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stadig konsulterer.  

     Sidst men ikke mindst, Severin; You know I´ll walk 5000 miles ́ cause home is the 

last place that I'd stand to be with anyone but you. 
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Resume på dansk 

Afhandlingens formål og fokus er at give en stemme til dé grønlandske børn der er an-

bragt på døgninstitutioner. Spørgsmålet som afhandlingen søger at besvare, er: Hvor-

dan oplever grønlandske børn det at blive og være anbragt på en døgninstitution?  

Der findes 22 døgninstitutioner fordelt over hele landet med plads til 329 børn. Det 

svarer til at der på et hvert givent tidspunkt er plads til at anbringe 2,39 pct. af de grøn-

landske børn på en døgninstitution. Da der er børn der i løbet af et år fraflytter en 

døgninstitution, og nye børn der flytter ind, kan det reelle anbringelsestal være højere 

når alle døgninstitutionspladser anvendes. I alt bliver ca. 4,5 pct. af alle grønlandske 

børn anbragt uden for hjemmet, enten på døgninstitution eller i plejefamilie. Disse an-

bringelsestal er væsentligt højere end anbringelsestallene i sammenlignelige lande. 

Det er veldokumenteret at anbragte børn klarer sig dårligere end børn der ikke har væ-

ret anbragt, samt at anbringelser i stort omfang øger sandsynligheden for negative livs-

situationer som voksen. Undersøgelsen har derfor en betydelig samfundsmæssig rele-

vans.  

     Der er ikke tidligere forsket i børnenes egne oplevelser af at blive anbragt i Grøn-

land med udgangspunkt i børnenes livsverden. Afhandlingen belyser de aspekter og fa-

cetter af anbringelserne der ikke kan afdækkes af kvantitativ forskning eller statistik. 

Børnenes livsverdner vises gennem fænomenologiske samtaler med børn der har ople-

vet anbringelserne på egen krop og i eget liv. Oplevelserne bliver yderligere belyst gen-

nem fænomenologiske fortællinger fra tidligere anbragte og pårørende.  

     Det primære empiriske materiale er samtaler med 38 børn der er fordelt på 17 af 

landets døgninstitutioner. Beretningerne i afhandlingen er blevet til gennem semi-

strukturerede interview og analyseret i en fænomenologisk og hermeneutisk fortolk-

ningsramme. Der er mange aspekter af at blive anbragt og være anbragt, og det viste 

sig ofte at være to forskellige oplevelser for børnene. I forhold til at blive anbragt uden 

for hjemmet, eller flyttet mellem anbringelsesstederne (inkl. plejefamilier), er der 26 

ud af 38 børn (68,4 pct.) der ikke oplever at de er blevet hørt eller inddraget i deres 

egen sag. Hvilket igen kan føre til at børnene får en oplevelse af lavt selvværd, lav selv-

tillid og magtesløshed. I forhold til at være anbragt på den nuværende institution er ca. 

halvdelen glade for, eller i det mindste tilfredse med, selve anbringelsesstedet mens 

den anden halvdel hellere ville bo et andet sted. Det er primært savn af familien der er 

afgørende for at børnene ikke er tilfredse med at bo på institutionerne, men også per-

sonalets pædagogiske indsats spiller en stor rolle. 

     Analysens resultater peger overordnet på tre ting: For det første ved børnene som  

regel ikke hvorfor de er anbragt, hvor længe de skal være anbragt, eller hvor længe de 

kan blive boende der hvor de bor. For det andet udtrykker børnene ønsker om mere 
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engagerede medarbejdere på institutionerne. For det tredje savner børnene deres fa-

milier meget, ikke mindst fordi de oftest bliver anbragt langt væk fra hjemmet og der-

for kun har mulighed for at se familien få gange om året. 

     Døgnanbringelser uden for hjemmet har store konsekvenser for børnene og er en 

særdeles indgribende foranstaltning for barnet såvel som for resten af familien. Under-

søgelsens overordnede anbefaling er derfor at inddrage barnet i sin egen anbringelse ς 

i langt højere grad end det sker i dag ς både før, under og efter anbringelsen.  

English Summary1 

The purpose and focus of the dissertation is to give a voice to the Greenlandic children 

who are placed in residential institutions. The question that the dissertation seeks to 

answer is: How do Greenlandic children experience being and being placed in a resi-

dential institution?   

     There are 22 residential institutions throughout the country with room for 329 chil-

dren. This corresponds to that at any given time there is room to place 2.39 % of the 

Greenlandic children in a residential institution. As there are children who leave a resi-

dential institution within a year, and new children who move in, the actual placement 

rate may be higher when all residential institution places are used. In total, approx. 4.5 

% of all Greenlandic children are placed outside the home, either in a residential insti-

tution or in a foster family. These placements are significantly higher than the place-

ments in comparable countries. It is well documented that placed children do worse 

than children who have not been placed, and that placements are a clear predictor of 

negative life situations as an adult. The study therefore has a significant societal rele-

vance. No research has previously been done on the children's own experiences of be-

ing placed in Greenland based on the children's lifeworld. The dissertation illuminates 

the aspects and facets of the placements that cannot be illustrated by quantitative re-

search or statistics. The children's lifeworld is shown through phenomenological con-

versations with children who have experienced the placements on their own body and 

in their own lives. The experiences are further clarified through phenomenological nar-

ratives from previously placed and relatives.  

     The primary empirical material is conversations with 38 children in 17 of the coun-

try's residential institutions. The narratives in the dissertation have been created 

through semi-structured interviews and analyzed in a phenomenological and herme-

neutic interpretive framework. There are many aspects of being placed and being 

 

1 hǾŜǊǎŀǘ ŀŦ ŦƛǊƳŀŜǘ έ¢ǊŀƴǎƭŀǘŜŘέΦ 



8 

 

 

 

placed, and it often turned out to be two different experiences for the children. In rela-

tion to being placed outside the home or moved between the placement places (incl. 

foster families), 26 out of 38 children (68.4 %) do not feel that they have been heard or 

involved in their own case. Which in turn can lead to the children experiencing low 

self-worth, low self-esteem, and powerlessness. In relation to being placed in the cur-

rent institution, approx. half are happy with, or at least happy with the placement it-

self, while the other half would rather live somewhere else. It is primarily the lack of 

the family that is crucial for the children not to be satisfied with living in the institu-

tions, but also the staff's pedagogical efforts play a major role. 

     The results of the analysis generally point to three things: First, the children usually 

do not know why they are being placed, how long they are being placed, or how long 

they can stay where they live. Second, the children express desires for more commit-

ted staff at the institutions. Thirdly, children miss their families a lot, not least because 

they are most often placed far away from home and therefore only can see the family 

a few times a year. 24-hour placements outside the home have major consequences 

for the children and are a very intrusive measure for the child as well as for the rest of 

the family. The overall recommendation of the study is therefore to involve the child in 

his or her own placement - to a much greater extent than is the case today - both be-

fore, during and after the placement.  

Kaalallisut Eqikkaaneq2  

Ilimatuutut allaatigisami siunertaavoq sammineqarlunilu kalaaliaqqat ulloq unnuarlu 

paaqqinnittarfinnut inissinneqarsimasut oqaasissaminnik anitsisinnissaat. Ilisimatuutut 

allaatigisami apeqqut akissutissarsiuunneqartoq tassaavoq: Kalaaliaqqat ulloq un-

nuarlu paaqqinnittarfimmut inissinneqarsimanertik paaqqinnittarfimmiititaanertillu 

qanoq misigaat? 

Sineriak tamakkerlugu ulloq unnuarlu paaqqinnittarfeqarpoq 22-nik taakkulu inis-

saqartitsipput meeqqanik 329-nik. Tamatuma naligaa piffissaliussami meeqqanut ulloq 

unnuarlu paaqqinnittarfinni inissaqartitsineq procentinngorlugu 2,39-usoq. Ukiup 

ataatsip ingerlanerani meeqqat ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmiit nuuttarmata 

meeqqallu allat isertertarlutik, ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinni inissat atorneqartut 

tamakkeqqatillugit inissitat amerlassusivii qaffasinnerusinnaapput. Kalaallit Nunaanni 

kalaaliaqqat tamarmiusut 4,5 pct. -iisa missingi ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmut 

imaluunniit ilaqutariinni paarineqartussatut inissinneqartarput. Inissitat amerlassusii 

 

2 Oversat af Naja Paulsen. 
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nunat sanilliutakkat kisitsisaataannut sanilliullugit qaffasinnerungaatsiarput. Uppernar-

saatissaqarluarpoq meeqqat inissinneqarsimasut meeqqanut inissinneqarsiman-

ngitsunut sanilliullutik inuuniarnerminni artorsarnerusartut kiisalu inissinneqarsimaneq 

inersimasutut inuunermi inuunerluttunngornissamut tunngaviliisuusinnaasoq. Taa-

maattumik misissuinerup inuiaqatigiinnut pingaaruteqarnera tunngavissaqarpoq. 

Kalaallit Nunaanni meeqqat inissitat namminneq misigisaat misissuiffigalugit siorna-

tigut ilisimatusarfigineqarsimanngillat, meeqqat inuunerminni silarsuarisaat aallaaviga-

lugit. Ilisimatuutut allaatigisami qaammarsaaffiginiarneqarput pissutsit piviusullu inissi-

inermut attuumassuteqartut, kisitsisinngorlugit ilisimatusarfigineqarsinnaanngitsut 

imaluunniit kisitsisinngortinneqarsinnaanngitsut. Meeqqat inuunerminni silarsuarisaat 

takutinneqarpoq misigisat tunngavigalugit meeqqanik oqaloqateqarnikkut taamalu 

oqaluttuarineqarlutik inissinneqarnerup qanorpiaq timimut namminerlu inu-

unerisamut atukkamut misinnarneri. Misigisat aamma erseqqissarneqarput siornatigut 

inissinneqarsimasut qanigisaasullu pisimasunik oqaluttuaasigut. 

     Ilisimatutut misissuinermut tunngaviit pingaarnersaraat meeqqanik 38-nik 

oqaloqateqarsimanerit, sinerissami ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinni 17-iusuni ag-

guataarsimasunik. Allaatigisami oqaluttuarineqartut pinngorput ilaatigut aaqqis-

suussaasumik apersuinikkut kingornalu tunngavissiuilluni qanorlu paasisariaqarnerinik 

misissueqqissaarluni sinaakkusersuinernit. Inissinneqarsimanermut tunngasut sorpas-

suusinnaapput aamma piffissaq inissinneqarfiusoq eqqarsaatigalugu paasineqarporlu 

taakku meeqqanut misigisaasinnaasut assigiinngitsut immikkoortut marluk. Angerlarsi-

maffiup avataanut inissinneqarnermut atatillugu imaluunniit inissiiffiusut akornanni 

nuunneqarnermut atatillugu (tassunga ilanngullugit ilaqutariit inissiiffiusut) meeqqat 

38-usut ilaasa 28-t (68,4 pct.) misigisimavaat sullinneqarnerminni tusarniar-

neqarsimannginnertik imaluunniit akuliunneqarsimannginnertik. Tamannalu 

meeqqanut misigititsilersinnaavoq naleqarpiannginnermik, imminut tatiginnginnermik 

aammalu nukillalaartitaanermik. Massakkut inissinneqarsimaffik eqqarsaatigalugu 

apersorneqartut affaasa missingisa inissinneqarsimanertik iluaraat imaluunniit 

naammagisimaarpaat najugaqarfitsik affaalli allami najugaqarusukkaluarput. Pissutaa-

sut pingaarnersaaraat ilaquttanik maqaasineq tamannalu paaqqinnittarfimmi naju-

gaqarnerup naammagisimaannginneranut pingaaruteqaqaaq, kisiannili aamma sulisut 

qanoq perorsaariaaseqarneri aalajangiisooqataasorujussuupput. 

     Misissueqqissaarnermi angusat pingaarnerusutigut assigiinngitsunik pingasunik tik-

kuussipput: Siullertut meeqqat ilaatigut nalusarpaat sooq inissinneqarsimanerlutik, 

qanoq sivisutigisumik inissinneqaqqasussaanerlutik imaluunniit qanoq sivisutigisumik 

massakkut najugaqarfimminniissanerlutik. Aappaattut meeqqat oqaatigaat paaqqin-

nittarfinni sulisut suliaminnut tunniusimanerunissaat kissaatigigitsik. Pingajuattut 
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meeqqat assorujussuaq ilaquttatik maqaasimavaat, pingaartumik pissutigalugu anger-

larsimaffimminniit ungasissumut inissinneqartaramik taamalu ukiup ingerlanerani 

ilaquttatik akuttusuumik takusarsinnaasarlugit. Angerlarsimaffiup avataanut uUlloq un-

nuarlu paaqqinnittarfinnut meeqqanik inissiisarnerit annertoorujussuarmik kingune-

qartarput tassaallutillu iliuutsit meeqqamut ilaqutaasullu sinnerinut sakkortoorujus-

suarmik misigisaqarfiusut. Taamaattumik misissuinermit pingaarnerusumik inassutaa-

voq meeqqat inissinneqassagaangata suliamut akuliusimatinneqartarnissaat ς ullumik-

kumit annertunerujussuarmik ς inissiinissaq sioqqullugu, nalaani kingornalu. 
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Forord 

Hvem ved hvad det gør ved et menneske, selv et lille menneske3, at skilles fra familie, 

venner og vante omgivelser? Det ved vel kun det enkelte menneske. Og hvert menne-

skes historie er unik og enestående, om end vi har hørt den samme fortælling om børn 

der fjernes fra familien, uendeligt mange gange.  

     Som samfund bestræber vi os på at alle børn skal have de bedste muligheder og vil-

kår, men vi ved også at for nogle børn er hverdagen vanskeligere end for andre. Og for 

enkelte endda vanskeligere end noget menneske burde udholde. Fortællingerne om 

disse børn kommer fra forældre, sagsbehandlere, skolelærer og pædagoger over hele 

landet, fra voksne der fortæller om børnene. Det er gode fortællinger om håb, 

drømme og muligheder, men det er også fortællinger om fortvivlelse, råhed og håbløs-

hed. Denne afhandling giver børnene deres egen stemme og mulighed for at fortælle 

deres egen historie mens den endnu udspiller sig, og udfaldet endnu ikke er kendt. 

έ5Ŝƴ ǎǘǄǊǎǘŜ {ƻǊƎ ǳŘƛ ±ŜǊŘŜƴ ƘŜǊΣ 9Ǌ ŘƻƎ ŀǘ ǎƪƛƭƭŜǎ ŦǊŀ ŘŜƴ aŀƴ ƘŀǊ ƪƧŜǊέ ό.ƭƛŎƘŜǊ мфсп: 

151), sådan slutter Sten Steensen Blicher sin novelle Hosekræmmeren, med en lidt an-

derledes tekst end den startede med. For novellen starter nemlig med de smukke ord, 

ǎƻƳ Ǿƛ ƪŜƴŘŜǊ ǎň ƎƻŘǘΥ έ5Ŝƴ ǎǘǄǊǎǘŜ {ƻǊƎ ƛ ±ŜǊŘŜƴ ƘŜǊΣ 9Ǌ ŘƻƎ ŀǘ ƳƛǎǘŜ ŘŜƴΣ aŀƴ ƘŀǊ 

ƪƧŜǊέ όƛbid.: 137). Gennem fortællingen om Cecil der ikke måtte få sin kæreste og der-

med mistede sig selv og sin forstand, forstår vi ved novellens slutning at døden er in-

gen herre over, og den sorg vi føler når vores elskede dør, er nok tung, men at skilles 

fra den man elsker, kan være skæbnesvangert.  

     På samme måde har de fleste af de børn der er interviewet til denne afhandling, gi-

vet udtryk for at savn og sorg fylder en del i deres hverdag. Savn til forældre og sø-

skende, og sorg over at være adskilt, er for nogle børn også med til at nedtone de for-

hold i familien der i første omgang betød at de ikke kunne bo hjemme. Børnene fortæl-

ler at de ikke ved hvorfor de er anbragt, selv om de voksne fortæller at deres sagsbe-

handler har talt med dem og forklaret hvor de skal bo og hvorfor. Denne diskrepans 

mellem det børnene har fået oplyst, og det de selv kan forklare om baggrunden for de-

res ophold på døgninstitutionen, bunder mange gange i at børnene er skilt fra deres 

kære, og at deres sorg er ubearbejdet og måske endda skamfuldt. For hvordan forkla-

rer man savnet til den forælder der har misbrugt én? Børnene ved godt at meget af det 

de har været udsat for, er socialt uacceptabelt, og derfor kan det være svært at retfær-

diggøre, over for sig selv og andre, at ikke alt var dårligt og i hvert fald ikke så dårligt at 

man ikke kan savne barndomshjemmet.  

 
3 Grønlands børnerettighedsinstitution MIO har udarbejdet en pjece der hedder έ9ǘ ƳŜƴƴŜπ
ǎƪŜ ŜǊ Ŝǘ ƳŜƴƴŜǎƪŜΣ ǳŀƴǎŜǘ ƘǾƻǊ ƭƛƭƭŜ ŘŜǘ ŜǊΦέ 
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Tommy og Tanne 

Da jeg i sin tid tog min første uddannelse, til det der dengang hed Pædagogisk Grund-

uddannelse, og som efter 1½ års kombineret praktik og skoleophold endte med retten 

til at kalde sig pædagogmedhjælper, vidste jeg med det samme at jeg havde fundet 

min rette hylde. Og dén oplevelse der gav mig inspiration, og mange år senere mod, til 

at gå i gang med denne afhandling, stammer fra den tre måneders lange praktik, i en 

nordsjællandsk børnehave, som var en del af studiet. 

     Det var en god børnehave med gode normeringer og masser af uddannede pædago-

ger; der var tid til det enkelte barn og generelt en god stemning i huset. Jeg havde en 

erfaren pædagog som vejleder og fandt mig hurtigt til rette på rød stue. Der var vel 

omkring 20 børn på stuen, men det var Tanne på 3 år der straks vandt mit hjerte. 

Tanne var et smukt og sødt barn, men hun var urimeligt bange for mørke. Når de an-

dre børn ville lege mørkeleg og lukkede dørene i begge ender af gangen så de kunne 

lege der, var hun så mørkeræd at hun skreg af rædsel selv om en voksen havde hende i 

favnen og løb de to-tre meter gennem gangen for at komme ind på stuen.  

     Tannes storebror, Tommy på 5 år, gik på nabostuen, og han var en vilter bandit. Han 

drillede, slog, spyttede, sparkede og kunne så mange skældsord at selv Kaptajn Had-

dock ville være imponeret. Men Tommy og jeg fandt hurtigt sammen, som jeg mange 

gange senere har gjort med børn af hans kaliber, og vi fik hurtigt en ganske fin relation. 

