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Indledning 
Med afsæt i en skitsering af mit ph.d.-design - baggrund, formål samt analytiske tilgange 
- beskrives kort feltarbejdet. Da anden feltarbejdsfase har fokus på børnenes perspektiver 
fremstilles i denne projektbeskrivelse overvejelser i arbejdet med børn som informanter.  

Baggrund 
Ph.d.-projektet indgår i et større forskningsprojekt på DPU ‘Handlekompetencer i 
pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge – indsats og effekt’ (HPA). Det 
overordnede formål med HPA er at identificere, hvad der kan betragtes som god praksis i 
socialpædagogisk arbejde med socialt udsatte børn. Ph.d.-projektet indgår i den del af 
HPA, som er rettet mod børn i alderen 7-14 år, som bor på døgninstitution. Som en del af 
baggrundsmaterialet i HPA-projektet har jeg udarbejdet en forskningsoversigt over 
indsats og virkning på døgninstitutioner for børn og unge.1 Formålet med oversigten er, 
via indsamling og gennemgang af resultater og anbefalinger primært fra internationale 
undersøgelser og andre forskningsoversigter, at søge viden om målrettet pædagogisk 
indsats over for anbragte børn inden for normalområdet. De fremkomne studier viste sig 
at være meget forskelligartede med hensyn til indsats, omstændigheder og 
forskningsdesign, alligevel fremstår en gennemgående linie i studierne i forhold til hvilke 
problemfelter, der er centrale i behandling af børn og unge på døgninstitutioner og 
dermed, hvor der er potentiale for fornyet pædagogisk indsats. Et gennemgående træk er 
faren for institutionalisering, og hvorledes der kan skabes overgange mellem 
institutionsliv/behandling og et hverdagsliv uden for institutionen både under og efter 
anbringelsen. Alt i alt peger forskningsoversigten på, at et væsentligt element i 
døgnanbringelse er, at der er pædagogisk opmærksomhed på en bredspektret tilgang til 
barnets udvikling, således at det kan begå sig i forskellige kontekster og dermed har 
bedre mulighed for at bryde en latent risiko for institutionalisering, altså at barnet lærer 
både at begå sig på institutionen i den periode, det er anbragt, og at børnenes færden og 
kompetenceberedskab samtidig udvides i forhold til arenaer uden for institutionen.  
 
På baggrund af de væsentlige områder forskningen fremhæver, har HPA-projektets 
døgndel koncentreret fokus omkring tre problematikker, der omhandler både interne og 
eksterne handlekompetencedimensioner: skolegang (intern skole ↔ 
folkeskole/specialskole), sociale fællesskaber/venskaber (på døgninstitutionen og uden 
for institutionsmiljøet) samt hjem og hjemlighed (det institutionelle hjem ↔ barnets 
familiære hjem). Det er målet med HPA-projektets døgndel at identificere god praksis i 
pædagogisk arbejde med disse områder. Disse temaer vil ligeledes blive udforsket i ph.d.- 
projektet, som har fokus på relationer og samspil mellem hverdagslivet på døgninstitution 
og forskellige sociale arenaer uden for institutionen.   
  

Formål og fokus 
Antallet af børn og unge i Danmark, der er anbragt uden for hjemmet, har været stort set 
konstant gennem ca. 100 år (Bryderup, 2005), men på trods af at en anbringelse er et 
alvorligt indgreb i en families og ikke mindst barnets liv, er der ikke tilstrækkelig viden 
om, hvilken betydning selve anbringelsen og det socialpædagogiske arbejde har for 

                                                 
1  Se www.dpu.dk/hpa/publikationer, HPA-serie no. 1, arbejdspapir no. 9.: Schjellerup Nielsen, H. (2006), 
Indsats og virkning på døgninstitutioner for børn og unge – et litteraturreview. 
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børnerne. Det er hensigten med dette ph.d.-projekt at udforske det liv, der leves på en 
døgninstitution ud fra et hverdagslivs perspektiv. Inspireret af anbefalinger i 
forskningsoversigten Indsats og virkning på døgninstitutioner for børn og unge – et 
litteraturreview (Schjellerup Nielsen, 2006) er det formålet at fokusere på, hvordan 
børnene færdes i og håndterer det gensidige samspil mellem hverdagslivet i den 
institutionelle praksis og kontakt til og samspil med forskellige sociale arenaer uden for 
døgninstitutionen, fx skole, venner, familie, fritidsaktiviteter, lokalmiljø osv.  
 
