anbringelsen af 
den unge, tages der hensyn til balancer mellem: 
 

• Skabelse af sammenhæng i personalegruppen ved  stræben mod konsensus som mål. 
• Den personlige, faglige og professionelle berettigelse i gruppen med prægning af egen 

normativ personlig og terapeutisk-uddannelsesbaserede ambition og overbevisning.  
• Institutionens berettigelse og legitimitet. 
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• Basal bekymring for den unges udvikling 
 
4 hensyn der er til stede i en velfærdsinstitution. Styrke forholdet mellem disse 4 hensyn 
påvirker italesættelsen. Den indledende case med drengen der foretager et røverisk overfald 
hvor institutionens berettigelse drages i tvivl er analogt til begrundelsen for Jonas’s skift til et 
nyt anbringelsessted. Hensynet til velfærdsinstitutionens overlevelsesinteresse trådte i 
karakter.  
 
Konsekvenserne for de unge ved disse processer er:  

• Der konstrueres et billedet af den unge der tilpasses institutions behandlingsmetodik. 
• Der sker en tendentielt eksklusion af ”de forkerte unge”  af hensyn til institutionens 

overlevelse. 
• Der sker en reel inklusion  af ”de forkerte unge”  af markedshensynet til institutionens 

overlevelse. 
• Der sker en tilpasning af de unge og deres problemkompleks til billedet af ”ideal 

klienten”, der er behandlingssøgende på en måde, der er i overensstemmelse med 
institutionens tilbud.  

• Den basale bekymring for den unge parkeres. 
 
Der skal tages  forbehold for  
 

• At, de unge og deres forældre ikke er inddraget i observationer. De unges 
modstrategier på baggrund af deres overlevelsesinteresser er ikke undersøgt. Der er 
derfor ikke belæg i undersøgelsens empiri til at sige noget om tilpasningens 
konsekvenser i forhold til den unges udvikling.  

 
• At, min deltagelse på mødet som ”omverdens repræsentant” har påvirket vægtningerne 

yderligere i drøftelserne i forhold til berettigelses diskursen. Det ændrer dog ikke på 
konklusionens indhold. 

 
Konklusionen bekræfter en generel tendens ved italesættelser af formålet for anbringelsen i  
menneskebehandlende institutioner, som også er beskrevet af andre forskere i flere 
undersøgelser af danske velfærdsinstitutioner: Trine Egelund, Nanna Mik-Meyer og  
Margaretha Järvinen.  
 
Der er dog sket en væsentlig ændring i institutionernes kontekst, der betyder, at institutionen 
sætter fokus på sine overlevelsesinteresser.  
  

• Der kræves dokumentationer for institutionens ydelser og effekter i sammenhæng med 
taksten. 

• De nye driftsherrers mål er at undgå anbringelser.  
 
Ændringer der flytter væsentligt på balancerne mellem institutionens egen 
overlevelsesinteresser og en basal bekymring for den unges udvikling. 
  
Berettigelsen er under pres. Et pres der stort set er overladt til medarbejderne og den daglige 
ledelse at rumme. Styrkeforholdet i forhandlingen mellem de 4 hensyn ændres af hensyn til 
overlevelsesinteressen. Situationen kræver tilpasningen af de unge til institutionen både for at 
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bevare dem på stedet og holde belægningen og at legitimere institutionen. Et stort pres der 
forstærkes af omverdenens syn på dem som akut institution og dermed modtagere af en langt 
større andel af ”de forkerte” unge. Der er grund til medarbejdernes bekymring for de unge, da 
denne bekymring parkeres hos dem selv eller alternativt langt væk. 
 
24.0 Perspektiv 
Konsekvenserne hvis døgninstitutionen   

• overlades til markedskræfter i forhold til de enkelte anbringelser,  
• hvor der ikke er angivet nærmere formål og 
• skal søge legitimitet og ”sponsorgodkendelser”  hos deres ejere,  
• der som mål har at undgå at anvende dem,  

 
vil forøge institutionens overlevelsesdiskurser på bekostning af den basale omsorg for børn og 
unge. En udvikling der kan risikere at skabe en marginalisering af de unge, der ikke rummes 
og som bliver en  ”parkering  samfundets bekymringer”. 
 
Hvis balanceringen af hensynene ved italesætningen skal ændres er det afgørende at 
driftsherren beslutter sig for hvad de vil bruge en døgninstitution til.  
 
I stedet for at anvende forebyggelse som et tiltag til at undgå anbringelser kunne institutionen i 
stedet inkluderes og blive en del af kommunens samlede bestræbelser på at forebygge 
uhensigtsmæssige udviklinger hos børn og unge. Ved at inkludere institutionen ville det løfte 
presset fra berettigelsesdiskursen. 
 
Det kunne være oplagt at udvide denne undersøgelses konklusion i forhold til:  

• Hvilken konsekvens har det for de unges udviklingsmuligheder og handlinger at bo i et 
system, hvor formålet forhandles på baggrund af 4 eller flere hensyn, der ikke 
umiddelbart kan henføres til den unge selv ?  

• Eller betyder det overhovedet noget, da de unge har lært at udvikle strategier og 
handlinger, der imødegår disse forventninger i den praktiske dagligdag? Er den unges 
tilpasning reel eller er den en tilpasset tilpasning og iværksættes indenfor 
pædagogzonen og dette levemiljøs forventninger? Er ”flugten” en hensigtsmæssig 
reaktion på en uhensigtsmæssig forventning? 

• Hvordan er forbindelsen mellem italesætningerne og de unges faktiske udtryksformer ?  
 
Undersøgelsens resultater ville kunne indgå i diskussionen om  døgninstitutionernes 
berettigelse og  legatimitation derunder tænkningen og udviklingen af tilbud til de unge.  
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