Tommy begyndte at plukke blomster og komme med tegninger til mig, mange tegnin-

ger, og altid af hans far i forskellige situationer, i eller uden for deres hus. Faren havde 

for nyligt fået et polititilhold mod at nærme sig moren, men han havde stadigt ret til at 

se sine børn. De tegninger som jeg fik, viste som regel en stor mand i midten af bille-

det, og hvis mor, Tommy eller Tanne var med på tegningen, var de meget små og 

gerne i et af hjørnerne. Tommys far havde som regel meget skarpe tænder og fingre 

der lignede knive, samt en meget stor tissemand.  

Tegning fra Tommy på 5 år. 
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Jeg spurgte min vejleder og de andre på et personalemøde om hvad vi kunne lægge i 

tegningerne, ƻƎ Ŧƛƪ ŀǘ ǾƛŘŜ ŀǘ έŘŜƴ ǎƭŀƎǎ ōǄǊƴέ ŀƭǘƛŘ ƘŀǾŘŜ Ŝƴ ǎǘƻǊ fantasi, og man ikke 

skulle lægge for meget i den slags tegninger. Jeg behøvede ikke at spørge om hvilke 

slags børn de mente, for Tommy og Tanne skilte sig ud fra de andre børn med deres 

påklædning og deres familieforhold. Desuden konkluderede de voksne på personale-

mødet at børnene fik en masse voldelige input fra den japanske tegnefilm έPokemonέ 

der lige var kommet frem, og så var det klart at det måtte give sig udslag i en tegning 

eller to.  

Hen mod slutningen af min praktik, en fredag eftermiddag, skulle Tanne hentes af sin 

far og tilbringe weekenden der. Alle de andre børn, også Tommy, var blevet hentet og 

der var kun jeg og en anden voksen tilbage i børnehaven. Tanne havde flere gange i lø-

bet af dagen givet udtryk for at hun ikke ville holde weekend hos sin far, men da faren 

havde samværsret, var det ikke noget hun selv kunne bestemme. Da faren kom for at 

hente den lille pige, kravlede hun ind under et bord og holdt fast i et af bordbenene, 

mens hun stædigt fastholdte at hun ikke ville med faren hjem. Det var en lidt pinlig si-

tuation for os tre voksne, og pædagogen og jeg brugte al vores samlet voksne indfly-

delse på få Tanne til at være rimelig og gå med sin far hjem. Vi brugte blandt andet ar-

gumenteǊ ǎƻƳΥ έCŀǊ ƘŀǊ ƎƭŋŘŜǘ ǎƛƎ ǘƛƭ ŀǘ ǎŜ ŘƛƎΣέ έ5ǳ ǎƪŀƭ Ƨƻ Ƙjem og have fredagsslikΣέ 

ƻƎ έ.ǄǊƴŜƘŀǾŜƴ ƭǳƪƪŜǊ ƴǳΣ ǎň Řǳ ƪŀƴ ƛƪƪŜ ǾŋǊŜ ƘŜǊΦέ 

     Endelig gav Tanne sig og kom ud fra sit skjul. Hun rettede sig op i sin fulde treårs 

højde og kiggede direkte på sin ŦŀǊΣ ƻƎ ǎŀƎŘŜΥ έOƪΣ ǎň ǘŀƎŜǊ ƧŜƎ ƳŜŘ ŘƛƎ ƘƧŜƳ ŦŀǊΧ ƳŜƴ 

så skal du også love at du ikke låser mig inde i skabet og slukker lyset igenΦέ 

     Da de to var gået ud ad døren, kiggede jeg på den anden voksen og spurgte om vi 

ikke var nødt til at gøre noget. Hun kiggede lidt forlegent ned i gulvet og sagde at de 

skam havde indberettet til kommunen, flere gange, og der var ikke mere at gøre ved 

det. Sagen var ude af børnehavens hænder, måtte jeg forstå, og nu var det kommu-

nens problem. Og børnenes. 

     Kort tid efter skulle jeg tilbage på skolen, og jeg hørte aldrig mere fra, eller om, bør-

nene, men jeg er aldrig holdt op med at tænke på dem. Hvem talte deres sag? Hvem 

troede på det de fortalte? Hvem tog deres virkelighed alvorligt? Og hvem lyttede til 

dem? Det var ikke mig ς og det er tungt at erkende ς derfor er denne afhandling tileg-

net Tommy og Tanne i alle de afskygninger jeg har mødt dem, gennem de sidste tre år 

på Grønlands kyster. 
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Kapitel 1. Introduktion  til afhandlingen 

Præsentation af forskningsområdet 

I dag (2020) bor der 13.777 børn under 18 år i Grønland (Grønlands statistik), og der er 

329 døgninstitutionspladser (Finansloven, FL, 2020; Døgninstitutionsafdelingen, 

uupi.gl). Med udgangspunkt i at alle pladser anvendes, vil det sige at 2,39 pct. af alle 

børn i landet kan anbringes på en døgninstitution4,5. Men da der både er børn der flyt-

ter mellem døgninstitutionerne eller bliver udskrevet, samt nye børn der flytter ind, 

kan det reelle anbringelsestal være højere når alle døgninstitutionspladser anvendes, 

og det gør de. Der meldes endda om pladsmangel fra både Styrelsen for forebyggelse 

og Sociale Forhold, kommunerne og fra forstanderne på døgninstitutionerne (Social-

styrelsen 2019: 115; Socialstyrelsen 2018c: 26). Majoriteten af de 329 pladser findes 

på de 11 selvstyreejede institutioner hvor der tilsammen er 200 pladser (FL 2020), 

mens de otte selvejende institutioner tilsammen står for 106 pladser (uupi.gl), og de 

tre kommunale institutioner tilsammen har 23 pladser (uupi.gl). 

     Denne afhandling skal læses som et bidrag til at forstå hvordan børn selv oplever at 

blive og være anbragt, og er altså ikke en evaluering af døgninstitutionerne. En anbrin-

gelse kræver en mellemkomst af en socialrådgiver og kræver en del forberedelse 

(medmindre der er tale om en akutanbringelse) ς f.eks. skal der foretages en socialfag-

lig undersøgelse, der skal afholdes samtale med barnet, og der skal foreligge en hand-

leplan. En anbringelse kan ske med eller uden forældremyndighedsindehaverens sam-

tykke (Inatsisartutlov nr. 20 §§ 27,28). Gavebørn6 og adoption falder ikke ind under 

denne kategori, ligesom børn der bor hos familiemedlemmer i kortere eller længer 

 
4 Til sammenligning var 0,31 pct. af alle børn anbragt på døgninstitution i Danmark 2018 (DK-
statistik). 
5 Sidste gang der blev lavet en samlet optælling over alle anbragte børn var i 2014 (§37- 
spørgsmål nr. 233), og da var der 642 anbragte børn i Grønland i alt, og 244 af dem var på en 
døgninstitution. Der var 14.397 børn under 18 år i 2014 hvilket vil sige at 4,46% af alle børn i 
Grønland var anbragt uden for hjemmet. De samme tal i Danmark var det år 1,03 pct (DK-sta-
tistik). 
6 Gitte Tróndheim udfolder begrebet gavebørn i sin ph.d.-afhandling fra 2010 og kritiserer det 
danske ord gavebarn ǎƻƳ Ƙǳƴ ƳŜƴŜǊ ŜǊ ƳƛǎǾƛǎŜƴŘŜΥ έbňǊ Ƴŀƴ ōƻǊǘŀŘƻǇǘŜǊŜǊ Ŝǘ ōŀǊƴΣ ŜǊ ŘŜǊ 
ŀƭǘƛŘ Ŝƴ ňǊǎŀƎ ƛ ŦƻǊƳ ŀŦ ōŀǊƴƭǄǎƘŜŘ όΧύ aŀƴ ōortadopterer ikke børn fordi man først og frem-
ƳŜǎǘ ƘŀǊ ǘŋƴƪǘ ǎƛƎ ŀǘ ōǊǳƎŜ ōŀǊƴŜǘ ǎƻƳ Ŝǘ ƎŀǾŜƻōƧŜƪǘέ όΥмфоύΦ L ŘŜnne afhandling tænkes be-
ƎǊŜōŜǘ ŘƻƎ ǎƻƳ Ŝƴ ǇƻǎƛǘƛǾ ƎŜǎǘǳǎΣ ƧŦΦ DƭŀŘȅǎ YǊŜǳǘȊƳŀƴƴǎ ŘŜŦƛƴƛǘƛƻƴΥ έ.ŀǊƴŜǘ ŜǊ ƛ ǇƭŜƧŜ ƳŜŘ 
forældrenes accept, fordi deǘ ǾŀǊ Ŝǘ ƎŀǾŜōŀǊƴ ǘƛƭ Ŝƴ ŦŀƳƛƭƛŜ ǎƻƳ ƛƪƪŜ ƪǳƴƴŜ Ŧň ōǄǊƴΦέ όYǊŜǳǘȊπ
mann 1994: 18). Gavebørn skal i denne sammenhæng forstås som en kærlighedsgestus, som 
regel blandt familiemedlemmer. 
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perioder, heller ikke falder ind under anbringelsesbegrebet hvis der ikke modtages of-

fentlige ydelser til barnets ophold hos den familie barnet bor hos (Inatsisartutlov 2017 

§ 39). 

     På overfladen er der intet nyt i afhandlingen, forstået på den måde at vi som sam-

fund og som borgere ς forskere, pædagoger, socialrådgivere, politikere, politibetjente 

og forældre ς godt er klar over de udfordringer vores anbragte børn står overfor (Dahl 

et al. 2020; MIO 2019; MIO 2016; MIO 2015; MIO 2014a; Christensen & Baviskar 2015; 

Christensen & Baviskar 2008). Alligevel er afhandlingens præmis og resultater unikt ny-

skabende fordi der tages afsæt i børnenes egne udgangspunkter og oplevelser. Det er 

nyt i Grønlandsk forskning ς idet det er første gang at der er nogen der systematisk 

spørger børnene hvordan de selv oplever deres anbringelse på døgninstitutioner. Om-

end der både er udarbejdet en del (gode og informative) trivselsrapporter og kortlæg-

ninger af området. 

     Undersøgelsens præmis er at give børnene mulighed for at blive hørt gennem aktivt 

at spørge børnene: έHvad oplever du?έ όKampmann 2017; Brinkmann & Tanggaard 

2015; Kvale & Brinkmann 2015; Schiermer 2013; Alderson & Virginia 2011; Flyvbjerg 

2009; Gulløv & Højlund 2003; Alderson 1995). 

     Undersøgelsen bygger videre på den eksisterende forskning og empiri i Grønland og 

søger at samle overblikket over området. Det er ønsket at afhandlingen formår at 

frembringe en fælles forståelsesramme for anbringelsesområdet og derved skabe lyd-

hørhed overfor børnenes egne ønsker og behov. Samt at den åbner op for samska-

belse af bæredygtige løsninger på området ved at udforske og udfordre nye måder at 

undersøge børnenes oplevelser på. Afhandlingen skriver sig ind i en samfundsviden-

skabelig tradition og benytter sig af kvalitative, fænomenologiske og hermeneutiske 

teorier og metoder. Forskningen positionerer sig ved at bidrage til samfundsopfattel-

sen af at der er et øget behov for at inddrage børnenes egne stemmer (Glendøs & Ber-

liner 2017; Kampmann 2017; Gulløv & Højlund 2003; Alderson 1995) i fremtidens ar-

bejde med at gøre anbringelsesområdet bedre og stærkere. 

     På den næste side er der, for overblikkets skyld, indsat en oversigt over placerin-

gerne af landets døgninstitutioner. Som det fremgår, ligger der én døgninstitution på 

østkysten, i Tasiilaq, og de resterende 21 institutioner på ligger på vestkysten. Den 

nordligste døgninstitution ligger i Uummannaq, og de sydligste i Qaqortoq mens den 

største koncentration af institutioner ligger i hovedstaden. 
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Illustration 1. Kort over Grønlands døgninstitutioner for børn. 
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Grønland er verdens største ø, med et samlet areal på 2.166.086 km2 hvoraf det isfrie 

område udgør 410.449 km2. Der er godt 56.0007 indbyggere i landet, og alle menne-

sker bor ved kysten. Omkring 60 pct. af befolkningen bor i de fem største byer Nuuk, 

Sisimiut, Ilulissat, Aasiaat og Qaqortoq. Der bor knap 18.000 mennesker i hovedstaden 

Nuuk. Derudover bor der godt 16.0008 mennesker i Danmark der er født i Grønland 

(Grønlands statistik).  

     Selvom Grønland har en relativ lille befolkning, er befolkningstilvæksten steget mar-

kant de sidste 300 år. I Summary of statistical information regarding Greenland (1942-

1947) er der registeret en voldsom befolkningstilvækst de sidste 100 år, opgjort over 

tre perioder 1911 - 1921, 1921 - 1930 og 1930 - 1938. For de tre perioder har den gen-

nemsnitlige årlige tilvækst, beregnet på befolkningstallet ved periodens begyndelse, 

været henholdsvis 7,2 pct., 16,1 pct. og 13,2 pct. Denne befolkningstilvækst har, sam-

men med den præ-urbanisering fra bygd til by der for alvor tog fat i 1960ΩŜrne (Arn-

fjord 2016; Gregersen 2010; Goldschmidt & Chemnitz 1964), haft betydning for befolk-

ningens sammensætning og familiemønstrene (Bauman 1999; Beck 1997; Giddens 

1996). Giddens kalder vores tid for det senmoderne samfund, Bauman kalder det for 

den flydende modernitet, og hos Beck hedder det risikosamfundet, men alle tre begre-

ber hænger sammen med moderniseringen af samfundet. Den øgede globalisering og 

den livsstil der følger med denne globalisering, har, ifølge Giddens, ført til en: έAdskil-

lelse af tid og rumέ (1996: 28) der påvirker vores liv. Tidligere havde mennesker pri-

mært deres sociale relationer med det omgivende samfund. De nye bevægelsesmulig-

heder der er kommet med udbredelsen af teknologien, skaber mulighed for andre, og 

flere, former for nye sociale relationer og påvirker familiemønstrene f.eks. ved at der 

bliver flere enlige forældre (Giddens 1996: 174 ff.; Beck 1997: 124 ff.). Denne ændring i 

familiemønstret påvirker i sidste ende også anbringelsesområdet, idet børn fra 

ubrudte familier (kernefamilier) menes at være bedre stillet end børn fra brudte fami-

lier, i forhold til anbringelser (Kvello 2016: 235 ff.; Christensen & Ottosen 2002: 45). 

 

 

 

 

 

 
7 Pr. 1. april 2020 boede der 56. 255 mennesker i Grønland (Grønlands statistik). 
8 16.370 mennesker i 2017 (Grønlands statistik). 
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Forskningsspørgsmål 

Anbringelsens formål er at give barnet en opvækst og tilværelse så tæt på det normale 

som muligt (Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1, 2019, §4). Når samfundet går ind og 

overtager omsorgen for et barn, er det påkrævet at institutionerne er indrettet på en 

sådan måde at barnet er bedre stillet ved at blive anbragt dér end ved at blive i hjem-

met.  

     Min arbejdshypotese er at det ikke altid er tilfældet. Dels fordi nogle af de børn der 

er anbragte i dag, er anden- eller endda tredjegenerationsanbragte (Interview med for-

standerne) ς det vil sige at mindst én af deres forældre og bedsteforældre selv har væ-

ret anbragt, hvilket tyder på at anbringelserne ikke har rustet dem bedre til at tage 

vare på egne børn. Forskning viser at børn af forældre der selv har været anbragt, har 

ti gange større risiko for at blive anbragt end andre børn. Denne overvægt kan både til-

skrives at tidligere anbragte forældre oftere mangler netværk og er relativt fattigere 

end andre forældre, samt at anbringelsessystemet er opmærksomme på forældrenes 

baggrund, hvilket gør dem ekstra synlige i systemet (Mertz & Andersen 2016).  

Dels fordi et journalstudie fra 2017 viste at mindst 41 pct. af de unge mellem 18-24 år 

der er i anstalterne, har været anbragt på en døgninstitution som barn (Lauritsen 

2017). Lauritsen fandt desuden at over halvdelen (51 pct.) af de indsattes børn var an-

bragt uden for hjemmet, og 29 pct. af disse børn var anbragt på døgninstitutioner. 

Denne forskning er i overensstemmelse med internationale undersøgelser på området 

(Gerard et al. 2019; Radke & Douglas 2020), og Australsk forskning viser at børn der 

har været anbragt uden for hjemmet, har 16 gange så stor sandsynlighed for at ende i 

en straffesag, end jævnaldrende der ikke har været anbragt (Radke & Douglas 2020). 

Seniorforsker Anne-Dorthe Hestbæk plæderer endda for at anbringelsesområdet kan 

ses: έsom et stort, ukontrolleret eksperimentέ ό!ƭǘƛƴƎŜǘ нлнмύ hvor vi mangler viden 

om vigtige spørgsmål i forhold til hvilke anbringelsesformer, der virker bedst for hvilke 

børn.  

     Når voksne der selv har været anbragt oftere får anbragt deres egne børn, og når 

der er en overvægt af kriminelle blandt tidligere anbragte, så indikerer det at anbrin-

gelsen, i det mindste i dé konkrete tilfælde, ikke har rustet børnene til at få liv så tæt 

på det normale som muligt. Spørgsmålet der kan stilles er, om der i de konkrete til-

fælde skulle have været valgt andre støtteforanstaltninger end en døgninstitutionsan-

bringelse; f.eks. en hjemmehosser, støttepersoner, plejefamilie, økonomisk bistand, 

forældrestøtte, netsværkspleje, krisebehandling, supervision, psykolog, familiebehand-

ling eller andet. Der er mange foranstaltningsmuligheder ud over en anbringelse på 

døgninstitution og oftest vil den konkrete familie skulle tilbydes en pallette af flere til-

tag, da ethvert barn skal forstås i sin egen familiemæssige kontekst. Men uanset er det 

tankevækkende at anbringelsestallet er så højt som det er, og at anbringelser om ikke 
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ofte, så for tit, ikke stiller barnet bedre end det er tilfældet (Bessell 2011; Velfærdspoli-

tiks Analyse 2020; VIVE 2020).  