På baggrund af mangelfuld viden om anbragte børns egne oplevelser af deres 
anbringelsesforløb vil jeg i dette projekt inkludere børnene som informanter i 
undersøgelsen, bl.a. ved at anvende og videreudvikle deltagelsesorienterede metoder til at 
indfange børnenes egne perspektiver på deres hverdagsliv, mens de er anbragt på 
døgninstitution. I en forskningsoversigt på området betones et fremtidigt behov for et 
forsknings- og udviklingsmæssigt fokus, som går i dybden med, hvordan anbringelsen 
opleves og kan vurderes fra børnehøjde (Egelund & Hestbæk, 2003). Ruth Emond (2003) 
peger på behov for antropologiske perspektiver på børns egne erfaringer, da forskning 
omkring anbringelse primært har omfattet makroperspektiver, mens dagligdagsoplevelser 
af livet som anbragt på døgninstitution er mindre udforsket. Det synes således 
velbegrundet og nødvendigt at bidrage med et projekt, der har fokus på børnenes egne 
perspektiver i en undersøgelse af hverdagslivet og institutionelle og pædagogiske 
processer på døgninstitutioner. 
 
Målet med dette ph.d.-projekt er at anlægge et antropologisk blik i udforskning af børns 
erfaringer med hverdagslivet som anbragt på døgninstitution og i samspillet med 
forskellige sociale arenaer uden for institutionen. Børnenes erfaringer kontekstualiseres i 
de organisatoriske processer og institutionslogikker, der kan være med til at forklare den 
sociale praksis. Jeg vil således undersøge hvilke omstændigheder, der har betydning for 
børns oplevelser af deres hverdagsliv, mens de er anbragt på døgninstitution, og hvordan 
både sociale, kulturelle og organisatoriske processer har betydning for pædagogisk 
praksis og dermed for anbragte børns hverdagslivsbetingelser i en bred forstand.  
 
Problemformulering: Ud fra et hverdagslivsperspektiv undersøges det empirisk, hvordan 
børn, der bor på døgninstitution, som sociale aktører i institutionelle kontekster erfarer, 
oplever og bruger kulturel viden i håndtering af livet på og i samspillet mellem 
døgninstitutionen og andre sociale arenaer. Hvordan skaber pædagogiske praksisformer i 
en institutionel kontekst, som et kulturelt system, handlemuligheder og/eller 
begrænsninger for samspil med forskellige sociale arenaer.       
 
Projektet vil bidrage med en udforskning af følgende: 

� Pædagogiske praksisformer og hvorledes dagligdagen udformer sig og erfares på 
forskellige typer døgninstitutioner. Dette danner baggrund for udforskning af 
pædagogiske og institutionelle processer i arbejdet med børnenes 
kompetenceudvikling i forhold til færden på forskellige sociale arenaer uden for 
døgninstitutionen.   

� Ved at fokusere på børnenes hverdagsliv indfanges deres færden på tværs af 
forskellige sociale verdner. Dette indebærer færden i såvel special- som 
normalsystemer. Fokus rettes dermed på spændingsfeltet mellem, at børn, der bor 
på døgninstitution både er anderledes end andre børn og samtidig på visse 
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områder er ligesom andre børn. Det udforskes, hvordan dette spændingsfelt 
opleves og håndteres institutionelt, pædagogisk og af børnene selv. 

� Udvikling af et analytisk begrebsapparat der rummer analyse af et dagligdags- og 
pædagogisk liv på døgninstitutioner som afsæt for børnenes færden på forskellige 
sociale arenaer (normal + specialsystemer) samt et perspektiv på medierende led 
mellem disse. 

� Udvikling og anvendelse af metodiske redskaber til inddragelse af børnenes egne 
perspektiver på deres liv, mens de bor på en døgninstitution.   

 
Det er intensionen med ph.d.-projektet at frembringe ny viden ved at kombinere et 
horisontalt og et vertikalt perspektiv i udforskning af børnenes mangefacetterede 
hverdagsliv - på tværs af forskellige sociale arenaer og set i lyset af formelle såvel som 
uformelle institutionelle og pædagogiske forhold, der har indflydelse på børnenes 
hverdagsliv. Projektet vil desuden bidrage med øget vidensudfoldelse ud fra børnenes 
egne perspektiver.     
 

Teoretiske og analytiske tilgange 
De tematikker og tilgange, jeg finder relevante i denne undersøgelse, kan være svære at 
definere hver for sig, da de er flettet ind i hinanden, nogle er gensidigt forbundne. I dette 
afsnit vil jeg dog forsøge at beskrive dem en for en. Det drejer sig om et interaktionistisk 
børnesyn, som forbinder barnet med de specifikke kontekster, det indgår i, et perspektiv 
på institutionel etnografi, samt et arenaperspektiv og multi-sited etnografi, der fokuserer 
på de forskellige sociale fællesskaber, børn påvirkes af og interagerer med.     
 