     Alle disse tal, betragtninger og statistikker over børn der bliver anbragt på døgninsti-

tutionerne i Grønland, er nok interessante, men de siger ikke noget om hvordan bør-

nene selv oplever det. Det vil jeg med nærværende afhandling undersøge, og derfor er 

det overordnede spørgsmål i denne afhandling det todelte forskningsspørgsmål: 

 

Hvordan oplever grønlandske børn det at blive, og være, anbragt på en 

døgninstitution? 
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Forskningsposition 

Professor Linda Smith beskriver i Decolonizing Methodologies (2012) at det er betyd-

ningsfuldt hvor en forsker kommer fra. En forsker der kommer fra et andet land eller 

en anden etnisk tilhørsgruppe, kan let komme til at overse vigtige detaljer eller over-

fortolke ubetydelige detaljer, mens en forsker fra samme land og etnicitet har adgang 

ǘƛƭ έƛƴǎƛŘŜǊέ-viden der kræver betragtelig dygtighed at navigere i (Smith 2012: 11). 

Smith argumenterer for at forskning, og forskeren, altid har noget på spil og ikke kan 

ōŜǘǊŀƎǘŜǎ ǎƻƳ Ŝƴ ŘƛǎǘŀƴŎŜǊŜǘ ŀƪŀŘŜƳƛǎƪ ǄǾŜƭǎŜΥ έ όΧύ ǊŜǎŜŀǊŎƘ ƛǎ ƴƻǘ ŀƴ ƛƴƴƻŎŜƴǘ ƻǊ Řƛπ

stant academic exercise but an activity that has something at stake and that occurs in a 

ǎŜǘ ƻŦ ǇƻƭƛǘƛŎŀƭ ŀƴŘ ǎƻŎƛŀƭ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎέ όнлмнΥ рύΦ Weg forsker, ser, taler og skriver altså fra 

en bestemt position, som jeg vil uddybe og reflektere nærmere over i dette afsnit. 

Først vil jeg uddybe min faglige position, dernæst tidligere arbejdsforhold der har be-

tydning for denne forskning og slutteligt vil jeg reflektere over min personlige positions 

betydning for projektet. Min videnskabelige position bliver nærmere udfoldet i kapitel 

fem. 

 

Refleksion over faglig position 

Min faglige baggrund er dels at være uddannet pædagog, dels at have en master i le-

delse af uddannelsesinstitutioner samt en kandidatgrad i pædagogisk filosofi ς denne 

ph.d.-afhandling er således skrevet ind i den pædagogiske filosofiske tradition. Hvad 

den pædagogiske filosofiske tradition helt præcist dækker over, er der forskellige ud-

lægninger af, og der er stadig en diskussion om hvorvidt pædagogisk filosofi er pæda-

gogik med forkærlighed for filosofi, eller om det er filosofi med forkærlighed til pæda-

gogik (Böwadt 2017). Dels er det stadig en relativ ny akademisk disciplin, oprettet i 

2001 på det der dengang hed Danmarks Pædagogiske Universitet, og dels er der den 

aktuelle diskussion om hvordan pædagogisk filosofi adskiller sig fra almindelig pæda-

gogik og filosofi. Jeg abonnerer på den idé at pædagogisk filosofi er det hjørne af filo-

sofien der omhandler pædagogikken og det pædagogiske felt, herunder dannelse, ud-

dannelse og demokrati.  

     Jeg forsker i det enkelte (lille) menneskes selvforståelse, i forhold til den opdragelse 

og barndom som det enkelte menneske udsættes for. Pædagogisk filosofi undersøger 

ikke kun menneskets forhold til sig selv, men også menneskets forhold til verden og 

væren. Som teolog og filosof, K.E. Løgstrup (1905-1981) beskriver i Den Etiske Fordring, 

bliver menneskers indbyrdes forhold definerende for hvem vi bliver som mennesker: 

 

Med vor blotte holdning til hinanden er vi med til at give hinandens verden 

dens skikkelse. Hvilken vidde og farve den andens verden får for ham selv, er 

jeg med til at bestemme med min holdning til ham. Jeg er med til at gøre den 
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vid eller snæver, lys eller mørk, mangfoldig eller kedelig ς og ikke mindst er jeg 

med til at gøre den truende eller tryg. Ikke ved teorier eller anskuelser, men 

ved min blotte holdning (Løgstrup 2017: 28). 

 

Det er ikke meningen med denne afhandling at blotlægge virkeligheden og finde sand-

heden, for der findes ikke en enkel sandhed om anbringelsesområdet. Men det er min 

forhåbning denne forskning kan bidrage med fortolkninger af betydningsfulde sam-

menhænge i børnenes liv (Gulløv & Højlund 2003) og dermed åbne for en bedre udnyt-

telse af de ressourcer der er i landet, samt give kommende anbragte børn mulighed for 

at få en bedre anbringelse uden for hjemmet.  

 

Refleksioner over egen position som tidligere chef/kollega 

Som en del af forståelsen for min position i feltet er det vigtigt at gøre opmærksom på 

at fra februar 2012 og knap to år frem var jeg chef for døgninstitutionsafdelingen i De-

partementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen9 hvor ansva-

ret for alle landets døgninstitutioner lå. Derfor kender jeg, med enkelte undtagelser, 

alle institutionerne rigtigt godt, og jeg har, igen med enkelte undtagelser, også besøgt 

dem i andre sammenhænge end dette forskningsprojekt. Jeg kender flere af forstan-

derne og kender til institutionernes historik, målgruppe og økonomi. Dette er en del af 

min forforståelse og bidrager dels med vigtig viden og åbner mange døre. Indefra per-

spektivet har dog også indbygget begrænsninger og faldgruber, som beskrevet hos Ni-

elsen og Repstad (1993). Mit personlige engagement ƛ ŦŜƭǘŜǘ ǄƎŜǊ ǊƛǎƛƪƻŜƴ ŦƻǊ ŀǘ έǾŋƭƎŜ 

ǎƛŘŜέ til fordel for børnene og dermed mindske den akademiske distance, der behøves 

for at legitimere forskningen. Der kan ligeledes være risiko for at jeg lader mig påvirke 

at min forforståelse qua kendskabet til tidligere tiders måde at praktisere pædagogik 

på i de forskellige institutioner.  

     Jeg har flere gange i forløbet drøftet faren for at έƪƻƳƳŜ ǘƛƭέ ŀǘ begå selvcensur, 

med vejleder, forskerkollegaer og andre med kendskab til det grønlandske anbringel-

sesområde. Anbringelsesområdet i Grønland nyder stor opmærksomhed og jeg kan 

uforvarende komme til at såre andre mennesker med mine analyser. Der har været si-

tuationer hvor min lyst til at beskytte feltet i første omgang influerede på beslutningen 

om hvorvidt jeg skulle medtage en given problematik i afhandlingen eller ej. Igennem 

disse diskussioner, råd og vejledning har problematikker jeg er stødt på i felten, og som 

jeg i første omgang vurderede ikke skulle med, alligevel fundet vej ind i afhandlingen. 

Det drejer sig f.eks. om særligt stærke citater fra de mennesker jeg interviewede eller 

særlige etiske dilemmaer.  

 

9 I dag Departementet for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet. 
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     Denne dobbelte rolle som dels udefrakommende forsker der skal se på dele af an-

bringelsesområdet udefra og dels som tidligere chef/kollega med dertil hørende viden 

om arbejdsgange, arbejdskultur og historik er således udfordringsfyldt. Jeg vil dog med 

Nielsen og Repstad argumentere for at min position som både udefra- og indefra kom-

mende forsker primært er en force. Dels fordi jeg kommer med et kendskab til organi-

sationerne som andre ville skulle bruge meget tid på at sætte sig ind i, og dels en erfa-

ring som kan give større mulighed for indlevelse og formidling (Nielsen & Repstad 

1993: 20). Derudover omfatter min indefra position ikke kendskab til de enkelte børn 

på institutionerne, og har derfor ikke påvirket analysen af de interviewede børns ople-

velser med at være anbragt på institutionerne. 

     Kendskabet til de enkelte forstandere er ligeledes både en stor fordel og en stor 

ulempe. Fordelen er at jeg uden den store introduktion kan tale med dem om instituti-

onen, pædagogikken og deres arbejdsmetoder. Jeg har tidligere diskuteret pædagogik 

og menneskesyn med dem, og jeg kender deres holdning til opgaven, lovgivningen og 

pædagogikken. Men vi har også tidligere haft konflikter og uenigheder som godt nok er 

vand under broen nu, men som har været med til at forme den relation vi har til hinan-

den.  

     Det har krævet en vis omstilling fra både forstanderne og mig selv når rolleændrin-

gen fra chef til underviser10, og igen til ph.d.-studerende, skal italesættes og anerken-

des. Det har konkret betydet at jeg været meget omhyggelig med at informere forstan-

derne, (ŘŜǊ ǎƻƳ έƎŀǘŜƪŜŜǇŜǊŜέ ŦƻǊ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜǊƴŜ ǾŀǊ ŀŦƎǄǊŜƴŘŜ ŦƻǊ ƻƳ ƧŜƎ ƪǳƴƴŜ 

komme til at tale med børnene) om den rolle jeg indtog som forsker. Herunder den 

neutrale position som de kunne forvente at jeg ville indtage i forhold til Styrelsen for 

Forebyggelse og Sociale Forhold, der er arbejdsgiver for forstanderne på de selvstyre-

ejet institutioner og opdragsgiver/samarbejdspartner for forstanderne på de selv-

ejende og kommunale institutioner. Jeg har ikke oplevet at min position som tidligere 

chef har givet udfordringer blandt de institutioner jeg har besøgt i forløbet. Én gang 

præsenterede en af forstanderne mig for børnegruppen i huset som: έƳƛƴ ƎŀƳƭŜ 

ŎƘŜŦέΣ ƻƎ ŘŜǊ ŦƻǊƪƭŀǊŜŘŜ ƧŜƎ ǎǘǊŀƪǎ ŀǘ ŘŜǘ ǾŀǊ ƧŜƎ ƛƪƪŜ ƳŜǊŜΣ ƻƎ Řet var ikke derfor jeg 

var der nu. Børnegruppen lod ikke til at synes det var særligt interessant hvad jeg 

havde arbejdet med tidligere, mens det at jeg kunne bevæge mig hjemmevant og 

f.eks. finde en kaffekop frem i køkkenet gav mig en fornemmelse af hurtigere accept 

blandt børnene end de steder hvor jeg ikke kendte huset i forvejen.  

     Selv om jeg ikke oplevede at min tidligere arbejdsmæssige position gav udfordrin-

ger, kan det ikke udelukkes at det har været medvirkende årsag til at nogle af de fem 

 
10 Jeg har tidligere undervist på diplomuddannelsen i pædagogik udbudt af pædagogsemina-
riet i Ilulissat, SPS, samt undervist ufaglærte medarbejdere på døgninstitutionerne, ligeledes 
udbudt af SPS 
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institutioner der valgte ikke at være med i projektet, afslog. Umiddelbart er der dog 

ikke noget i de tilbagemeldinger jeg har fået, der tyder på det. 

 

Refleksion over den personlige position 

Læren om fortolkning og fortolkningskunsten, hermeneutikken, bygger på at enhver 

forståelse er præget af allerede erhvervede opfattelser, og at al erkendelse forudsæt-

ter at det erkendte erkendes på baggrund af en meningshorisont. Denne forudgående 

forståelse gør det muligt for mig at forstå baggrunden og udgangspunktet for hvordan 

den enkelte institution fungerer og dens samspil med lokalsamfundet og myndighe-

derne. Den samme forståelse vil uvægerlig gøre mig blind for andre sammenhænge og 

mønstre som måske ville være tydelige for en udefrakommende (Alderson & Morrow 

нлммύΦ 5Ŝǘ ƪŀƴ ƻƎǎň ǄƎŜ ǊƛǎƛƪƻŜƴ ŦƻǊ ōƭƛƴŘŜ ǾƛƴƪƭŜǊ ƛ ŦƻǊƘƻƭŘ ǘƛƭ έǎňŘŀƴ ŜǊ ŘŜǘ ōŀǊŜ έ-si-

tuationer som jeg måske ikke får sat de rigtige spørgsmålstegn ved, eller i forhold til til-

tag som jeg selv har været med til at gennemføre.  

     5ŜǊ ŦƛƴŘŜǎ ƛƪƪŜ ƴƻƎŜǘ ǎňƪŀƭŘǘ έƎǳŘŜǘǊƛŎƪέ όIŀǊŀǿŀȅ нлмуΥ опύ ŘŜǊ gør at jeg kan se 

ŘŜǘ ƎǊǄƴƭŀƴŘǎƪŜ ŀƴōǊƛƴƎŜƭǎŜǎƻƳǊňŘŜ ƛ Ŝƴ ƻōƧŜƪǘƛǾ ǊŜƴƘŜŘ ƻƎ ǇǊƻŘǳŎŜǊŜ ǎňƪŀƭŘǘ έǳōŜπ

ǎƳƛǘǘŜǘ ǾƛŘŜƴκǾƛŘŜƴǎƪŀōέ ό!ǊƴŦǊŜŘ нллтΥ нлуΤ IŀǊŘƛƴg 2007). Viden vil altid være posi-

tioneret, partiel og situeret (Haraway 2018), og det betyder at der ikke kun eksisterer 

én sandhed og ét perspektiv på fænomener eller problemstillinger. Den viden forske-

ren har, og udarbejder, er kun partiel og skabes i samspil med empirien og forskerens 

egen person, specifikke interesse, teoretiske baggrund og perspektiv (Tjørnhøj-Thom-

sen 2004: 139). Derfor bliver jeg også nødt til at beskrive min personlige position der 

skal iagttages ud over det faglige ståsted og tidligere arbejdsforhold.  

     Jeg er en dansk midaldrende kvinde, mit modersmål er dansk, jeg er født i Danmark, 

har gået i danske skoler og mit efternavn er noget så dansk som Jensen. Alt dette dan-

ske skal ses i den ramme at Danmark var kolonimagt, og at det faktum har skabt gro-

bund for såvel kulturelle som strukturelle bias hos både grønlændere og danskere 

(Hussain 2018; Binderkrantz 2008; Breum 2014). Men lige så dansk som jeg er, og med 

rette bliver betragtet som, stammer jeg også fra en minoritet. Min familie er et rej-

sende folk og vi er vores afstamning bevidst, det betyder at der ŜǊ Ŝǘ έŘŜƳέ ƻƎ Ŝǘ έƻǎέ 

ς de rejsende og de έprivateέ11. Navngivning og familienavnet betyder meget, og når vi 

møder nye familiemedlemmer, bliver navnene på forældre, bedsteforældre og oldefor-

ældre livligt diskuteret indtil vi finder ud af hvordan vi er i familie, på samme måde 

som det bliver i mange grønlandske familier (Steenholdt 2019; Trondheim 2010). Det 

betyder at enkelte grønlandske sammenhænge har jeg måske lidt nemmere ved at 

 

11   έǇǊƛǾŀǘέ ŜǊ ōŜǘŜƎƴŜƭǎŜƴ ŦƻǊ ŀƭƭŜ ŘŜǊ ƛkke er blodsbeslægtet med de rejsende. 
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genkende end andre danske forskere12, mens der er mange andre ting, skal jeg have 

hjælp til at forstå. Min danske, akademiske, pædagogiske og rejsende baggrund tilsam-

men betyder altså at jeg ser verden ud fra en bestemt position (Smith 2012). 

Der er fordele og ulemper ved at forske i et andet land, på samme måde som der er 

fordele og ulemper ved at forske i det land man er født i. Når man forsker i et land der 

ligger langt væk fra ens hjemstavn, det være sig fysisk eller kulturelt, kan det f.eks. 

være nødvendigt med en større bredde i dataindsamlingen, fordi forskerens forudsæt-

ningerne for at vide hvad der belyser forskningsspørgsmålene bedst, er mindre i et an-

det land (Prieur 2002: 136). Omvendt kan distancen også betyde at observationerne 

bliver fyldigere og kan bidrage med at: έfrembringe et epistemologisk brud med indfor-

stået, falsk forståelse, med common sense-ƻǇŦŀǘǘŜƭǎŜǊ όΧύέ όibid.)  

Fordelen ved at være qallunaaq, dansker, er at jeg ser på forholdene, landet og kul-

turen i anden optik og dermed anderledes end en grønlænder sandsynligvis ville. Jeg 

regner det også som en fordel at jeg ikke er i familie med nogen og dermed ikke på for-

ƘňƴŘ ƘŀǊ έŀǊǾŜǘ Ƴƛƴ ŦŀŘŜǊǎ ǎȅƴŘŜǊέ, da familiebånd som nævnt er meget tætte og ens 

fædrene eller mødrene ophav uvægerligt vil blive regnet med, når afhandlingen skal 

bedømmes i den brede grønlandske befolkning. 

     Den største ulempe er at jeg ikke taler eller forstår sproget. Selv med den mest loy-

ale og dygtige tolk er der nuancer i sproget, ordsprog eller skjulte betydninger der går 

tabt når en samtale bliver oversat. Jeg er født og opvokset i Danmark, men har i perio-

der boet i Norge, Indien og Grønland og for det meste oplever jeg selv at glide fint ind i 

lokalbefolkningen, i det mindste indtil jeg begynder at tale. For det er ofte brugen og 

beherskelse af sproget der afgør om man hører til i et land ς og endda i et bestemt 

geografisk område af et land (Gadamer 2007: 307; Kvale & Brinkmann 2015; Kvale 

2005). Det at blive identificeret som dansker gør at børn, såvel som voksne, ser mig i et 

særligt lys og mere eller mindre ubevidst behandler mig på en bestemt måde. Da jeg 

aldrig har prøvet andet, kan jeg ikke sige præcis hvori denne forskel ligger, eller hvor-

dan den giver sig udslag, det er dog sikkert at den er der.  

     Dernæst er der hele det kulturelle aspekt som, selv om jeg tror jeg kender de fleste 

sociale koder, aldrig vil komme til at være helt så naturligt som når man er vokset op i 

Grønland. Begge parter i en samtale er klar over at den anden part ikke til fulde forstår 

dem, og det lægger et florlet gennemsigtigt slør ned over den interaktion der foregår. 

Jeg kan se og høre alt der foregår gennem sløret, men stadig ville det hele se en smule 

anderledes ud hvis sløret ikke havde været der. Derfor vil denne forskning også have 

 
12   F.eks. er gavebørn ret almindeligt i min familie, og jeg selv er opkaldt efter min mamas sø-
ster (akisartortoq) der altid gik med røde negle hvorfor jeg næsten altid selv går med mørke-
rød neglelak. 
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set anderledes ud hvis jeg havde kunne tale med alle børnene på grønlandsk. Måske 

ville de have fortalt mig mere, måske mindre eller måske endda noget helt andet.  