Interaktionistisk børnesyn 
Der er gennem de sidste 15-20 år sket et skift i debatten af børnesyn og forskningen af 
barndom og børneliv. Der foretages i stigende grad studier af børn i deres egen ret, såvel 
psykologiske, sociologiske og antropologiske som på tværs af fagretningerne. Nyere 
børneforskning betegnes oftest New Social Studies of Childhood (fx Greene & Hill, 2005, 
Hutchby & Moran-Ellis, 1998) eller New Sociology of Childhood (fx Qvortrup, 2005, 
Alanen, 1992, James & Prout, 1990). De to hjørnesten i nyere samfundsvidenskabelig 
børneforskning er a) betragtningen af børn som kompetente sociale aktører, som samtidig 
er kontekstuelt situeret, og b) at begreberne barndom, børn og børneliv er sociale 
konstruktioner. Barndom anskues som en dynamisk arena for social aktivitet, hvor der 
kæmpes, udfordres og forhandles til forskel fra et traditionelt børnesyn, hvor udvikling 
ses lineært og barndom blot er en fase på vej til at blive et fuldbyrdigt udviklet voksent 
menneske. Den nyere samfundsvidenskabelige børneforskning tager udgangspunkt i de 
opvækstvilkår og hverdaglivsbetingelser, som børn har i et moderne samfund. 
Hverdagsliv kan anvendes som et analytisk begreb (Ehn & Löfgren, 2006, Douglas, 
2004, Mørch, 2002, Bech-Jørgensen, 2002, Lefebvre, 2000; 2004, Gullestad, 1989, 
Smith, 1987, Heller, 1984). Hverdagslivet er socialt, kulturelt, og ikke mindst det 
praktiseres. Hverdagslivet er en forståelsesramme, der har fokus på barnets oplevelse af 
sin verden og dermed en interesse for betydningsskabelse i barnets liv ud fra et 
helhedsorienteret syn. Hverdagslivsperspektivet indebærer en bevægelse på tværs af 
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sociale arenaer og samtidig et komplementært aspekt, som udgør et sammenhængende 
billede af barnets livsomstændigheder.2  
 
Nyere samfundsvidenskabelig børneforskning har specielt fundet inspiration i 
interaktionistiske tilgange til socialisering.3 Disse forskere ser børn som aktive deltagere i 
deres sociale verden; børn søger kompetencer og erfaring, samtidig med at de skaber 
sociale relationer. Socialiseringsbegrebet er således baseret på børns gensidige og 
kontinuerlige samhandling med deres omgivelser, barnet både påvirker og påvirkes, 
samtidig med at samspillet er situationsbestemt, dvs. at barnet skal ses i den aktuelle 
kontekst, det indgår i, en kontekst der altid er i udvikling. Begrebet situeret læring 
beskriver netop den kulturelle læringsproces, der sker i og med, at børnene er en del af 
sociale sammenhænge. Læring er relateret til at være til stede i en social verden og ikke 
blot at tilegne sig viden om den sociale verden (Lave & Wenger, 1991). 
Læringsprocessen er gensidig, det handler om både at suge til sig og lade sig suge ind i 
den omgivende praksis. Den kulturelle læring, børn tilegner sig, er en uadskillelig del af 
praksis. Alt det der siges og gøres i barnets hverdagssammenhænge, tilegner børn sig, 
dvs. alt det der sker i praksis, i sociale samspil, udgør læring. Børnene lærer fra både 
voksnes og hinandens udtalelser og handlinger samt fra både det eksplicitte og det mere 
indforståede. Ligesom det kan være væsentligt at bringe materielle og kulturelle 
ressourcer i spil, da disse kræves af børnene for at begå sig i forskellige kontekster (fx 
Hutchby & Moran-Ellis, 1998).  
 
Aktørperspektivet forudsætter vigtige temaer som børns deltagelse og medinddragelse. 
FN’s Børnekonvention, som Danmark har tiltrådt, føjer sig ind i et moderne børnesyn. 
Børnekonventionen handler bl.a. om, at børn skal høres i alle sager, der vedrører dem, og 
at alle afgørelser om børn skal træffes i forhold til, hvad der er bedst for barnet.4 Jan 
Kampmann (2000) beskriver børneperspektivet som et klart politisk perspektiv, idet det 
drejer sig om at synliggøre en befolkningsgruppe for gennem denne fokusering at forøge 
deres muligheder for indflydelse og medbestemmelse i forhold til eget liv. Hvordan børns 
egne oplevelser og erfaringer kan inddrages i en undersøgelse af deres hverdagsliv er 
netop et essentielt fokus i projektet.  
 