Afhandlingens opbygning 

Denne monografi er bygget op af ni kapitler der tilsammen udgør afhandlingen. Kapit-

lerne kan læses hver for sig, men er beregnet til at blive læst fortløbende fra start til 

slut. Det skal her bemærkes at der igennem hele afhandlingen bevidst er brugt et mere 

formidlende sprog der udfordrer den akademiske genre som en ph.d.-afhandling ofte 

forventes at være skrevet i. Formålet med denne skrivestil er at gøre afhandlingen til-

gængelig for så mange som muligt, herunder det praksisfelt undersøgelserne er foreta-

get i, og de mennesker afhandlingen handler om. 

     Første kapitel er en præsentation af emnet hvor formål og rammer for afhandlingen 

rammesættes. Det er også her problemformuleringen og afgræsningen bliver præsen-

teret. 

     Andet kapitel giver en kort historisk oversigt over anbringelsesområdet i Grønland, 

samt et overblik over hvordan, og hvorfor anbringelsesområdet er kommet til at se ud 

som det gør i dag. 

     Tredje kapitel viser afhandlingens litteratur review og State of the art og gennemgår 

den litteratur der er fundet på området, som har særlig interesse for afhandlingens 

sigte. 

     Fjerde kapitel beskriver de metoder der er brugt i afhandlingen. Dels hvordan de 

børn og voksne der er interviewet blev udvalgt, og dels hvordan samtalerne efterføl-

gende er blevet behandlet og analyseret. 

     Femte kapitel omhandler det teoretiske bagtæppe for afhandlingens analyser.  

     Sjette kapitel udfolder samtalerne med børnene og trækker gennem analysen af in-

terviewene de temaer frem som betyder mest for anbringelsen af børn, og som fortæl-

ler de anbragte børns historie. 

     Syvende kapitel indeholder livsfortællinger fra voksne der var anbragt som børn, og 

analyseres på samme måde som de anbragte børns. 

     Ottende kapitel indeholder beretninger fra pårørende der komplementerer børne-

nes fortællinger ved at vise hvordan det er at være den nærmeste familie til et anbragt 

barn. 

     Det niende og sidste kapitel er en opsamling, konklusion, diskussion og perspektive-

ring af afhandlingens indhold.  
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Afgrænsning 

Denne undersøgelse beskæftiger sig udelukkende med børn der er anbragt på døgnin-

stitutioner, og som ikke er omfattet af handicapforordningen. Der findes tre døgninsti-

tutioner i Grønland der modtager børn med handicap: Meeqqat angerlarsimaffiat Ivaa-

raq i Qaqortoq, Angerlarsimaffik Uulineq i Nuuk og Gertrud Rask Minde i Sisimiut. Der-

udover har Meeqqat Angerlarsimaffiat Uummannaq en afdeling til børn med handicap 

i forbindelse med døgninstitutionen til børn uden handicap. Valget om ikke at tale med 

børn med handicap bunder først og fremmest i etiske overvejelser, ligesom det kan 

kræve særlige færdigheder at kommunikere med børn med handicap, f.eks. tegnsprog 

eller andre særlige kommunikationsformer. Derudover er anbringelsesgrundlaget for 

børn med handicap ofte netop deres handicap, mens det ofte er sociale årsager der er 

anbringelsesgrundlaget for børn der ikke er handicapregistreret. Det har dog krævet 

mange overvejelser at udelukke denne børnegruppe fra undersøgelsen, for målet er at 

bringe børnenes stemmer frem i lyset, og et barn er først og fremmest et barn og først 

i anden række et barn med handicap. 

     Begrebet έdøgnanbringelserέ dækker i professionelle termer over både institutions-

anbringelser samt familie- og netværkspleje. Anbringelser i plejefamilier udgør ca. 2,7 

pct. ud af de 4,5 pct. døgnanbringelser der sker i dag, og er dermed det største anbrin-

gelsesområde. Denne forskning begrænser sig til at dække døgnanbringelser på døgn-

institutioner da anbringelser i plejefamilier grundlæggende er anderledes end anbrin-

gelser på døgninstitutioner, blandt andet på grund af institutionsmiljøet og uddannel-

sesniveauet hos plejefamilien/personalet. Det er dog karakteristisk for mange af de 

børn der anbringes på døgninstitution, at de har været igennem en eller flere anbrin-

gelser i plejefamilier før de kommer på døgninstitution (Socialstyrelsen 2019).  

Forskningen tager sit udgangspunkt i Grønland, og i hvordan grønlandske børn oplever 

deres anbringelser i Grønland.  

 

Kapitlet har givet en introduktion til afhandlingens forskningsspørgsmål; Hvordan børn 

oplever at blive anbragt, og hvordan børn oplever at være anbragt, samt givet et ind-

ledningsvis overblik over hvor mange døgninstitutioner til anbragte børn der findes i 

landet. Disse forhold vil blive yderligere udfoldet i næste kapitel der beskriver anbrin-

gelsesområdet og viser den udvikling der har været i anbringelser på døgninstitutioner 

fra έǎŀƳŦǳƴŘŜǘέ begyndte at anbringe børn og frem til i dag. 
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Kapitel 2. Om anbringelsesområdet 

Dette kapitel giver et overblik over institutionerne og antal af institutionspladser i 

Grønland i et historisk perspektiv fra starten af den 20. århundrede og frem til staten 

af det 21. århundrede samt en overflyvning af gældende lovgivning og konventioner 

for dele af børneområdet. Kapitlet giver desuden en kort indføring i hvordan visitation 

og ventelisten fungerer samt de økonomiske rammer institutionerne drives under.  

Lovgivningen og konventionerne  

Grønland blev formelt en ligestillet del af Danmark med status som amt i 1953. I 1979 

indførtes hjemmestyret, og i 2009 fik Grønland selvstyre, ved lov nr. 473 af 12. juni 

(Selvstyreloven) der, sammen med Grundloven, udgør fundamentet for landets forfat-

ningsmæssige stilling (Christoffersen 2016). Den lovgivende forsamling Inatsisartut13 

består af 31 folkevalgte medlemmer og er landets lovgivende magt. Naalakkersuisut14 

består af syv (i 2020) medlemmer og er landets udøvende magt. Naalakkersuisut væl-

ges af Inatsisartut, og det er naalakkersuisoq15 for Departementet for Familie, Ligestil-

ling, Sociale Anliggender og Justistsvæsen der er ansvarlig minister for børne- og unge-

området.  

    Grønland hjemtog det formelle ansvar for hele sociale området i 1979 herunder  

børne- og ungeområdet (Hjemmestyreloven 1978). Alle sociale indsatser samt faglige 

og økonomiske prioriteringer inden for det sociale område bestemmes i dag suverænt 

af de grønlandske politikere (Selvstyreloven 2009).  

 

L мфпу ǾŜŘǘƻƎ CbȰǎ ǘǊŜŘƧŜ ƎŜƴŜǊŀƭŦƻǊǎŀƳƭƛƴƎ έ±ŜǊŘŜƴǎŜǊƪƭŋǊƛƴƎŜƴ ƻƳ aŜƴƴŜǎƪŜǊŜǘπ

ǘƛƎƘŜŘŜǊƴŜέΦ 9ǊƪƭŋǊƛƴƎŜƴ ŜǊ ƛƴǎǇƛǊŜǊŜǘ ŀŦ Yŀƴǘǎ ƪŀǘŜƎƻriske imperativ der lyder som føl-

ƎŜǊΥ έIŀƴŘƭ ƪǳƴ ƛŦǄƭƎŜ ŘŜƴ ƳŀƪǎƛƳŜΣ ǾŜŘ ƘǾƛƭƪŜƴ Řǳ ǎŀƳǘƛŘƛƎ ƪŀƴ ǾƛƭƭŜΣ ŀǘ ŘŜƴ ōƭƛǾŜ Ŝƴ 

almeƴƎȅƭŘƛƎ ƭƻǾέ όYŀƴǘ мфффΥ туύΦ 5ŜǘǘŜ ōŜǘȅŘŜǊ ŀǘ ŜƴƘǾŜǊ ƘŀƴŘƭƛƴƎ Ƴň ǎƛƪǊŜ ŀǘ Ŝǘ ƳŜƴπ

neske ikke bliver et middel, men forbliver et mål i sig selv (op.cit.: 88). At mennesket 

har værdi i sig selv, beskrives allerede i den første linje i erklæringen hvor der ståǊΥ έ5ŀ 

anerkendelse af den i mennesket iboende værdighed og af de lige og umistelige ret-

tigheder for alle medlemmer af den menneskelige familie er grundlaget for frihed, ret-

ŦŋǊŘƛƎƘŜŘ ƻƎ ŦǊŜŘ ƛ ǾŜǊŘŜƴέΦ  

 
13 Svarer til Folketinget. 
14 Svarer til regeringen. 
15 Det grønlandske ord for minister. 
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     Det er ikke alle konventionerne fra menneskerettighedserklæringerne der gælder i 

Grønland, men konventionen om Barnets Rettigheder, også kendt som Børnekonventi-

onen fra 1989, blev ratificeret af Grønland i 1993. Det betyder at Grønland er forpligtet 

til at leve op til konventionen og efterleve dens artikler.  

     Menneskerettighederne gælder alle mennesker herunder børn, kvinder og menne-

sker med handicap. Børn har i dag de samme grundlæggende rettigheder som voksne, 

men børn er også en særlig udsat gruppe mennesker fordi de ikke har mulighed for at 

påvirke deres eget liv på samme måde som voksne har (Stisen & Larsen 2017: 92). Med 

børnekonventionen blev børns rettigheder indskærpet, og det blev dermed mere al-

mindeligt anerkendt at børn har selvstændige rettigheder (Christensen 2016: 34).  

Børnekonventionen deler børns rettigheder op i fire, lige gyldige, hovedgrupper: 

 

1. Børns grundlæggende rettigheder 

Herunder ret til mad, bolig og sundhed 

2. Børns ret til udvikling 

Herunder ret til skolegang, leg, fritid og information 

3. Børns ret til beskyttelse 

Herunder mod krig, vold, narkotika og seksuel udnyttelse 

4. Børns ret til medbestemmelse 

Herunder ytringsfrihed, indflydelse, medbestemmelse og selvbestemmelse 

 

Lovgivningen støtte til børn (Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017) indeholder en vis 

implementering af artiƪƭŜǊƴŜΦ CΦŜƪǎΦ ǎǘňǊ ŘŜǊ ƻƳ ƳŜŘōŜǎǘŜƳƳŜƭǎŜ ŀǘΥ έL ŀƭƭŜ ŦƻǊƘƻƭŘ 

vedrørende barnet skal der tages hensyn til barnets egne synspunkter med behørig 

ƘŜƴǎȅƴǘŀƎŜƴ ǘƛƭ ōŀǊƴŜǘǎ ŀƭŘŜǊ ƻƎ ƳƻŘŜƴƘŜŘέ όϠнΣ ǎǘƪΦ нύΦ 5ŜǘǘŜ ŜǊ ǎŀƳǎǘŜƳƳŜƴŘŜ ƳŜŘ 

artikel 12, punkt 1 i konventionen om Barnets Rettigheder, der tilsiger at børn der kan, 

skal have ret til at udtrykke sine egne synspunkter i alle forhold der vedrører barnet 

selv. Lovteksten fra 2017 er en opstramning af den tidligere Landstingsforordningen 

om hjælp til børn og unge (nr. 1 af 15. april 2003) hvor der blandt andet bruges formu-

ƭŜǊƛƴƎŜǊ ǎƻƳ έƛ ǾƛŘŜǎǘ ƳǳƭƛƎǘ ƻƳŦŀƴƎέ ǎƻƳ ŘŜǘ ŜǊ ƻǇ ǘƛƭ ŘŜƴ ŜƴƪŜƭǘŜ ǎŀƎǎbehandler at 

fortolke. I 2003-lovgivningen var det også en nedre aldersgrænse på 10 år for hvornår 

barnet skulle høres; hvis ōŀǊƴŜǘ ǾŀǊ ǳƴŘŜǊ мл ňǊΣ ǎƪǳƭƭŜ ŘŜǊ ōƭƻǘΥ έ όΧύ ƛ ǾƛŘŜǎǘ ƳǳƭƛƎǘ 

omfang foreligge oplysning om barnets holdning til den påtænkte hjælpeforanstalt-

ƴƛƴƎέ όϠуΣ нллоύΦ 5ŜƴƴŜ ǎǇǊƻƎƭƛƎŜ ǎǘǊŀƳƴƛƴƎ ƪŀƴ ǎŜǎ ǎƻƳ Ŝǘ Ǉƻƭƛǘƛǎƪ ƻƎ ǎŀƳŦǳƴŘǎƳŋǎπ

sigt ønske om at give børnene en stemme og tage deres meninger, holdninger og øn-

sker alvorligt.  

 



29 

 

 

 

FN´s Børnekomité skal hvert 5. år have tilsendt en rapport fra medlemslandene der vi-

ser i hvor høj grad landende lever op til deres forpligtelser (konvention om Barnets 

Rettigheder, artikel 43). Rapporten for Grønland udarbejdes af Selvstyret og fremsen-

des sammen med resten af Rigsfællesskabets afrapportering. Ved den sidste afrappor-

tering i 2016 udarbejdede Børnetalsmandsinstitutionen, Meeqqat inuusuttullu oqallit-

tarfik, i daglig tale kaldet MIO, deres egen parallelrapport i forbindelse med Selvstyrets 

rapport fordi der var flere forhold som ifølge MIO var stærkt kritisable, og som ikke 

fremgik fyldestgørende af Selvstyrets egen afrapportering:  

 

MIO stiller sig undrende overfor, at afsnittet om Grønland i Rigsfællesskabets 

5. periodiske rapport ikke afspejler de reelle udfordringer for børn i Grønland 

og mangler fokus på de helt store problemer: omsorgssvigt, misbrug og mang-

lende uddannelse. MIO vil i bemærkningerne til Rigsfællesskabets 5. periodi-

ske rapport derfor uddybe udfordringerne på områderne for børn og unges le-

vevilkår (2016b: 8). 

 

MIO beskriver blandt andet at der i Selvstyrets rapport bliver fremlagt statistiske data 

omkring anbringelser uden for hjemmet, men at den undlader at bŜǎƪǊƛǾŜΥ έtǊƻōƭŜπ

mets omfang, årsager og planer for at nedbringe antallet af børn, som mistrives i hjem-

met og må anbringes. Ligeledes ŜǊ ǘǊƛǾǎƭŜƴ ōƭŀƴŘǘ ŘŜ ŀƴōǊŀƎǘŜ ōǄǊƴ ƛƪƪŜ ōŜǎƪǊŜǾŜǘέ 

(op.cit.: 19).  

 

At socialindsatsen halter på anbringelsesområdet, og indsatserne ikke er tid-

lige/mange/gode nok, er en del af den offentlige diskurs, og der går ikke længe mellem 

aviser og andre medier fremlægger rapporter der viser at socialområdet mistrives (So-

cialstyrelsen 2017; Institut for menneskerettigheder 2016; SFI 2016; MIO 2016b; MIO 

2014a; Deloitte 2011), og debatten blusser op i medierne. Forsker på Ilisimatusarfik, 

Steven Arnfjord, beskriver i en artikel om socialpolitikkens historie fra midten af 

19рлΩŜǊƴŜ ƻƎ ŦǊŜƳ ǘƛƭ ƛ ŘŀƎ Ŝǘ ǎƻŎƛŀƭǎȅǎtem der aldrig har fungeret, og som ikke umid-

delbart har udsigt til at komme til at fungere i sin nuværende form (Arnfjord 2016). 

Disse problemstillinger som bliver udtrykt både af MIO, professionelle og privatperso-

ner er ikke et udtryk for ringe eller manglende lovgivning, men mere for strukturelle 

problematikker som kort vil blive skitseret i de næste afsnit. 
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De grønlandske døgninstitutioner ɀ et historiske rids fra 1920-2020 

!ƴōǊƛƴƎŜƭǎŜǊ Ǉň ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ōƭŜǾ ƛƴǘǊƻŘǳŎŜǊŜǘ ƛ DǊǄƴƭŀƴŘ ƛ мфнлΩŜǊƴŜ ƘǾƻǊ ŘŜ ŦǄǊste epi-

demier af tuberkulose gjorde mange børn forældreløse. Det første sanatorium16 for tu-

berkuloseramte børn åbnede i Maniitsoq i 1925, og det næste i Uummannaq i 1929, 

derefter fulgte et i Qaqortoq i 1949, et i Ilulissat i 1954 samt et i Ammassalik i 1957. 

Børnesanatorierne ændrede formål efterhånden som tuberkuloseepidemierne ebbede 

uŘΣ ƻƎ ŜŦǘŜǊ мфрлΩŜǊƴŜ ǳŘǾƛƪƭŜŘŜ ŘŜ ǎƛƎ ǘƛƭ ōǄǊƴŜƘƧŜƳ ŦƻǊ ŦƻǊŋƭŘǊŜƭǄǎŜ ƻƎ ǎocialt ud-

satte børn (Hoffmann 2012). Hjemmestyret overtog driften af alle institutionerne fra 

den danske stat i 1979 og begyndte derefter selv at oprette flere, og i 2003 blev det 

også muligt for kommunerne og private aktører at oprette døgninstitutioner (Lands-

tingsforordning nr. 1 af 15. april). Historien om oprettelsen af børnehjem er således 

velkendt og dokumenteret, men fortællingerne om hvordan det har været at bo på 

børnehjemmene, er ikke lige så velbeskrevne.  

 

I de smukke gamle håndindbundne bøger på Rigsarkivet kan man læse om hvordan li-

vet levedes i Grønland for 100 år siden. I Beretninger og Kundgørelser vedrørende Sty-

relsen af Grønland står der omhyggeligt opført hvad et rugbrød kostede, og hvor 

mange man måtte købe på en måned; det svingede nemlig alt efter hvor stor ens hus-

stand var. I en af dagsordnerne kan man også læse om Forslag om Udrydning af Ravne 

og Ørne, et forslag der (heldigvis vil de fleste nok mene i dag) blev nedstemt på trods 

af at forslagsstilleren havde en meget detaljeret plan ŦƻǊ ǳŘǊȅŘŘŜƭǎŜƴΥ έόΧύ 5ŜǊ ōǄǊ ōŜπ

tales 10-20 Ø. til enhver, der til Kommuneraadet aflevere et Ravnehoved, og 1 á 2 Kr. 

for et Ørnehoved, da Fangeren uden Betaling næppe vilde ofre KruŘǘ Ǉŀŀ ŘŜƳέ όYƻƭƻπ

nierne i Grønland 1928-1932). 