Arenaperspektiv og multi-sited etnografi 
Grundforståelsen i et arenaperspektiv inkluderer betydningen af børns mangefacetterede 
arenaer i deres socialisering og udvikling. Jeg definerer begrebet arena i 
overensstemmelse med fx Inge Bø: 
 

Med arena forstår vi et handlingsrom eller område for deltaking. Slike arenaer kan 
være avgrænset geografisk, markedsmessig eller på grunnlag av uformell eller 
formell organisering…svært ofte tenkes på hva vi ellers kaller møtesteder…[fx] en 
skoleklasse eller et sted hvor venner møtes, er vigtige arenaer for samhandling, 
socialisering og nettverksdanning. (Bø (2000:28)) 

 

                                                 
2 For en illustration af et hverdagslivsperspektiv se Schjellerup Nielsen (2008). 
3 Fx Corsaro, Gaskin & Miller (1992), Mehan (1992), McDermott & Roth (1978). 
4 FN’s konvention om børns rettigheder henholdsvis artikel 12 og 3.  
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Arenaperspektivet har barnet i centrum for sociale og kulturelle kontekster på forskellige 
arenaer. Barnets færden forbinder de forskellige verdener i en slags imaginært fællesskab, 
der giver mening for barnet. Dette belyser bl.a. George Marcus (1995), der som 
konsekvens af nutidige studier af samfund og folk i en stadig mere kompleks verden har 
defineret en multi-sited etnografisk praksis, der gør det muligt at indfange social praksis i 
bevægelige, omskiftelige og mangefacetteret kontekster, ved at forskeren opererer på 
og/eller mellem forskellige sociale arenaer. Mangfoldige steder som udgangspunkt for 
dataindsamling er med til at gå på tværs af dikotomier som fx lokal – global, livsverden – 
system/ institutionsverden. I et multi-sited fokus ligger en erkendelse af, at subjektet er 
situeret i mange forskellige betydningsfulde kontekster, multi-sited forskning rettes 
derfor mod forbindelser, bevægelser, spor, tråde, sammenhæng eller sammenkædning af 
forskellige arenaer, som analytisk udgør en form for meningsfuld tilstedeværelse 
(ibid.:105). Dette kan illustreres med et reb som et billede, der viser, at enkelte elementer 
først får mening, når de ses i en helhed:  
 

I like to think of it as a rope. The fibers that make up the rope are discontinuous; 
when you twist them together, you don’t make them continuous, you make the 
thread continuous…The thread has no fibers in it, but, if you break up the thread, 
you can find fibers again. (Birdwhistell i McDermott, 1993:274)    

 
Marcus (1995) peger på forskellige områder som genstand for empirisk at kunne følge 
forbindelseslinier mellem forskellige lokaliteter; fx at følge personen, tingen, metaforen, 
livshistorien, konflikten. Også Tudge og Hogan (2005) betoner at følge personen. De 
opstiller to præmisser for tilgang til børns hverdagsliv: a) barnet er forankret i sociale og 
kulturelle kontekster, og relationer mellem barn og kontekst er interaktionelle, og b) 
viden om børns liv kan opnås ved at følge og observere dem i forskellige kontekster 
(ibid.:102). Dette kan give adgang til deres fysiske omgivelser, aktiviteter, sociale 
relationer og roller som er tilgængelige for børnene, tilsammen vigtige elementer, der 
giver forskellige slags erfaringer, som barnet selv former, og som styrer dets valg af 
handlinger. Erfaringer og dermed handlinger involverer den enkelte, det interpersonelle 
og den bredere kulturelle og historiske kontekst, i hvilken den enkelte er situeret. Ph.d.- 
projektet vil tage samme udgangspunkt og undersøge, hvordan forskellige børn færdes i 
forskellige kulturelle institutionelle systemer.  
 
På baggrund af en interaktionistisk og multi-sited tilgang til børns socialisering er det 
netop i dette projekt min intension at følge børn i deres færden på forskellige sociale 
arenaer for at belyse bredden i deres hverdagserfaringer, forskellige betydninger på 
forskellige arenaer og især forbindelserne samt samspillet og/eller distinktioner mellem 
disse. Det må nødvendigvis i lige så høj grad gælde for børn, der bor på døgninstitution, 
at deltagelse i forskellige sociale fællesskaber, med de muligheder for social integration 
og udvikling af kompetencer dette skaber, er lige så betydningsfuldt som for ikke-
anbragte børn. Børn der bor på døgninstitution har typisk ikke egen familie som aktiv 
voksenstøtte, men er afhængige af, hvordan pædagogerne på døgninstitutionen indgår i 
og tilrettelægger barnets udviklingsbetingelser, herunder deltagelse i sociale fællesskaber 
på såvel som uden for institutionen. Jeg vil i udforskningen af børnenes hverdagsliv 
anlægge en tilgang, som inddrager børnenes egen færden uden for 
døgninstitutionsmiljøet, men med døgninstitutionen som kontekstuelt og pædagogisk 
udgangspunkt. Dvs. at døgninstitutionslivet udforskes som afsæt for børnenes færden 
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uden for institutionen, mens børnenes faktiske færden undersøges ved at følge børnene og 
dermed får karakter af nedslag på forskellige sociale arenaer afhængigt af det enkelte 
barn, der følges, samt en indsigt i forbindelser mellem de pågældende arenaer. 
Arenatilgange giver således ikke et fuldstændigt, men et situeret billede af børnenes 
færden.      
 
Et arenaperspektiv er samtidig i overensstemmelse med kravet til indholdet i de 
handleplaner, der jf. Lov om Social Service § 58a stk. 5 er styringsredskab for et 
anbringelsesforløb. Ud over at handleplanen skal angive formålet med indsatsen og 
hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå formålet, skal der i. flg. Serviceloven 
opstilles mål eller delmål i forhold til barnets forskellige sociale arenaer, fx 
familieforhold, skoleforhold, fritid og venner.  
 

Institutionel etnografi 
Dorothy Smith har dannet skole omkring institutionsetnografi.5 Hendes hovedprincip er 
at tage udgangspunkt i aktørers sociale aktiviteter (social organisering af viden og 
koordinering af aktørernes aktiviteter) frem for teoretiske begreber, når vi studerer, hvad 
det sociale går ud på. Institutionel etnografi anvender etnografiske metoder til 
dataindsamling og har fokus på hverdagserfaringer med institutionelle processer og 
praktikker, som organiserer og styrer hverdagslivet (Smith, 1987;1999, Douglas, 1987). 
Det er analyseprocessen, der følger efter en beskrivelse af hverdagspraksis, som adskiller 
institutionel etnografi fra andre kvalitative forskningsmetoder. Denne analyse har til 
hensigt at påvise forbindelser mellem hverdagserfaring og organisatoriske processer, 
mens en tredje analyseproces involverer at vise, hvordan praksis er organiseret rent 
ideologisk (Townsend, 1996). Det egentlige genstandsfelt for analysen er de 
institutionelle aspekter af det organisatoriske liv, at finde hvilke institutionslogikker, der 
kan bidrage til at forklare social praksis: 
 

Institutionelle logikker kan således forstås som analytiske destillater af de sociale 
kræfter, der gør handlinger, udsagn og erkendelser meningsfulde inden for det 
pågældende univers, og som aktørerne af samme grund må forholde sig til. 
Logikkerne determinerer ikke den sociale virkelighed, men byder sig til, i forhold til 
både individuelle og kollektive aktører. (Jakobsen, 2006:119) 

 
Jeg finder inspiration i en institutionel etnografisk tilgang, da den repræsenterer en 
analyse af institutionaliserede kultur og strukturer, som fx den kontekst som både 
pædagogers og børns interaktioner foregår inden for og op i mod i forskellige sociale 
kontekster. Mange af de empiriske områder institutionsetnografien fokuserer på udgør 
komplekse forbindelser og relationer, som går på tværs af fysiske rum.  
 

Empiri 
Af de 5 døgninstitutioner der indgår i HPA-projektet har jeg udvalgt to døgninstitutioner 
og herunder i alt 4 afdelinger som min hovedempiri. HPA-projektet giver derudover 
mulighed for, at empiri fra de øvrige institutioner kan indgå i en komparation og bredere 

                                                 
5 Primært feministisk inspireret institutionsetnografi. 
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perspektivering af data indsamlet i de udvalgte institutioner. De to udvalgte 
døgninstitutioner er begge overgået til den samme kommune pr. 1. januar 2007 og vil 
dermed have samme organisatoriske udgangspunkt og således et sammenligneligt 
grundlag, fx i forhold til handleplaner, skole-/fritidstilbud osv. Men samtidig er 
døgninstitutionerne i struktur meget forskellige. Forskellen på de to døgninstitutioner (og 
afdelingerne) giver mulighed for at identificere og perspektivere lokalt specifikke 
institutionskulturer og pædagogiske praksisformer.  
 
Den ene døgninstitution er rimelig stor i omfang med 8 forskellige afdelinger, der 
omfatter både småbørn, skolebørn og familietilbud. Heraf indgår de to afdelinger i 
projektet, som falder inden for HPA´s målgruppeafgrænsning. Disse to afdelinger, der er 
geografisk adskilte, har henholdsvis 8 børn i alderen 8-17 år, der alle har skoletilbud uden 
for institutionen på folkeskoler såvel som specialskole, og 9 børn på 7-14 år, der alle går 
på en intern skole. På de to afdelinger er anbringelserne af kortere varighed, typisk ca. 1 
år.   
 