     Men på trods af alle disse mere eller mindre kuriøse optegnelser af hvor mange der 

børn der blev født, hvor mange mennesker der døde, blev gift, blev syge, blev foræl-

dreløse, eller hvor mange sæler den enkelte fanger skød på et år, samt helt præcist 

hvor meget der blev indhandlet af spæk, hval og fisk, står der ikke meget om de børn 

der enten var forældreløse, eller som levede under kummerlige forhold med deres fa-

milie. Med til dette billede hører dog også at beretningerne er skrevet af danske 

mænd. Det er sandsynligt at der ville være skrevet mere og andet, om familieliv og 

børn, hvis bøgerne var skrevet af grønlandske mænd, af danske kvinder eller af grøn-

landske kvinder (Ahmed 2018; Haraway 2018; Smith 2012). 

     Sundhedsstyrelsens beretning fra 1947 (Beretninger 1948-1950) når på sine 159 si-

der at beskæftige sig med alt der har med sundhed at gøre i efterkrigstiden herunder 

også forhold for børn. I beretningen står der blandt andet at der på denne tid ikke 

 
16 Et sanatorium er et behandlingssted til længerevarende ophold for patienter med kroniske 
sygdomme. 
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fandtes børnehjem i landet, men kun to børnesanatorier. I en parentes bliver det dog 

bemærket at sanatorierne er at betragte som børnehjem selv om der officielt ikke fin-

des børnehjem i Grønland (Beretninger 1949: 132). Disse to børnesanatorier findes så 

ƴȅǘǘƛƎŜ ŀǘ ŘŜǘ ŀƴōŜŦŀƭŜǎ ŀǘ ŘŜ ŦƻǊǘǎŀǘ ŦňǊ ƻŦŦŜƴǘƭƛƎ ǎǘǄǘǘŜΦ 5Ŝǘ ǾŀǊ έCƻǊeningen til Hjælp 

ǘƛƭ ƎǊǄƴƭŀƴŘǎƪŜ ōǄǊƴέ17 der ejede og drev de to børnesanatorier, og det beskrives hvor-

Řŀƴ ŘŜ ƛ ǇŜǊƛƻŘŜƴ ƘŀǾŘŜΥ έ{ǘƛƭƭŜǘ ǊŜǘ ōŜǘȅŘŜƭƛƎŜ ƳƛŘƭŜǊ ǘƛƭ ǊňŘƛƎƘŜŘ ŦƻǊ ŘŜ ƎǊønlandske 

ōǄǊƴέ ό.ŜǊŜǘƴƛƴƎŜǊ мфпфΥ монύΦ  

     Ud over de to sanatorier nævnes præsten Jens Chemnitz (1891-1966), i Lichtenau18 

(Alluitsoq) i Julianehaab (Qaqortoq)-distriktet, der i sit eget hjem havde et antal foræl-

dreløse børn boende. I Red Barnets årsberetning fra 1947 der gengives i Beretninger 

fra 1949, fremgår det at der er anvendt 19.000 kr. til bespisning af grønlandske børn og 

til støtte til børnehjemmet i Lichtenau. Det fremgår ligeledes af årsberetningen at der 

på dette tidspunkt er planer om at udvide dette hjem og overtage driften, ligesom mu-

ligheden for oprettelse af flere hjem for forældreløse grønlandske børn har været drøf-

tet. Blandt andet beskrives det hvordan det vil være formålstjenestelig at samarbejde 

med de filantropiske institutionerΥ έ5ŜǊ ƳŜƴŜǎ ŀǘ ǾŋǊŜ ōŜƘƻǾ ŦƻǊ ŦƭŜǊŜ ōǄǊƴŜƘƧŜƳΣ 

men de grønlandske kasser fiƴŘŜǎ ŀǘ ōǳǊŘŜ ŘŜƭǘŀƎŜ ƛ ƻƳƪƻǎǘƴƛƴƎŜǊƴŜέ ό.ŜǊŜǘƴƛƴƎŜǊ 

1949: 142). Under dagsordens punkt 72 til landsrådets andet møde i 1952 fremførtes 

det at der manglede endnu to til tre børnehjem for at dække behovet. I Egedesminde 

(Aasiaat)-lægekreds alene var der således 80 børn der manglede enten den ene eller 

begge forældre (Beretninger 1952: 288).  

     Forholdene for børnene måtte altså forbedres, og i 1951, den 26. september kl. 

11.00, forsamledes Grønlands landsråd til sit første møde i Nuuk. Der var 82 punkter 

på dagsordenen, og 14 (danske og grønlandske mandlige) medlemmer af råddet. 

Landshøvding P.H. Lundsteen (1910-1988) åbnede mødet med hilsner til Deres Maje-

stæter og derefter med ordene: 

 

Grønlands landsråd i dag er med til at bære ansvaret for en fornuftig og lykke-

lig udvikling af forholdene i Grønland. Det gjorde de tidligere landsråd for så 

vidt også, men dels er der nu kun eet landsråd for hele Vestgrønland, dels er 

det nye landsråd en egentlig folkerepræsentation, valgt direkte af landets 

stemmeberettigede vælgere. Når landsrådet taler i dag, er det virkelige landets 

befolkninger, der taler (Beretninger 1951: 7). 

 

 
17 I dag kendt som Foreningen Grønlandske Børn og forkortet FGB 
18 Bygden blev anlagt som tysk mission i 1774, og mange af de bygninger som blev rejst den 
gang, findes fortsat, bl.a. præsteboligen. Præsteboligen blev købt i 1942 af stiftelsen Gertrud 
Rask Minde, og blev brugt som børnehjem frem til 1980.  

https://da.wikipedia.org/wiki/1774
https://da.wikipedia.org/wiki/1942
https://da.wikipedia.org/wiki/1980
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Hvorefter seminarielærer og politiker Augo Lynge (1899-1959) tog ordet for en læn-

ƎŜǊŜ ōŜƳŋǊƪƴƛƴƎ ŘŜǊ ƻƎǎň ƘȅƭŘŜŘŜ ŘŜƴΥ έ±ƛƎǘƛƎŜ ƘƛǎǘƻǊƛǎƪ ōŜƎƛvenhed, der sker i dag. 

DǊǄƴƭŀƴŘǎ ǊŜǇǊŋǎŜƴǘŀƴǘŜǊΣ ǎƻƳ ŦƻǊ ŦǄǊǎǘŜ ƎŀƴƎ ŜǊ ōƭŜǾŜǘ ǾŀƭƎǘ ǾŜŘ ŘƛǊŜƪǘŜ ǾŀƭƎ όΧύέ 

(Beretninger 1951: 8). En af de mange vigtige punkter der blev diskuteret, var oprettel-

sen af Røde Kors Børnehjemmet der var ved at blive bygget, og som skulle stå færdigt i 

juni 1952. Børnehjemmet skulle have plads til de 20 børn som sommeren efter ville 

ǾŜƴŘŜ ƘƧŜƳ ŜŦǘŜǊ ŘŜǊŜǎ ƻǇƘƻƭŘ ƛ 5ŀƴƳŀǊƪ Ǉň ƘŜƴƘƻƭŘǎǾƛǎΥ έ9ǘ ŘŜƧƭƛƎǘ ǎǘŜŘ, nemlig et 

ǎǘŜŘΣ ŘŜǊ ƪŀƭŘŜǎ CŜŘƎňǊŘŜƴέ ό.ŜǊŜǘƴƛƴƎŜǊ мфрмΥ муύ ƻƎ ŦƻǊǎƪŜƭƭƛƎe private hjem. Lands-

ǊňŘŜǘ ŦǄǊǘŜ ǘƛƭ ǊŜŦŜǊŀǘ ŀǘΥ έ5Ŝǘ Ƴň ƘňōŜǎΣ ŀǘ Ƴŀƴ Ǉň ŘŜƴƴŜ ƳňŘŜ ƘŀǊ ƎƛǾŜt disse foræl-

ŘǊŜƭǄǎŜ ƻƎ ƛ ǊŜƎƭŜƴ ǾŀƴǎƪŜƭƛƎǘ ǎǘƛƭƭŜŘŜ ōǄǊƴ Ŝƴ ƎƻŘ ǎǘŀǊǘ ƛ ƭƛǾŜǘέ ό.ŜǊŜǘƴinger 1951: 18).  

Men fortællingen om Røde Kors Børnehjem og de børn der skulle bo der, startede alle-

rede flere år før. I sommeren 1950 udarbejdede arkitekterne Groth-Hansen og Him-

melstrup planerne for det nye børnehjem der skulle ligge i Nuuk, og som Dansk Røde 

Kors hovedbestyrelse tidligere enstemmigt havde vedtaget opførelsen af. Planerne 

blev godkendt af grønlandsdepartementet og sundhedsstyrelsen og formuleredes såle-

des i referatet:  

 

Børnehjemmet skal optage børn i alderen fra 2 til 14 år, som er forældreløse 

eller uden forsørgere. I hjemmet skal der være plads til 20 børn. Det skal ledes 

af en dansk forstanderinde. Opdragelsen skal være så dansk som mulig, idet 

der dog skal tages hensyn til de særlige grønlandske forhold. Hjemmet vil stå 

under tilsyn ŀŦ ŘƛǎǘǊƛƪǘǎƭŋƎŜƴΦ 5ǊƛŦǘŜƴ Ǿƛƭ ōƭƛǾŜ ƭŜŘŜǘ ŀŦ 5ŀƴǎƪ wǄŘŜ YƻǊǎΦ όΧύ !Ǌπ

bejdet med opførslen af børnehjemmet er påbegyndt i 1951, og det forventes 

færdigt senest i september 1952 (Beretninger 1952: 69). 

 

Mens der ligges stor vægt på at opdragelsen på børnehjemmet skal være så dansk som 

muligt, samt at forstanderinde skal være dansk, står der i referatet ikke noget om at 

det er de børn der har været i Danmark der skal flytte ind. Helene Thiesen fortæller i 

sin erindringsbog For flid og god opførsel at familierne til børnene først fik dette at vide 

længe efter at børnene var udvalgt og sendt afsted (Thiesen 2011: 20). Nogen har dog 

vidst det, for i beretningerne for Red Barnets virksomhed i Grønland i 1951 står der føl-

gende:  

 

I samarbejde med grønlandsdepartemenǘŜǘ ǘƻƎ έwŜŘ .ŀǊƴŜǘ19έ ƛ ŦƻǊňǊŜǘ мфрм 

22 grønlandske børn herned i den hensigt at give dem lejlighed til under et 1-

årigt ophold at tilegne sig dansk sprog og kultur. Børnene, som hovedsagelig 

 
19 Dansk Røde Kors og Red Barnet arbejdede meget tæt sammen, og de var nær ved at fusio-
nere de to organisationer i 1947 
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var forældreløse, blev udtaget af lægerne i samarbejde med skoledirektøren i 

DǊǄƴƭŀƴŘΦ όΧύ hǇǊƛƴŘŜƭƛƎǘ ǎƪǳƭƭŜ ōǄǊƴŜƴŜ ǾŋǊŜ ǊŜƧǎǘ ǘƛƭōŀƎŜ ƛ Ŧoråret 1952, men 

da børnehjemmet i Godthåb, hvor børnene skulle optages, endnu ikke var fær-

digbygget, måtte afrejsen udsættes til september (Beretninger 1952: 66). 

 

Den oprindelige plan var altså at børnene skulle være forældreløse, eller at forældrene 

selǾ ƪǳƴƴŜ ŀƴƳƻŘŜ ƻƳ ŀǘ Ŧň ŘŜǊŜǎ ōǄǊƴ ƻǇǘŀƎŜǘ ƛ ŘŜǘǘŜ έǎǇŋƴŘŜƴŘŜ ƻƎ ǇǊŜǎǘƛƎŜŦȅƭŘǘŜ 

ǇǊƻƧŜƪǘέΦ 5ŀ ŘŜǘ ƛƳƛŘƭŜǊǘƛŘ ǾƛǎǘŜ ǎƛƎ ŀǘ ǾŋǊŜ ǎǾŋǊǘ ŀǘ ŦƛƴŘŜ ōǄǊƴ ŘŜǊ ƭŜǾŜŘŜ ƻǇ ǘƛƭ ƪǊŀπ

vene om både at være forældreløse og have en høj intelligenskvotient, måtte man i 

1951 slække på både intelligenskravet og kravet om at være forældreløse. Nu var det 

nok at børnene ikke havde deres mor, selv om der var en far og øvrig familie. Inden 

børnene blev sendt afsted, blev kriterierne slækket endnu engang, og seks af de 22 

børn der ankom til Danmark den 7. juni 1951, havde alle deres mor i Grønland (Strand 

2005: 70).  

Sagen har siden været genstand for megen omtale, og der er både skrevet bøger20 og 

produceret film21 om denne hændelse der havde så stor indflydelse på mange familier. 

Der har siden været, og det er der stadig i dag, et stort politisk fokus på at grønlandske 

børn der skal anbringes uden for hjemmet, skal anbringes i Grønland og ikke sendes til 

Danmark. På trods af dette fokus er der gennem årene sendt flere børn til Danmark 

når det har været skønnet at der ikke har været en passende anbringelsesmulighed i 

Grønland. 

Når alle andre muligheder er udtømte ɀ anbringelser i Danmark 

DǊǄƴƭŀƴŘǎƪŜ ōǄǊƴ ǎƪŀƭ ŀƴōǊƛƴƎŜǎ ƛ DǊǄƴƭŀƴŘΣ ƳŜƴ ŘŜǊ ŜǊ Ŝƴ ƳǳƭƛƎƘŜŘ ŦƻǊΥ έIǾƛǎ ōŀǊƴŜǘǎ 

behov ikke kan imødekommes i Grønland, og alle muligheder for passende anbringelse 

i Grønland er udtømte, kan der undtagelsesvis med forudgående godkendelse fra 

Naalakkerǎǳƛǎǳǘ ǎƪŜ ŀƴōǊƛƴƎŜƭǎŜ ǳŘŜƴ ŦƻǊ DǊǄƴƭŀƴŘέ όLƴŀǘǎƛǎŀǊǘǳǘƭƻǾ ƴǊΦ нл ϠомΣ ǎǘƪΦ нύΦ  

Indtil 1. oktober 2016 havde Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestil-

ling og Justistsvæsen en afdeling på Grønlands Repræsentationen i København der ko-

ordinerede anbringelserne og vidste hvor i Danmark børnene var anbragt. Denne op-

gave ligger nu hos Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold (Døgninstitutionernes 

Årsberetning 2017: 8), og i sommeren 2019 undersøgte jeg hvor mange børn der var 

anbragt eller havde været anbragt på døgninstitution i Danmark (i henhold til børne- 

 
20 έL ŘŜƴ ōŜŘǎǘŜ ƳŜƴƛƴƎέ όмффуύ ŀŦ ¢ƛƴŜ .ǊȅƭŘΦ 
21 έ9ƪǎǇŜǊƛƳŜƴǘŜǘέ όнлмлύΣ instrueret af Louise Friedberg efter manuskript af Louise Friedberg 
og Rikke de Fine Licht. 
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og unge loven) de sidste fem år, altså fra 2014-2019. Svaret fra Styrelsen for Forebyg-

gelse og Sociale Forhold var at der ikke har været anbragt børn i Danmark de sidste 

fem år, samt at de sidste tre anbringelser af børn fra Grønland til Danmark var i hen-

holdsvis 2003, 2006 og 2012, og at de nu alle var over 18 år.  

     I døgninstitutionsafdelingens årsberetning fra 2010 står der dog at der er anbragt ni 

børn i Danmark, i familiepleje eller på opholdssted, samt at der i 2010 er anbragt yder-

ligere ét barn under børne- og ungeloven (Årsberetning 2010: 14). I årsberetningen fra 

2012, står der at der havde været en tilgang på tre børn anbragt i Danmark (Årsberet-

ning 2012: 6), og 2013 har der været en tilgang på: έmindre end femέ (Årsberetning 

2013: 12). I 2014 var der seks børn i Danmark (Årsberetning 2014: 8), og i 2015 var det 

anbragt otte børn efter børne- og ungelovgivningen (Årsberetning 2015: 37). 

     Forskellen på de oplyste tal og de tal der står i årsberetningerne, kan muligvis bunde 

i at man nu opgør anbringelserne på en anden måde, eller at der ikke længere er en 

samlet elektronisk adgang til alle årsberetningerne. Men det er bekymrende at der 

ikke findes entydige, klare og helt præcise tal på alle dele af anbringelsesområdet. 

Ventelister og visitation  

I 2005 aftalte KANUKOKA22  og Familiedirektoratet23 at oprette en central venteliste 

der skulle afløse ventelisterne på de enkelte døgninstitutioner. Den centrale venteliste 

skulle oprettes og betjenes af døgninstitutionsafdelingen24, og hensigten var at etab-

lere et redskab til at koordinere anbringelsen af børn og unge i de landsdækkende 

døgninstitutioner. Det var kun ventelisten der skulle centraliseres hos døgninstitutions-

afdelingen, selve visitationen skulle fortsat foregå på de enkelte døgninstitutioner (Års-

rapport 2015: 10). Ligesom ventelisten kun gjaldt for de selvstyreejet institutioner, og 

ikke for de kommunale og selvejende. 

     L нлмт ŋƴŘǊŜŘŜ έ5Ŝƴ /ŜƴǘǊŀƭŜ ±ŜƴǘŜƭƛǎǘŜέ ƴŀǾƴ ǘƛƭ έ5Ŝǘ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ǾƛǎƛǘŀǘƛƻƴǎǎȅǎǘŜƳέ 

(Selvstyrets bekendtgørelse om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn). En 

medarbejder hos Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold forklarer i et interview 

at forskellen primært består i at børn ikke skal stå på en venteliste, men i stedet skal 

være registreret med deres individuelle behov som så kan matches en døgninstitution 

ƴňǊ ŘŜǊ ŜǊ Ŝƴ ƭŜŘƛƎ ǇƭŀŘǎ Ǉň ŘŜƴƴŜΥ έ±ƛ ōǊǳƎŜǊ ƳŜƎŜǘ ŜƴŜǊƎƛ Ǉň ŀǘ ŦƛƴŘŜ ŘŜƴ ǊƛƎǘƛƎŜ 

plads til barnet. Vi sætter dem ikke bare ind Ǉň Ŝƴ ƭŜŘƛƎ ǇƭŀŘǎέ όLƴǘŜǊǾƛŜǿ ƳŜŘ ƳŜŘŀǊπ

 
22 KANUKOKA (Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiannit), de grønlandske kommuners sam-
menslutning, fungerede fra juli 1972 til det blev nedlagt i juli 2018. 
23 Forløber for Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen. 
24 Der dengang lå under Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, 
men i dag ligger under Styrelsen for forebyggelse og sociale forhold. 
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bejder i Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold, november 2018). Navneændrin-

ƎŜƴ ǎƪŜǘŜ ŀƭǘǎň ǘƛƭ ŘŜƭǎ ŦƻǊ ŀǘ ǎȅƴƭƛƎƎǄǊŜ ŀǘ ōǄǊƴŜƴŜ ƛƪƪŜ έōŀǊŜ ǎǘňǊέ Ǉň Ŝƴ ǾŜƴǘŜƭƛǎǘŜ ƻƎ 

får den næste ledige plads på en tilfældig døgninstitution, men at det enkelte barn bli-

ver visiteret til netop den institution der er bedst egnet til at dække barnets behov. Der 

er derfor i dag heller ingen officiel venteliste, men i stedet en liste over børn der har 

behov for en plads på en døgninstitution25.  