Den anden døgninstitution består af 7 afdelinger med henholdsvis 7-9 børn, afdelingerne 
er alle geografisk adskilte. De to afdelinger der indgår i projektet har hver 8 børn 
henholdsvis i alderen 6-17 og 9-15 år. Alle børn på disse to afdelinger har skole-
/dagtilbud uden for institutionen inden for såvel normal- som specialområdet. 
Anbringelserne på disse afdelinger er typisk længerevarende, ofte barndommen ud. 
 

Metode  

Feltarbejde 
For at få et helhedsbillede af institutionerne anvender jeg flere forskellige datakilder, idet 
flere typer empiri skaber et bredere udgangspunkt og forskellige vinkler for beskrivelse 
og analyse. Flere datakilder kan komplementere hinanden som redskaber, fx skaber 
deltagerobservation grundlag for et kendskab til interviewpersoner og en mulighed for 
kontekstualisering og konkretisering.  
 

Deltagerobservation 

Deltagerobservation på fire afdelinger udgør den primære dataindsamlingsmetode. Jeg 
betragter antropologisk deltagerobservation som en givtig metode til at observere 
personale og børn i deres ‘naturlige’ rammer og i den sammenhæng, som deres 
dagligdagspraksis og henholdsvis arbejds- og hverdagsliv udfolder sig inden for og op 
imod. Feltarbejderen indgår i hverdagen på døgninstitutionen. Det at være til stede 
kontinuerligt og over længere tid kan give et helhedsbillede og indsigt i børnenes liv på 
institutionen, i pædagogisk praksis, den lokale kultur og mere overordnet i 
institutionsstrukturen og dermed forudsætningerne for den pædagogiske praksis og 
rammerne for børnenes hverdagsliv. At foretage deltagerobservation indebærer ikke blot 
at lære institutionsverdenen og dennes aktører at kende, men også at få en større viden 
om, hvordan livet i institutionen forløber, hvordan pædagoger og børn agerer, hvordan 
hverdagen er struktureret, stemningen, pædagogiske prioriteringer, samværet børnene 
imellem, relationen mellem børn og pædagoger og relationer til personer og arenaer uden 
for institutionen, fx forældre og sagsbehandlere, venner samt skole og fritidsliv.  
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I de sidste tre måneder af henholdsvis 2006 og 2007 gennemførte jeg deltagerobservation 
på alle afdelinger.6 Jeg indgik i dagligdagen på institutionerne i såvel morgen- som 
aftentimer. Enten ankom jeg, når børnene skulle vækkes og gik typisk, når de var gået i 
skole, eller jeg gik med i skole. Og ellers kom jeg typisk om eftermiddagen til overlap, og 
inden børnene kom hjem fra skole og blev, indtil de var gået i seng. På hver afdeling var 
jeg to til tre dage ad gangen, ligeligt fordelt over perioden og på afdelingerne. Jeg fulgte 
rytmen i hverdagen og indgik som en form for gæst i huset, spillede spil, gik tur, så 
fjernsyn, deltog i overlap, lavede mad, hængte julepynt op, spiste med, deltog i 
børnemøder, læste lektier, puttede børn osv. Når der var fælles udflugter, var jeg med, 
som fx i svømmehallen, ud i naturen, julegaveindkøb, på restaurant og fødselsdag hos en 
ung, der tidligere har boet på den ene afdeling. Jeg har også deltaget i personalemøder på 
afdelingerne. Når der var forældre på besøg, talte jeg med dem, især fordi de var 
nysgerrige på, hvem jeg var, dette til trods for at jeg havde skrevet et informationsbrev, 
som alle forældre havde modtaget.  
 
På den afdeling, der har intern skole, gik jeg med i skolen, når jeg var på institutionen om 
dagen, her omfattede tilstedeværelsen samme overensstemmelse mellem deltagelse og 
observation, som på afdelingen. På de andre afdelinger var jeg med i alt 12 børn i 
henholdsvis skole og fritidsinstitutioner. I alt har jeg været med i 7 skoleklasser, en 1. 
klasse, en 3. klasse, to 5. klasser og to 8. klasser på forskellige folkeskoler samt en 
specialklasse på en folkeskole. I klasserne var jeg blot observatør, en der over for klassen 
blev præsenteret som gæst på besøg i klassen for at se en skoledag og ikke eksplicit for at 
følge det pågældende barn. Jeg var derudover efterfølgende med i to SFO’er og en 
fritidsklub og desuden uafhængig af skolen med på et fritidshjem og et specialfritidshjem. 
Dette skyldes, at det ikke var muligt at få organiseret skolebesøg samme dag. I 
fritidsinstitutionerne var det pga. det åbne og mere flydende miljø igen muligt at være 
deltagende observatør.  
 
Jeg fulgte desuden fem af de børn, der havde fritidsaktiviteter ud af huset. Det drejede sig 
om aktiviteterne svømning, ridning og spejder. Her var min rolle at være medfølgende, 
hjælpende voksen i stil med de andre voksne fra døgninstitutionerne, som ofte fulgte 
børnene til deres fritidsaktiviteter eller var til stede. Da mit fokus er børnene og deres 
færden på og mellem forskellige sociale arenaer, har det kontekstuelle perspektiv 
umiddelbar og situationel karakter frem for at gå i dybden på de enkelte arenaer.  
 
Det var ikke muligt at følge og indfange forbindelser mellem alle de pågældende børns 
sociale arenaer, dels ønskede nogle af børnene ikke at blive fulgt, mens andre fx ikke 
ønskede at have en gæst med i deres klasse, men gerne i fritidsinstitutionen eller til 
fritidsaktiviteter. Dels er der sociale arenaer, hvor jeg vurderer, at det er uetisk at følge 
børnene, fx når de færdes med kammerater i lokalmiljøet, og når de er på hjemmebesøg 
hos forældre. 
 

                                                 
6 I 2007 dog blot på tre afdelinger, da den ene afdeling grundet personalemæssige forhold udgik i anden 
feltarbejdsfase.   
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Interview 

Ud over deltagerobservation har en anden vigtig dataindsamlingsmetode været kvalitative 
enkeltinterviews med alle børnene samt et mindre antal tidligere anbragte unge. Der er 
udarbejdet en interviewguide som udgangspunkt for kvalitative semistrukturerede 
interviews med tematikker omkring institutionslivet, pædagogerne, de andre børn, 
skolegang, venner og fritidsliv samt deres familie. I interviewene indgår to af de senere 
beskrevne deltagelsesorienterede teknikker.  
 

Spørgeskema  

For at få informationer om bredden og hyppigheden i børnenes relationer har jeg 
udarbejdet et spørgeskema rettet til hvert barns kontaktpædagog. Dette spørgeskema er 
sendt til alle medarbejdere. Spørgeskemaet er elektronisk og lettilgængeligt, dvs. der 
svares ved afkrydsning. Spørgsmålene omfatter oplysninger om børnenes sociale 
relationer på og uden for døgninstitutionen, i forhold til forældre, skole, fritid, 
kammerater, lokalmiljø, altså hvem, hvor og hvor ofte.  
 

Børn som informanter 
I anden feltarbejdsfase var hovedfokus, udover at følge flere børn uden for institutionen 
og at foretage deltagerobservation på afdelingerne, at undersøge børnenes perspektiver i 
forhold til dels at bo på døgninstitution og dels at færdes i ‘almindelige’ relationer uden 
for institutionen. Børnenes perspektiver indfangedes ved at anvende børnene selv som 
informanter. 
 
Metodisk indeholder et moderne børnesyn bl.a. et deltagelsesperspektiv, dette fordrer fx, 
at forskning udføres med børn i stedet for om børn. I takt med et syn på børn og unge som 
kompetente sociale aktører, der forstår, har mening om og agerer i den verden, de er en 
del af, er det blevet et nøgleaspekt i mange undersøgelser og forskning, der omhandler 
børn og unge, at spørge dem selv om deres egen deltagelse i sociale sammenhænge. 
Børnene skal spørges, fordi de er den primære kilde til viden ud fra deres egne 
perspektiver, erfaringer, oplevelser, handlinger og holdninger. Hvilket betyder, at der 
søges en beskrivelse af hverdagslivet i børnehøjde (Kampmann, 2000). Det er kun børn, 
der bor på en døgninstitution, der har viden om, hvordan det er at være i netop denne 
position. Børneperspektivet giver børn en ny rolle i forholdet til voksne, fordi det placerer 
barnet centralt som ekspert i viden om eget liv. 

At anvende børn som informanter i en henseende, der er mere deltagelsesorienteret end fx 
almindelige børneinterview, der ofte er voksenstyrede, kan lade sig gøre ved brug af 
forskellige såkaldte deltagelsesteknikker. Deltagelsesteknikker med børn bygger på 
erfaringer fra flere forskere, men jeg er specielt inspireret af Claire O’Kane og Nigel 
Thomas fra Childhood Studies på Swansea universitet. Deltagelsesteknikkerne bygger på 
principper fra PRA; Participatory Rural Appraisal, som stammer fra udviklingsarbejde 
med folk i udviklingslande, der har begrænset eller ingen læsefærdighed, hvor der i stedet 
anvendes simple illustrative ressourcer. Disse teknikker benyttes især i forbindelse med 
empowerment, folk, som ofte ikke høres, får således mulighed for at udtrykke sig, og 
teknikkerne bliver dermed et medium for inddragelse og medbestemmelse. 
Deltagelsesteknikker anses for at sætte informanten i centrum og samtidig som gode 
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redskaber til at skabe kommunikation og indsigt i netop det, der er vedrørende for 
informanterne (O’Kane, 2000:137-138). Deltagelse som metode er ifølge O’Kane ikke 
blot en teknik, men en del af en proces som indeholder dialog, handling, analyse og 
udvikling. O’Kane og Thomas har udviklet og anvendt metoderne i et forskningsprojekt 
om beslutningsprocesser for børn i alderen 8-12 år, der bor på døgninstitution i England. 
Deltagelsesmetoder fokuserer på konkrete sammenhænge og handlinger, der er kendte for 
børnene. Metoden er især anvendelig til at indfange børns egne forståelse af relationer, 
regler og forhandlinger, som strukturerer deres liv.  