     Ændringen blev blandt andet videreformidlet til kommunerne via brev stilet til di-

rektører og fagchefer. Ifølge brevet havde disse derefter ansvaret for at videreformid-

let budskabet til relevante afdelinger og sagsbehandlere. I et interview med en fagchef 

ǎǇǳǊƎǘŜ ƧŜƎ ƛƴŘ ǘƛƭ ōŜǘȅŘƴƛƴƎŜƴ ŀŦ ŀǘ ǾŜƴǘŜƭƛǎǘŜƴ ǾŀǊ ƭŀǾŜǘ ƻƳΣ ƻƎ Ŧƛƪ ǎǾŀǊŜǘΥ έhƪŀȅΚ 5Ŝt 

ǾƛŘǎǘŜ ƧŜƎ ƛƪƪŜέΦ WŜƎ ŦƻǊǘŀƭǘŜ ŀǘ ƧŜƎ ƘŀǾŘŜ ƘǄǊǘ ŘŜǊ ǾŀǊ ƭŀǾŜǘ ƻƳ Ǉň ǾŜƴǘŜƭƛǎǘŜǎȅǎǘŜƳŜǘ 

ƻƎ ŦŀƎŎƘŜŦŜƴ ǎǾŀǊŜŘŜΥ έ{ň ŘŜǊ ŘŜt i hvert fald ikke lavet om endnu. Måske har de pla-

ƴŜǊ ƻƳ ŀǘ ƭŀǾŜ ŘŜǘ ƻƳέΦ 

     I interview situationen sad jeg på fagchefens kontor og kunne se opslagstavlen der 

hang ved siden af mødebordet. På tavlen hang informationsbrevet fra Socialstyrelsen; 

det var dateret til september 2017, syv måneder før jeg interviewede fagchefen.  

Der var ingen tvivl om at fagchefen ikke vidste noget om ændringerne. Men der var 

heller ikke tvivl om at brevet med alle informationerne på et tidspunkt var blevet prin-

tet ud og nu hang frit tilgængeligt på fagchefen eget kontor. Denne diskrepans mellem 

det chefen vidste, og burde vide, fik mig efterfølgende til at tænke på hvilke betydning 

dette vidensgab har for børnene. Umiddelbart ligger det uden for designet af denne 

undersøgelse, men hvis anbringelsessystemet har huller i sin viden, giver det måske 

også mere mening at børnene ikke bliver informeret i tilstrækkelig grad.  

     Socialstyrelsen undersøgte i 2018 anbringelsesområdet i henholdsvis kommunalt og 

døgninstitutions-perspektiv (2018c). I et spørgeskema til landets kommuner forsøgtes 

det at skabe et overblik over kommunernes aktuelle ventelister til døgninstitutioner 

for børn og unge. Undersøgelsen konkluderede blandt andet at der ikke løbende blev 

sikret overblik over antallet af børn på venteliste, fordelt på by/bygd, alder, køn og an-

bringelsesårsag m.m. Og peger ligeledes på at overblikket over visitation og ventelister 

i kommunerne med fordel kan forbedres: 

 

For Socialstyrelsen er det utilstrækkeligt kun at have overblik over ventelister 

og anbringelser på de selvstyreejede døgninstitutioner i forbindelse med hel-

hedsorienterede udviklings- og udbygningsplaner på døgninstitutionsområdet. 

Det stiller krav om løbende data- og vidensindsamling om den samlede gruppe 

børn, der bliver anbragt uden for hjemmet såvel akut som planlagt. Skal plads-

 
25 Medarbejderen oplyste at der var ca. 10-12 børn på listen den 1.10 2018. 
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typer og pladsantal på døgninstitutionerne afstemmes efter udviklingen i mål-

gruppens behov, er det nødvendigt at skabe forbedret overblik og data på 

døgn- og anbringelsesområdet (Socialstyrelsen 2018c: 6). 

 

Ud over det manglende overblik er en anden problematik at visitationen af et barn fo-

ǊŜƎňǊ έǇň ǇŀǇƛǊŜǘέΣ ŦƻǊǎǘňŜǘ Ǉň Řen måde at det er sjældent eller aldrig at konsulen-

terne fra Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold eller institutionerne får lejlig-

hed til at møde barnet inden anbringelsen. Visitationen foregår udelukkende ud fra de 

beskrivelser andre har lavet om barnet i form af dokumenter fra sagsbehandlerne i 

kommunen og eventuelt udredninger og lægeudtalelser: 

 

Som visitationssystemet er organiseret, er det fortsat kommunerne, der har 

den direkte borgerkontakt og varetager sagsbelysning m.v. i placerings- og an-

bringelsessager. Den centrale visitation er derfor afhængig af, at sagsbehand-

lerne i kommunerne tilvejebringer den nødvendige viden og dokumentation. 

Den centrale visitation er i den forbindelse begrænset af den mangelfulde 

sagsbehandling, som det sociale sektortilsyn har påvist i kommunerne over de 

senere år. Endvidere kan den centrale visitation ikke være garant for, at ud-

satte børn samt personer med handicap nødvendigvis bliver matchet med det 

rette tilbud, da den centrale visitation først bliver inddraget efter kommunale 

afgørelser om placeringer i landsdækkende døgntilbud, mens placeringer i fx 

plejefamilier og kommunale botilbud går uden om den centrale visitation. Der-

for vil etableringen af den centrale visitation antagelig ikke influere væsentligt 

på de nævnte forskelle i kommunernes anbringelsespraksis og anbringelsesfor-

mer på området for udsatte børn og unge (Socialstyrelsen 2019: 38). 

 

Selve visitationen af det enkelte barn skal foregå i dialog med ledelsen af den enkelte 

døgninstitution og de konsulenter i Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold der 

arbejder med visitationssystemet. Dog oplever flere af forstanderne jeg talte med, at 

dialogen ikke levner mange muligheder for at argumentere for om det pågældende 

barn passer ind på institutionen eller ej. I Styrelsen for Forebyggelse og Sociale For-

holds egen undersøgelse tyder svarene fra spørgeskemaerne på at de fleste børn er 

vel-visiteret; dette skyldes dog ikke mindst at målgruppebeskrivelserne på institutio-

nerne er meget rummelige: 

 

I relation til visitationen har døgninstitutionerne besvaret en række spørgsmål 

om deres beboersammensætning. Besvarelserne indikerer, at visitationen til 

døgninstitutionerne for børn og unge som helhed fungerer, således at et barn 
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som regel bliver anbragt på en døgninstitution, der har en målgruppe, som 

barnet falder ind under. Flere døgninstitutioner har dog så brede målgrupper, 

at der vil være match mellem barn og institution i de fleste tilfælde. Eksempel-

vis vil et stort flertal falde ind under målgruppen 0-18-årige omsorgssvigtede 

børn (Socialstyrelsen 2019: 38). 

 

Hos de forstanderne jeg talte med, er der generelt en italesættelse af at visitationssy-

stemet ikke fungerer efter hensigten, og at deres visitationsgrundlag forsvinder i visita-

tionen ς en udtrykte det således: 

 

WŜƎ ǾŜŘ ƻƎǎň ŀǘ ǳƴŘŜǊ ǾƛǎƛǘŀǘƛƻƴŜƴ ŦƛƴŘŜǊ ŘŜ ώƪƻƳƳǳƴŜƴϐ Ŝƴ ŀƴŘŜƴΣ ŦΦŜƪǎΦΥ έbňΣ 

ƳŜƴ Ǿƛ ŦŀƴŘǘ Ŝƴ ǇƭŜƧŜŦŀƳƛƭƛŜ ƛ ǎǘŜŘŜǘέ ƘǾƻǊ ōŀǊƴŜǘ ƘŀǾŘŜ ǊŜǘ ǘƛƭ Ŝƴ ŘǄƎƴǇƭŀŘǎ 

fordi barnet havde været igennem måske to-tre familieplejer. Ikke fordi jeg vil 

sige det er noget skidt, visitationen, men arbejdsgangen er for usmidig. Den er 

ikke realistisk i forhold til dagens Grønland. Det er os der skal kører visitatio-

nen! Hvorfor skal de sidde deroppe? (interview med forstander, august 2019).  

 

Flere af forstanderne gav også udtryk for at de ønsker sig visitationen tilbage på insti-

tutionen så de selv, i samarbejde med det øvrige personale, kan vurdere om et visite-

ret barn passer ind i den nuværende børnegruppe: 

 

Jeg kunne godt tænke mig at vi får vores visitation tilbage igen. Jeg synes det 

ŜǊ ǎǾŋǊǘ ŀǘ Χ ƧŜƎ ƘŀǊ ƘŀŦǘ ǾƛǎƛǘŀǘƛƻƴǎǳŘǾŀƭƎ ƛ ƳŀƴƎŜ ňǊ ƻƎ ƘŀǊ ƘŀŦǘ Ŧƻƭƪ ǳŘŜŦǊŀ ƛ 

min visitationsgruppe til at vurdere den opgave vi får fra kommunen. Jeg synes 

ŘŜǘ ƘŜǊΣ ŘŜǘ ŜǊ ƭŀƴƎǘ ǾŋƪΦ όΧύ 5ŜǊ ǾŀǊ ƛƪƪŜ ƴƻƎŜƴ ǾǳǊŘŜǊƛƴƎ ŀŦ ōǄrnene fra de-

ǊŜǎ ǎƛŘŜΦ WŜƎ Χ ŘŜǘ ƪŀƴ ǾŋǊŜ ƧŜƎ ƛƪƪŜ ƘŀǊ ŦƻǊǎǘňŜǘ ŘŜǘ ǊƛƎǘƛƎǘΧ 9Ǌ ŘŜǘ ǎňŘŀƴ ŀǘ 

ǾƛǎƛǘŀǘƛƻƴǎƎǊǳǇǇŜƴ ŘŜǊƴŜŘŜ ǎƪŀƭ ǾǳǊŘŜǊŜ ōǄǊƴŜƴŜ ƻƎ ŦƛƴŘŜ Ŝƴ ŜƎƴŜǘ ǇƭŀŘǎΚ όΧύ 

Sådan har jeg ellers forstået det, men sådan oplevede jeg det ikke. Jeg kom ud 

[fra møde] og var meget frustreret. Jeg blev nødt til at sige nej til den pige, for 

vi havde ikke plads hos de store, og jeg kunne ikke placere hende hos de små. 

5Ŝǘ ƘŀǾŘŜ Ƴŀƴ Ƨƻ ƛƪƪŜΧ ŘŜǘ ƘŀǾŘŜ Ƴŀƴ ƛƪƪŜ ǘŀƎŜǘ ƘǄƧŘŜ ŦƻǊΦ IǾƛǎ ŘŜǊ ǾŀǊ Χ ƴǳ 

ǎƪŀƭ ƧŜƎ Ƨƻ ƛƪƪŜΧ Ƴŀƴ ōƭƛver stemplet jo hvis man begynder at snakke om 

gamle dage. Jeg synes bare det er nemmere for os at få overblik og få tingene 

systematiseret hvis man har visitationen på stedet (interview med forstander, 

maj 2019). 

 

Nogle af forstandere giver desuden udtryk for at der er mangel på døgninstitutions-

pladser samt at børn der skal akutanbringes, kommer på den institution hvor der først 
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er en ledig plads uden den nødvendige hensyntagen til diagnoser og øvrige behov. 

Dette peger Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forholds egen undersøgelse også på: 

 

Akutte anbringelser vil sammenlignet med planlagte anbringelser oftere impli-

cere kortvarige ophold og et mismatch mellem barn og anbringelsessted. Ved 

akutte anbringelser vil det indskrevne barn typisk være ukendt og/eller ube-

skrevet, og der kan være markante forskelle i alder og karakteren af barnets 

problemer sammenlignet med de andre børn på institutionen. Det kan blandt 

andet føre til uro og konflikter i børnegruppen på en døgninstitution (Socialsty-

relsen 2018c: 47). 

 

Undersøgelsen viser desuden at de tre kommuner der har svaret på hvor stor en pro-

centdel af anbringelserne der er akutte anbringelser, har en høj andel af disse. En kom-

mune svarede at de havde 20 pct. akutanbringelser, og to kommuner svarede at de 

havde 80 pct. akutanbringelser (op.cit.: 47). Mange af akutanbringelserne sker hos ple-

jefamilier, men uanset dette er det et foruroligende højt tal. Både hvad angår baggrun-

den for akutanbringelsen, og hvad angår at undgå at børn skal opleve gentagende an-

bringelsesskift. 

Anbringelsestal  

Der var i september 201426 anbragt 398 børn i plejefamilier og 244 på døgninstitutio-

ner (§ 37 spørgsmål nr. 233). Der var godt 14.000 børn under 18 år i hele landet (Grøn-

lands statistik) hvilket betyder at ca. 4,5% af alle børn blev anbragt i 2014. Der er siden 

kommet 85 døgninstitutionspladser mere i Grønland så der i dag er 32927 pladser til 

børn på døgninstitutioner fordelt over hele landet. 

     Der findes ikke mange tal og statistikker over anbringelser uden for hjemmet før 

starten ŀŦ мффлΩŜǊƴŜ ƘǾƻǊ DƭŀŘȅǎ YǊŜǳǘȊƳŀƴƴǎ ŦƻǊŜǎǘƻŘ Ŝƴ ǎǘƻǊ ǳƴŘŜǊǎǄƎŜƭǎŜ ƻƳ ŜƳπ

net (Kreutzmann 1992). Hun fastslog at i kalenderåret 1992 var der anbragt 728 børn 

udenfor hjemmet, på institution og i plejefamilie. Det svarede dengang til at 4,3 pct. af 

alle børn under 18 år var anbragt uden for hjemmet i kortere eller længere perioder 

(Kreutzmann 1992: 10). I 2010 fandt Deloitte frem til at syv pct. af alle børn i Grønland 

var anbragt uden for hjemmet (Deloitte 2011: 9), mens Departementet for Familie og 

Justistsvæsen fem år senere, i 2015 anslog at det drejede sig om ca. 4,2 pct. af de grøn-

landske børn der var anbragt uden for hjemmet, svarende til 642 anbragte børn (Af-

dækning, handleplaner, anbragte børn og unge 2015). En publikation fra KORA (Det 

 
26 Den nyeste opgørelse over anbragte børn i plejefamilier. 
27 Jeg udførte de fleste interview med børn i 2019, hvor der var omkring 260 døgnpladser. 
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Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) i 2016, Inkorpo-

ǊŜǊƛƴƎ ŀŦ CbΩǎ ōǄǊƴŜƪƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ƛ DǊǄƴƭŀƴŘ, behandler antallet af anbringelser i Grøn-

land i perioden 2011-2014. Her opgøres tallet til at omkring seks til syv pct. af alle børn 

blev anbragt uden for hjemmet i den periode. Grunden til det høje anbringelsestal 

skyldes her at tallene er beregnet ved en opgørelse af hvor mange børn der er registre-

ret med en anden adresse end deres biologiske forældre og dermed også indeholder 

gavebørn og adopterede børn, samt at de medregner 18-årige (op.cit.: 36). 

     Fælles for alle disse tal er at de er behæftet med en del usikkerhed. Dels er det for-

skelligt om opgørelserne gælder til og med det 17. eller 18 år, og dels er der ikke en 

kontinuerlig optælling på en bestemt dag, f.eks. den 31.12 i et givent år. Lige som det 

er usikkert om en anbringelse tæller med hvis den blot har varet et par dage, f.eks. 

over en weekend, samt om et barn der har været anbragt tre forskellige steder i løbet 

af et år, tæller som tre forskellige anbringelser eller blot en. Lidt firkantet kan man sige 

at KORA tæller på en måde, Deloitte en anden og Departementet en helt tredje. Dette 

vanskeliggør etableringen af et sikkert datagrundlag for at se på udviklingen over tid.   
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Figur 1 & 2. Anbragte børn i Grønland fra 1992 til 2014. De to figurer viser de forskel-

lige tal i henholdsvis procent og absolutte tal fra de forskellige publikationer der er ud-

givet om emnet. 

 

Som det fremgår af figurerne, er der stor forskel på hvor mange børn der menes an-

bragt, og over 20 år er der blot gjort seks reelle forsøg på at belyse området. 

     Daværende landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Jørgen 

²ŋǾŜǊ WƻƘŀƴǎŜƴΣ ǳŘǘŀƭǘŜ ƛ нллл ŀǘΥ έ¦ŘǾƛƪƭƛƴƎŜƴ ǎƛŘŜƴ мффн ƘŀǊ ƛƪƪŜ Ǿƛǎǘ ǘŜƎƴ på for-

bedring, tværtimod er der nu fuld belægning eller overbelægning på døgninstitutio-

ƴŜǊƴŜ ŦƻǊ ōǄǊƴ ƻƎ ǳƴƎŜΣ ƻƎ ƳŀƴƎŜ ŦƻǊƎŋǾŜǎ ƘŜƴǾŜƴŘŜƭǎŜǊ ŦǊŀ ƪƻƳƳǳƴŜǊƴŜέ όbȅŜ ǾŜƧŜ 

2000: 106). Dette citat føjer sig ind i den samfundsmæssige fortælling om at der mang-

ler pladser som startede tilbage i 1952 hvor landsrådet vurderede at der manglede to 

til tre børnehjem for at dække behovet (Beretninger 1952, Deloitte 2011, årsberetning 

for døgninstitutionsafdelingen 2001; 2008; 2009; 2012; 2016). 
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     Nedenstående oversigt over udviklingen af pladser på de selvstyreejede institutio-

ner fra Johansens udtalelse til nu, viser at der er sket en relativt stor udvikling i antallet 

af børnehjem og pladser siden 2001.  