Det er netop i dette metodiske perspektiv, at jeg har hentet inspiration til udvikling og 
anvendelse af forskellige forskningsmetoder i dataindsamling med børn, der bor på 
døgninstitution. Deltagelsesorienterede metoder går i sin enkelhed ud på at udvikle så 
åbne redskaber som muligt til børnene, så det bliver børnenes perspektiver, der kommer 
frem, og ikke det, de voksne tror, er børnenes perspektiver.  
 

Metodiske deltagelsesteknikker 

I enkeltinterview med børnene integreres forskellige deltagelsesorienterede teknikker, fx 
redskabet My Week (Christensen & James, 2000), en skitse over hvad der fylder i 
børnenes uge. Børnene opdeler en cirkel i forhold til deres ugentlige aktiviteter og hvor 
meget tid, de vurderer, at de bruger på hver af disse. Samt Social Circle Drawings, et 
relationsmønster med barnet i centrum, dvs. en cirkel hvor barnet selv placerer 
betydningsfulde andre i forhold til sig selv. Disse teknikker involverer børnene på en 
anderledes aktiv måde end det verbale interview. De flytter fokus fra en situation, hvor 
børnene udspørges og måske forventer, at der findes rigtige svar, til en mere legende og 
(skolemæssig) kendt situation, hvor de både kan skrive, tegne og fortælle.  
 
Inspireret af flere forskere har en anden væsentlig deltagelsesteknik været anvendelsen af 
engangskameraer (Pink, 2007, Cele, 2006, Rasmussen, 1999). Børnene har hver fået et 
kamera og har i løbet af en uge taget billeder af det, der et betydningsfuldt eller vigtigt i 
deres hverdagsliv. Efterfølgende er anvendt foto-interview-metoden (Rasmussen, 1999), 
billederne er pakket ud af børnene umiddelbart efter fremkaldelse, og de har ud fra deres 
dagsorden fortalt om billederne. Som afslutning på interviewet er børnene blevet bedt om 
udvælge de tre-fem mest betydningsfulde fotos.  
 
Fotos, som et visuelt medie, giver mulighed for at indfange steder og betydninger på en 
anden måde, end det er muligt verbalt. Men det essentielle i anvendelsen af fotos taget af 
børn er, at det giver børnene ytringsfrihed og styrker deres autonomi, de er herre over 
kameraet og motiverne og kan medbringe kameraet til forskellige arenaer, som skaber 
unikt kvalitativt materiale, der giver indsigt i børnenes egne oplevelser, prioriteringer og 
fortællinger (Cele, 2006, Rasmussen, 1999). I foto-interview-metoden er det ikke blot 
børnenes egne begreber, der kommer frem i deres fortællinger om billederne, begreberne 
skabes i relation til motiver, de selv har valgt fra deres egen (begrebs)verden. 
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Tidsramme og arbejdsopgaver 
 

Fase Indhold/opgave Tidslinie 

Opstart og 
Kontekstanalyse 

Afdækning af feltet 
- litteratursøgning 
- forskningsoversigt 
Etablering af feltarbejde 
- kontakt 
- aftaler  

 
Sommer 2006 
 

Feltarbejde 1 - deltagerobservation på 4 døgninstitutioner  
  + skoler og fritidsaktiviteter 
- forskningsdage (sammen med døgngruppen i    
  HPA) 

 
Efterår 2006 
 

Analyse - databearbejdning 
- spørgeskema til pædagogisk personale 

Forår 2007   

Feltarbejde 2 - deltagerobservation på 3 døgninstitutioner  
  + skoler og fritidsaktiviteter 
- enkeltinterview med børn  
- foto-interview med børn 

 
Efterår 2007 
 
 

Udlandsophold - international kontakt og sparring 
- databearbejdning 

Forår 2008  

Formidling - undervisning 
- oplæg på konferencer og seminarer 
- artikler 

 
Løbende 

Analyse Samlet teoretisk og empirisk analyse 
 + evt. sidste dataindsamling 

Efterår 2008 

Skrivefase Ph.d. afhandling  
Stipendiat udløber 31. maj 2009 

Vinter 2008 
/ forår 2009  
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