 

Figur 3. Oversigt over selvstyreejede institutionspladser fra 2001 hvor der første gang 

kom årsberetninger fra døgninstitutionsområdet. Optællingen er foretaget med ud-

gangspunkt i årsrapporterne, og tallene opgjort i Finansloven under hovedkonto 

30.10.37: Landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge. 
 

Selvom antallet af institutionspladser er steget i perioden, er antallet af børn og unge i 

Grønland faldet i den samme periode. I 2001 var der 17.495 børn i alderen 0-17 år, og i 

2020 er dette tal faldet til 13.777, altså et fald på næsten 4000 børn (Grønlands stati-

stik). Det er i denne sammenhæng vigtigt at huske at der ikke findes en samlet opgø-

relse over udviklingen af selvejende og kommunale døgninstitutionspladser, og neden-

stående oversigt kun gælder de selvstyreejede. 
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Figur 4. Udviklingen af antal børn og udviklingen af antal institutionspladser. 

 

Sammenholdes dette med antallet af institutionspladser i samme periode, er det van-

skeligt at sige at der en sammenhæng imellem antallet børn og antal døgninstitutions-

pladser, men det kan dog også være svært at konkludere det modsatte. For det første 

kan udviklingen være et udtryk for at antallet af pladser i år 2000 var lavere end det re-

elle behov, og at det øgede antal pladser er et udtryk for at noget af denne uligevægt 

er blevet indhentet. For det andet kan det være et udtryk for at der er sket en ændret 

praksis for visitation til en døgninstitution. For det tredje er der et mørketal og en stor 

usikkerhed for udviklingen af pladser på selvejende og kommunale institutioner.  

 

Dette afsnit har vist at antallet af institutionspladser er steget, samt at antallet af børn 

er faldet, og at der mangler valide data på hele anbringelsesområdet. Næste afsnit om-

handler de betingelser der tilbydes når børnene fylder 18 år. 

Efterværn 

Samfundet er indrettet således at præcis 18 år efter vores indtræden i denne verden, 

når vi til skelsår og træder for alvor ind i de voksnes rækker. Fra den dag er vi at regne 

for voksne, og samfundet forventer at vi har tilegnet os de færdigheder der kræves for 

at være en fuldgyldig og produktiv borger med rettigheder og pligter. Til gengæld får vi 
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ret til at køre bil og til at låne penge til at købe den for. Til at gå i krig i andre lande, i 

statens navn, og til at stemme på de politikere vi mener der er bedst til jobbet. Vi kan 

få vores eget navn på lejekontrakten hvis vi ellers har været skrevet op til en lejlighed 

længe nok, og komme i RKI-registret over dårlige betalere hvis vi ikke kan betale husle-

jen. Det ansvar og de muligheder klarer de fleste unge med hjælp fra deres familie som 

regel uden alt for mange problemer. Men dels er der store forskelle på pigers og dren-

ges modenhed, og dels er mange af de unge der har været anbragt på institutioner, 

ikke alderssvarende (Egelund et al. 2009). Professor i børne- og ungdomspsykiatri, Tas-

min Ford, har i en artikel i British Journal of Psychiatry (2007) således vist at 11 pct. af 

anbragte børn er mindre end 60 pct. mentalt alderssvarende i deres udvikling. Det be-

tyder f.eks. at 11 pct. af de 12- årige anbragte børn psykologisk set er udviklet som et 

barn på knap fem år. For børn der ikke er anbragt uden for hjemmet, gælder det for 2 

pct. Derudover har børn der har boet hos familien i hele deres opvækst som regel mu-

lighed for at komme hjem og få et måltid mad, gode råd, og vasket tøj. Den mulighed 

har unge der har boet på institution sjældent når først de er udskrevet.   

     Allerede i 1994 var der ønske blandt forstanderne om at få etableret et efterværn 

for børn der havde været anbragt på døgninstitution. Tidligere forstander på Meeqqat 

Illuat, Torben Alne, sagde på konferencen Seminar om børn og unge ƛ {ƛǎƛƳǳǘ ŀǘΥ έ{ǳŎπ

cesen af opholdet på en døgninstitution er direkte afhængig af en god udslusning og 

ŜŦǘŜǊǾŋǊƴέ όмффсΥ сфύΦ L det samme oplæg havde forstanderen for Angerlarsimaffiat 

Uummannaq, Ann Andreasen, udarbejdet tre forskellige kategorier til at systematisere 

efterværnsforanstaltningerne:  

 

Begrænset efterværn 

Kategori I 

Børn der hviler i sig selv, med stærk person-

lighed, i balance, selvstændige.  

Omfattende efterværn 

Kategori II 

 

Børn der følelsesmæssigt og på andre områ-

der/måder er uafklarede, og derfor med en 

Ǿƛǎ ǎŀƴŘǎȅƴƭƛƎƘŜŘ Ǿƛƭ ƪƭŀǊŜ ǎƛƎ έǳǘƛƭŦǊŜŘǎǎǘƛƭπ

ƭŜƴŘŜέ ŜŦǘŜǊ ǳdskrivningen. 

Massivt efterværn 

Kategori III 

 

Børn man ς med en til vished grænsende 

sandsynlighed ς ved ikke vil være i stand til 

at klare sig selv efter udskrivningen. 

Figur 5. Seminar om børn og unge, 1996: 70 (Ann Andreasen). 
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Omkring 10 år efter disse ønsker og konkrete forslag fra forstanderne, blev efterværn 

nævnt i lovgivningen som en del af de hjælpeforanstaltninger der kunne tilbydes28. 

Men der gik alligevel lang tid inden lovgivningen havde slået rod. Deloitte påpegede 

blandt andet i 2лмм ŀǘΥ έ5ŜǊǳŘƻǾŜǊ ŜǊ ŘŜǊ ƎŜƴŜǊŜƭǘ ƳŀƴƎŜƭ Ǉň ŦƻǊƳŀƭƛǎŜǊŜŘŜ ŜŦǘŜǊπ

værnstilbud og udslusningsboliger. Endvidere er der ikke fuldstændig enighed mellem 

ŘǄƎƴƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜǊƴŜ ƻƎ ƪƻƳƳǳƴŜǊƴŜ ƻƳ ŀƴǎǾŀǊŜǘ ŦƻǊ ƻǇƎŀǾŜƴέ όнлммΥ мнύΦ wŜƴǘ ŦƻǊπ

melt er det kommunalbestyrelsen (socialrådgiveren) der skal træffe afgørelse om hvor-

vidt der skal tilbydes efterværn for unge mellem 18 år og 23 år og som på det tids-

punkt de fylder 18 år, modtager en støtteforanstaltning, jf. §42, stk. 1 i Inatsisartutlov 

om støtte til børn. I samme lov i §42, stk. 2 står der at det er et krav at der skal tilbydes 

efterværn hvis det må anses for at være af væsentlig betydning for den unges trivsel, 

helbred og udvikling. Det er således kommunalbestyrelsen (socialrådgiveren) der vur-

derer om der skal tilbydes efterværn, og ikke noget som barnet kan kræve; der er altså 

ikke et umiddelbart retskrav på at få efterværn. Afgørelsen kan dog påklages til Det So-

ciale Ankenævn der foretager en ny vurdering, men heller ikke her bliver der tale om 

en direkte ret til efterværn.  

     I henhold til §43, stk. 3 kan der træffes afgørelse om at efterværn kan tilbydes, eller 

kan tilbydes genetableret til unge i alderen 18 år til og med 23 år når visse betingelser 

er opfyldt. Denne bestemmelse var ikke med i den tidligere lov om støtte til børn og 

unge og må betegnes som en forbedring da unge der måske er trætte af hele det soci-

ale system og/eller ikke forstår konsekvenserne af deres valg på det tidspunkt de fylder 

18 år, kan takke nej til efterværn. Med denne bestemmelse får de unge mulighed for 

at fortryde og takke ja til efterværnet på et senere tidspunkt (inden de fylder 24 år). 

     I 2014 undersøgte Departementet for Familie og Justistsvæsen hvor mange an-

bragte børn der havde handleplaner29, og fandt i den forbindelse at 31 af de anbragte 

unge havde efterværn (Afdækning, handleplaner, anbragte børn og unge 2015: 7). 

Men det fremgår desværre ikke hvor mange af de 64230 anbragte børn der var i mål-

gruppen for at få efterværn. Der er dog flere ting der tyder på at det er svært at få til-

budt efterværn, og de fleste af de børn og tidligere anbragte der kommer til orde i 

denne afhandling, kender ikke til betydningen af efterværn, samt til deres ret til at få 

en vurdering af om de kan få det tilbudt. Når børnene ikke bliver oplyst om at efter-

værn er en potentiel mulighed, har de svært ved at bede om det. Og når dette sam-

 

28 Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 (§9, stk. 2, pkt. 11). 
29  I 500 ud af 642 anbringelser manglede der en handleplan eller en opdatering af handlepla-
nen da afdækningen var færdig medio september 2014. 
30 I undersøgelsens indledning er antallet af børn opgjort til 606 pr. 1. april 2014 mens der i 
undersøgelsen resultater arbejdes med at antallet af anbragte børn er 642 pr. 1. januar 2014. 
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menholdes med MIOs undersøgelse fra 2014 der viser at der kun blev etableret efter-

værn hvis børnene søgte om det, selv om sagsbehandlerne kunne se at der var behov 

(MIO, 2014a: 51), bliver det meget svært for anbragte børn at få efterværn. Uden ef-

terværn har mange af de unge svært ved at passe job, uddannelse eller beholde deres 

lejlighed (Velfærdspolitisk analyse 2020; SUS og Bikubefonden 2019), og 68 pct. af de 

18-24-årige grønlandske unge i anstalten var da også hjemløse da de blev indsat:  

 

Konsekvensen af mangel på efterværn og udslusningsboliger er bl.a. at unge 

må forlade døgninstitution eller plejefamilie når de fylder 18 år. I alt 68 % af 

indsattepopulationen mellem 18 og 24 år var ude i hjemløshed. Det var samti-

dig også den gruppe hvor en stor del havde været anbragt uden for hjemmet 

(Lauritsen 2017: 177).  

 

Lauritsens undersøgelse viser også at mindst 41 pct. af de unge indsatte mellem 18-24-

årig havde været anbragt på en døgninstitution før de fyldte 18 år (op.cit.: 176). 

 

Dette afsnit har vist at der siden 1990érne er kommet en øget opmærksomhed på hvil-

ken betydning efterværn har. I lov om støtte til børn ƻǇǘǊŋŘŜǊ ƻǊŘŜǘ έŜŦǘŜǊǾŋǊƴέ нф 

gange i lovgivningen, og det kunne indikere at det er et område der bliver prioriteret 

politisk, men der findes ingen undersøgelser af om det er blevet nemmere at få efter-

værn i dag. Næste afsnit udfolder nogle af de økonomiske aspekter af anbringelserne. 

Økonomi 

Økonomi spiller en stor rolle for det barn der bliver anbragt på en døgninstitution, om 

ikke direkte så indirekte, gennem personalenormering, adgang til aktiviteter og rejser 

m.m. Dette afsnit giver en ganske kort indføring i de økonomiske rammer på området, 

men behandler ikke de mange økonomiske facetter der gør sig gældende på døgninsti-

tutionsområdet, i dybden. Ud over økonomiens betydning for det pædagogiske ar-

bejde er økonomi også interessant ud fra en samfundsøkonomiske betragtning om at 

de økonomiske midler der er til rådighed, skal anvendes hvor de gør mest gavn. 

Økonomien kan være både befordrende og begrænsede for det pædagogiske handle-

rum på de enkelte institutioner. Konkret betyder det noget for et barn der er anbragt, 

om de enkelte institutioners økonomi giver mulighed for at:  

 

¶ Tilbyde varieret kost 

¶ Udbyde gode aktivitetstilbud 

¶ Stille hygiejneartikler til rådighed 
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¶ Vedligeholde værelser 

¶ Understøtte medarbejdere med kurser og efteruddannelse.  

¶ Tilbyde hyttetur og sommerferie 

 

Blot for at nævne nogle forhold. Ingen af børnene talte i interviewene direkte om øko-

nomi eller mangel på samme, men de fortalte at det var rart at bo et sted hvor det var 

muligt at komme ud og rejse en gang i mellem, og flere nævnte at det var trygt at bo et 

sted hvor der altid var mad ƻƎ ǘǄƧ ƴƻƪΥ έbǳ ŜǊ ƧŜƎ ǎň ǘŀƪƴŜƳƳŜƭƛƎ ŦƻǊ ŀǘ ƘŀǾŜ Ŝƴ ƻǊπ

ŘŜƴǘƭƛƎ ǎŜƴƎΣ ƻǊŘŜƴǘƭƛƎǘ ǘǄƧΣ ƳŀŘ ƴƻƪ ƻƎ ƳǳƭƛƎƘŜŘ ŦƻǊ ŀǘ Ŧň ōǄƧƭŜ ƻƎ ōǊƛƭƭŜǊέ όIǳƭŘŀΣ мт 

år).  

 

Takster 

Selvstyrets døgninstitutioner i Grønland drives af Selvstyret, men finansieres grundlæg-

gende af kommunerne. Kommunerne betaler en fastsat takst for den enkelte institu-

tion der dækker de budgetterede udgifter for et ophold. Taksterne for de selvstyre-

ejede institutioner fastsættes i en forhandling imellem Naalakkersuisut og kommu-

nerne, og i 2020 varierer taksten fra 2.268 kr. pr. døgn til 3.862 kr. døgn (Cirkulære om 

gældende sociale kontantydelser pr. 1. januar 2020). For de selvejende institutioner 

der har en hjemmeside med priser, oplyses priser fra ca. 2.500 kr. til ca. 4.500 kr.  

     Den årlige forskel imellem den dyreste og billigste selvstyreejede døgninstitution er 

næsten 600.000 kr. pr anbragt barn. Der kan være gode begrundelser for disse for-

skelle, herunder geografisk placering, særlige målgrupper, særlige indsatser eller en 

særlig pædagogik. Men alt andet lige betyder forskellen i taksten for døgninstitutio-

nerne at de økonomiske rammer er forskellige for de enkelte institutioner både inden 

for de selvstyreejede, de kommunale og de selvejende.  

Bærer arbejdet lønnen i sig selv? 

Ud over diskussionen om økonomien på døgninstitutionsområdet er der en særskilt 

diskussion om aflønningen af pædagogerne. Det er ikke en ny diskussion (Rimpler et al. 

2019), og den er heller ikke speciel grønlandsk; både i Danmark og i New Zealand har 

jeg hørt pædagoger beklage deres lønforhold. Traditionelt har pædagoger været lavt-

ƭǄƴƴŜǘΣ ƻƎ ŦŀƎŜǘ ƘŀǊ ǘȅǇƛǎƪ ǾŋǊŜǘ Ŝǘ ǎňƪŀƭŘǘ έƪǾƛƴŘŜŦŀƎέ όƛōƛŘΦύ ƳŜŘ ǎňƪŀƭŘǘŜ έōƭǄŘŜ 

væǊŘƛŜǊέΣ ƻƎ ŦǊŀǎŜƴ έƘǾƛǎ Řǳ ƛƪƪŜ ƪŀƴ ōƭƛǾŜ ŀƴŘŜǘΣ ƪŀƴ Řǳ ŀƭǘƛŘ ōƭƛǾŜ ǇŋŘŀƎƻƎέΣ ǾŀǊ ǎǘŀπ

dig almindelig da jeg startede på pædagoguddannelsen i 2000. 

     Der er flere historiske og samfundsmæssige grunde til at det pædagogiske arbejde 

altid har været et lavtlønsområde (Øgendahl 2000), og der har gennem årene været en 

løbende diskussion i Grønland om hvorvidt den forholdsvis lave løn også var skyld i 
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manglen på pædagogiske medarbejdere på døgninstitutionerne. Samtlige årsberetnin-

ger fra døgninstitutionsafdelingen, fra den første blev udgivet i 2001, konstaterer at 

der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, og flere gange er afdelinger eller hele insti-

tutioner blevet lukket på grund af mangel på arbejdskraft (Årsberetninger 2001-2018).  

I Grønland kom den første ǎƻŎƛŀƭǇŋŘŀƎƻƎǳŘŘŀƴƴŜƭǎŜ ƛ ƳƛŘǘŜƴ ŀŦ тлΩŜǊƴŜΣ ǳŘŘŀƴƴŜƭǎŜƴ 

ligger i dag i Ilulissat og har et årlig optag på ca. 20 pædagogstuderende. På trods af 

ƴŀǾƴŜǘ έǎƻŎƛŀƭǇŋŘŀƎƻƎƛǎƪ ǳŘŘŀƴƴŜƭǎŜέ ŜǊ ǳŘŘŀƴƴŜƭǎŜƴ Ŝƴ ƎŜƴŜǊŀƭƛǎǘǳŘŘŀƴƴŜƭǎŜ ŘŜǊ 

ŘŋƪƪŜǊ έƘŜƭŜ ŘŜǘ ǇŋŘŀƎƻƎƛǎƪŜ ōŜǎƪŋŦǘƛƎŜƭǎŜǎƻƳǊňŘŜέ όǎǘǳŘƛŜƻǊŘƴƛƴƎ нлмуΥтύ ƻƎ ƛƪƪŜ 

kun socialpædagogiske og specialpædagogiske opgaver. Uddannelsen tager 3½ år og 

ōŜǘǊŀƎǘŜǎ ǎƻƳ Ŝƴ ǾƛŘŜǊŜƎňŜƴŘŜ ǳŘŘŀƴƴŜƭǎŜ ŘŜǊ ƎƛǾŜǊ ǘƛǘƭŜƴ έōŀŎƘŜƭƻǊέΦ 5ŜƴƴŜ ǘƛǘŜƭ Ǝƛπ

ver principielt adgang til at læse videre på master- eller kandidatuddannelse inden for 

området, men disse uddannelser udbydes (endnu) ikke på Grønlands Universitet. 

     Den Grønlandske fagforening for pædagoger i Grønland blev oprettet i 1988. Den 

hed Perorsaasut Ilinniarsimasut Peqatigiiffiat (PIP), og senere skiftede foreningen navn 

til Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat, i daglig tale kendt som NPK. Den har i dag om-

kring 344 medlemmer, og medlemmerne arbejder på både dag- og døgnområdet (in-

terview med landsformanden, 2019). NPK har oplyst at der er 14 lokalafdelinger, og at 

deres vigtigste opgaver som fagforening er at forhandle overenskomsten. I et interview 

med NPK´s landsformand, Juliane Tobiassen, i sommeren 2019, spurgte jeg ind til 

NPK´s holdninger til pædagogernes generelle arbejdsforhold. Tobiassen fortalte at der 

mangler pædagoger, særligt på østkysten, og forklarede yderligere at hovedårsagen til 

ŘŜǘǘŜ ŜǊ ŀǘ ƭǄƴƴƛƴƎŜǊƴŜ ŜǊ ŦƻǊ ƭŀǾŜΥ έtŋŘŀƎƻƎŜǊƴŜ ŜǊ ŘŜ ŘňǊƭƛƎǎǘŜ ƭǄƴƴŜŘŜΦ .ňŘŜ ǎags-

behandlere, lærere, sygeplejersker og politiet får højerŜ ƭǄƴ ŜƴŘ ǇŋŘŀƎƻƎŜǊέΦ ¢ƻōƛŀǎπ

sen oplyste at startlønnen for en uddannet pædagog er godt 20.000 kr., og slutlønnen 

er godt 22.00031 kr. NPK arbejder derfor for at lønniveauet bliver det sammen som i 

Danmark32. Men begrundelserne for en lønstigning skal også skal være i orden, siger 

Tobiassen og uddyber: "Hvis vi kræver højere løn, hvorfor gør vi det? Hvad er det vi gi-

ver til samfundet? Det skal vi blive bedre til at forklare." 

     Det Forebyggelsespolitiske Råd (der ikke eksisterer mere) fremlagde tilbage i 1996 

Ŝƴ ǊŋƪƪŜ ŀƴōŜŦŀƭƛƴƎŜǊ ŦƻǊ ƭŀƴŘǎǎǘȅǊŜǘΦ 9ƴ ŀŦ ŘƛǎǎŜ ŀƴōŜŦŀƭƛƴƎŜǊ ǾŀǊ ŀǘΥ έCƻǊōŜŘǊŜ ƭǄƴǾƛƭπ

kårene for medarbejdergruppen inden for børneområdet, således man kan fastholde 

medarōŜƧŘŜǊŜ Ǉň ƻƳǊňŘŜǘέ όbȅŜ ±ŜƧŜ нлллΥ фрύΦ hƎ ŘŀǾŋǊŜƴŘŜ ƭŀƴŘǎǘƛƴƎǎƳŜŘƭŜƳ ŦƻǊ 

Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Jørgen Wæver Johansen, udtalte i den forbin-

delse:  

 

 

31 Der er siden dette interview forhandlet en ny overenskomst. 
32 Startlønnen i Danmark er ca. 27.900 kr., og slutlønnen er ca. 30.800 kr. ifølge Socialpædago-
gernes Landsforbund, SL. 
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Vi må også huske på, at gruppen af socialrådgivere og pædagoger er stor i for-

hold til landets samlede befolkning. Men pædagoguddannelse er i den kate-

gori, som hedder mellemuddannelser, som er lavtlønsgruppen. Derfor er det 

ikke så mærkeligt, at denne gruppe søger andre arbejdsområdet, som giver 

bedre løn (Nye veje 2000: 41). 

 

Anbefalingerne fra 1996 er umiddelbart stadigt aktuelle, for hvis man sammenligner 

pædagogernes løn i dag med andre mellemlange videregående uddannelser, er 

løngabet stadigvæk stort:   

 

 Uddannelsens 

længde 

Startløn (uden til-

læg) 

Slutløn (uden til-

læg) 

Pædagoger  3½ år Ca. 20.600 kr. Ca. 22.300 kr. 

Socialrådgiver 3½ år Ca. 26.400 kr. Ca. 28.400 kr. 

Skolelærer 4 år Ca. 27. 500 kr. Ca. 30.500 kr. 

Figur 6. Lønsammenligning for mellemlange videregående uddannelser i 2020 (Over-

enskomst for AK, NPK og IMAK). 

 

Der findes ikke en systematisk opgørelse over udbud og efterspørgsel af pædagoger 

samt normerede pædagogstillinger og ubesatte pædagogstillinger. En medarbejder i 

Styrelsen for Forebyggelse og Social Forhold fortalte at de oplever der er store proble-

mer med at rekruttere og fastholde, men at der ikke er en strategi for at komme pro-

ōƭŜƳŜǘ ǘƛƭ ƭƛǾǎΥ έ5Ŝǘ er et samfundsproblem når man har gode institutioner, god lovgiv-

ƴƛƴƎΣ ƎƻŘŜ ƪƻƴǎǳƭŜƴǘŜǊ ƻƎ ƛƪƪŜ ƴƻƎŜƴ ƳŜŘŀǊōŜƧŘŜǊŜέ όaŜŘŀǊōŜƧŘŜǊ ƛ {ǘȅǊŜƭǎŜƴ ŦƻǊ Cƻπ

rebyggelse og Sociale Forhold).  

     Ved at sammenholde forskelligt kildemateriale kan man danne sig et overblik over 

problemets omfang. F.eks. var der i 2001 en normering på 152 pædagogstillinger på 

døgninstitutionsområdet, men kun ansat 110 hvilket betød der manglede ca. en tredje-

del uddannet pædagoger (MIPI 2003). I 2007 var der 500 pædagogstillinger i hele 

Grønland (ikke kun døgninstitutionsområdet), og ud af dem var der kun 300 besatte 

(Orry 2007). I 2017 angives det i et §37-spørgsmål (nr. 228) at der var en normering på 

351,5 fuldtidsansatte pædagoguddannede medarbejdere på selvstyrets døgninstitutio-

ner, og af disse var 87 besat med pædagoger. I samme år havde Kommunerqarfik Ser-

mersooq 52 ubesatte pædagogstillinger ud af 104 (Sermitsiaq 2017), og endelig viser 

en undersøgelse fra NPK (Sermitsiaq, 2018) at der i marts 2018 var 132 ubesatte pæda-

gogstillinger i Grønland. Så selv om der ikke findes en samlet undersøgelse, er det dog 

tydeligt at manglen på pædagoger går igen i samtlige undersøgelser og årsrapporter, 
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og grundene dækker både over dårlige arbejdsvilkår og dårlig løn (Bisgaard & Michel-

sen 2005; EM 2018/136). 

     Det er et samfundsmæssigt problem at der mangler personale i institutionerne, og 

det er både kendt, velbeskrevet, og har eksisteret i over 20 år. Når det, over så mange 

år, endnu ikke er lykkes at løse problemet på en passende måde, strider det imod bør-

nekonventionen der i artikel 3, punkt 3 tilsiger at: 

 

Deltagerstaterne skal sikre, at institutioner, tjenester og organer med ansvar 

for omsorg for eller beskyttelse af børn skal være i overensstemmelse med de 

standarder, der er fastsat af kompetente myndigheder, særligt med hensyn til 

sikkerhed, sundhed, personalets antal og egnethed33 samt sagkyndigt tilsyn 

(FN´s Børnekonvention artikel 2, punkt 3). 

 

Problematikken om personalets antal og egnethed tages op igen i kapitel 6, der blandt 

andet analyserer børnenes oplevelser med det personale der arbejder der, hvor bør-

nene bor.  

Opsamling  

Kapitlet afdækker de strukturelle forhold og omstændigheder der har betydning for 

børnenes oplevelser af deres anbringelser. Herunder at grønlandsk lovgivning, såvel 

som internationale konventioner, slår fast at børn har ret til at blive hørt, samt at 

strukturelle udfordringer på socialområdet langt fra er nye eller udokumenterede.  

5ŜǊ ƘŀǊ ǎƛŘŜƴ ǎǘŀǊǘŜƴ ŀŦ мфрлΩŜǊƴŜΣ ŦǄǊ ŘŜǊ ŜƪǎƛǎǘŜǊŜŘŜ ǊŜŜƭƭŜ ōǄǊƴŜƘƧŜƳΣ ǾŋǊŜǘ Ŝƴ 

samfundsmæssig diskurs om at der er behov for flere børnehjem. I dag bliver der født 

færre børn end for 20 år siden, og der er dermed færre børn under 18 år mens både 

antallet af døgninstitutioner og antallet af pladser er steget. Der er stor forskel på hvor 

mange børn der menes at være anbragt i de seks forskellige undersøgelser der er udar-

bejdet på området de sidste 20 år. Og det er (til stadighed) bekymrende at der ikke fin-

des entydige, klare og præcise tal på alle dele af anbringelsesområdet. Dette vanskelig-

gør etableringen af et sikkert datagrundlag for at se på udviklingen over tid.  

     Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt nogen egentlig opgørelse over i hvilket 

omfang efterværn tilbydes, selv om det er veldokumenteret at uden efterværn har 

mange af de unge svært ved at passe job, uddannelse eller beholde deres lejlighed.  

Pædagogernes arbejdsforhold og lønninger har været genstand for diskussion i årevis, 

og mange forskellige undersøgelser har anbefalet at lønnen skal hæves for at tiltrække 

 

33 Forfatterens kursiv. 
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og fastholde kvalificeret personale. Til trods for dette ligger lønnen stadig væsentligt 

lavere for uddannede pædagoger end for sammenlignelige faggrupper. 

     Der efterspørges flere oplysninger om anbringelsesområdet fra alle interessenter, 

men Grønlands statistik er endnu ikke fra politisk side blevet bedt om at indhente fort-

løbende data på hele anbringelsesområdet. Samtidig er mængden af oplysninger i 

døgninstitutionsrapporterne meget svingende, f.eks. er tal om børn anbragt uden for 

Grønland behæftet med usikkerhed. Det er derfor en selvstændig pointe at flere af de 

tal og statistikker der refereres til i denne afhandling, for en stor dels vedkomne hviler 

på forskellige rapporter og analyser der gør det svært at sammenligne de forskellige år, 

anbringelsestyper, alder, institutioner m.m. 

 

I det næste kapitler gennemgås litteratur reviewet for området samt state of the art 

for Canada, Australien og New Zealand der er overvejende engelsksprogede lande med 

indigenous befolkning.  

     Først vil jeg give en kort forklaring af begrebet oprindelig folk. Der findes ingen fast 

definition af hvad et oprindeligt folk er, da FN´s Deklaration om Oprindelige Folks Ret-

tigheder (2007) ikke klart definere hvem den omfatter (Barten & Mortensen 2016, 

Christoffersen et al. 2016). Det er dog udbredt anerkendt at en definition kan lyde:  

 

Indigenous communities, peoples and nations are those which, having a histor-

ical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on 

their territories, consider themselves distinct from other sectors of the socie-

ties now prevailing on those territories, or parts of them. They form at present 

non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and 

transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic iden-

tity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with 

their own cultural patterns, social institutions and legal system (Barten & Mor-

gensen 2016: 6). 

 

LƴŀǘǎƛǎŀǊǘǳǘ ǊŜƎƴŜǊ ƎǊǄƴƭŋƴŘŜǊŜ ǎƻƳ Ŝǘ ƻǇǊƛƴŘŜƭƛƎǘ ŦƻƭƪΥ έDǊǄnlænderne er et folk i fol-

keretliƎ ŦƻǊǎǘŀƴŘ ƻƎ ƻǇŦŀǘǘŜǊ ǎƛƎ ǎŜƭǾ ǎƻƳ Ŝǘ ƻǇǊƛƴŘŜƭƛƎǘ Ŧƻƭƪέ ό{ŜƭǾǎǘȅǊŜƪƻƳƳƛǎǎƛƻƴŜƴΣ 

bilag 10,1) og det er den definition jeg antager i afhandlingen, ligesom betegnelsen op-

rindelige folk og indigenous brugt synonymt. Befolkningen i Grønland betegnes som 

grønlændere eller inuit, mens andre indigenous folkeslag for læsevenlighedens skyld 

betegnes indigenous eller oprindelige folk. Jeg anerkender at betegnelsen indigenous 

eller oprindelige folk ikke er udtømmende og at de forskellige folk har hver deres 

unikke sprog, skikke og kulturer. 

 



51 

 

 

 

Kapitel 3. Litteratur review 

Ethvert forskningsprojekt må starte med at finde og anerkende den forskning der alle-

rede findes på området. Dette arbejde skriver sig ind i en (til dels underrepræsenteret) 

tradition om at lade børnenes stemmer blive hørt, gennem semistruktureret samtaler. 

Med dette kapitel ønsker jeg først og fremmest at give et overblik over den viden der i 

forvejen findes om anbringelsesområdet i Grønland, og i særdeleshed om omfanget af 

inddragelse af børnene selv og deres oplevelser med at blive og være anbragt. Dette 

bliver udfoldet i nedenstående afsnit, derefter følger en state of the art gennemgang 

af nyeste forskning på området i engelsksprogene lande der har en vestlig tilgang til so-

cialområdet, og indigenous befolkning. 

Review  

Børn er ofte påfaldende fraværende i undersøgelser om børn. F.eks. viser et engelsk 

review af 44 artikler fra 2003- 20008 at litteraturen har tendens til at negligere børns 

έǇƻƛƴǘ ƻŦ ǾƛŜǿέ όIƻƭƭŀƴŘ нллфύΦ Siden FN´s konvention om Barnets Rettigheder fra 

1989 er der dog kommet en stigende erkendelse af at børns egne perspektiver på an-

bringelser af børn er vigtige informationer for forskningen på området (Bessel 2011; 

Bijelveld et. al. 2013). 

     Reviewet startede med en eksplorativ empiriindsamling gennem samtaler med 

mennesker i forskellige hjørner af anbringelsesområdet. Disse samtaler gav mange 

idéer og nye perspektiver til hvor jeg kunne finde relevant viden, og hvem jeg ellers 

kunne tale med ς også kalŘŜǘ έǎƴƻǿōŀƭƭ-eŦŦŜƪǘέ ό9ŦǊƻƴ нлмуΥ смύΦ IŜǊ ǾƛǎŜǊ ŘŜƴ ŜƴŜ ǳƴπ

dersøgelse, bog eller rapport vej til den næste, og gennem søgning på hvilke artikler og 

bøger der bliver citeret (looking backward), og hvilke andre undersøgelser de selv bli-

ver citeret i (looking forward).  

     Derudover er der søgt litteratur gennem databaser som vist nedenfor. Der er søgt 

på danske og engelske ord, og der er derfor en mulighed for at der findes u-oversat 

grønlandsk litteratur, som jeg ikke har fundet frem til. Søgestrategien34 er her illustre-

ret som en iterativ proces hvor der kan udbygges med et eller flere søgeord og kriterier 

når en runde er fuldført. 

 

WHAT:  

 
34 Skabelonen er udarbejdet af biblioteket på Aalborg Universitet. Se den fulde søgeliste med 
alle What, Where, Words, Work, Wow i bilag 1. 
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Børns oplevelse af at blive og være anbragt på døgnin-

stitutioner i Grønland. 

 

 

 

WHERE: 

Databaseværter 

  

EbscoHost 

ProQuest  
Databaser der dækker emnemæssigt 

bredt 

Academic Search Premier (EbscoHost) 

Scopus 

Web of Science 

Danske søgekilder  scholar.google.dk  

Primo www.aub.aau.dk 

Infomedia (adgang via Primo) 

Den danske forskningsdatabase 

www.forskningsdatabasen.dk  

 

Desuden er der fundet materiale i:  

 

¶ Statistikdatabaser fra Grønland og Danmark 

¶ Historiske dokumenter 

¶ Lovgivning  

¶ Grønlands Nationalmuseum og Arkiv 

¶ Rigsarkivet i Danmark 

¶ Diverse medier 

 

Kvalitativ forskning om grønlandske børns oplevelser med at være anbragt er endnu 

relativt begrænset, og den litteratur der findes møder ofte ikke kravene til at være vi-

denskabelige. En videnskabelig ŀǊǘƛƪŜƭ ŜƭƭŜǊ ǘŜƪǎǘ ǎƪŀƭ ƘŜǊ ŦƻǊǎǘňǎ ǎƻƳ έǇŜŜǊ ǊŜǾƛŜǿŜŘέΣ 

det vil sige fagfællebedømt af uafhængige forskere som et forskningsbaseret arbejde 

der følger en stringent metodik i indsamlingen af data og en analytisk behandling af de 

indsamlede data. Men da dŜǊ ƴŋǎǘŜƴ ƪǳƴ ŦƛƴŘŜǎ έƎǊň ƭƛǘǘŜǊŀǘǳǊέΣ ŘŜǘ Ǿƛƭ ǎƛƎŜ ƭƛǘǘŜǊŀǘǳǊ 

der ikke er peer reviewed, f.eks. undersøgelser og rapporter etc. og da de fleste af de 

rapporter og undersøgelser er på et højt fagligt niveau der giver indblik i forholdene, vil 

jeg her gennemgå den litteratur der er fundet, både peer-reviewed og ikke peer-re-

viewed. Det er vigtigt at være bevidst om at mange af rapporterne er bestilte og be-

talte, som regel fra politisk side, for at få viden om forhold og tendenser på området 

What

Where

WordsWork

Wow

http://scholar.google.dk/
http://www.aub.aau.dk/
http://www.forskningsdatabasen.dk/
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lige nu og her. Dermed kan nogle af undersøgelserne godt have højt fagligt niveau, 

uden dog at være uafhængige af opdragsgiverens specifikke ønsker om fokus på sær-

lige områder. 

 

Der findes én grønlandsk rapport hvor fokus har været på kvalitative interview med an-

bragte børn, med det formål at få viden om hvordan børnene selv oplever deres an-

bringelse. Det er en udgivelse fra Børnetalsmandsinstitutionen, MIO, Et menneske er et 

menneske lige meget hvor lille det er (2013), der omfatter interview med 33 anbragte 

børn mellem 7-16 år fra 25 plejefamilier og otte døgninstitutioner. Rapporten viser at 

børnene generelt ikke føler sig inddraget i deres anbringelsesforløb, og mange børn gi-

ver udtryk for at de ikke har talt med en sagsbehandler inden anbringelsen. Børnene 

fortæller at de ikke ved hvem deres sagsbehandler er, og kun tre af de 33 børn vidste 

at de havde en handleplan. Undersøgelsen viser desuden at mange af børnene havde 

været anbragt flere forskellige steder. Børnene på døgninstitutioner havde typisk flere 

anbringelser bag sig end børnene i plejefamilierne der for de flestes vedkomne havde 

været anbragt to forskellige steder.  

     I MIOs rejserapporter er der også talt med mange børn i forbindelse med: έ όΧύ ŦƻǊπ

talerarbejde[t] ved at lytte til børnenes egne ord og fortællinger om deres liv i børne-

ƴŜǎ ŜƎƴŜ ƻƳƎƛǾŜƭǎŜǊέ όнлмуŀύΦ .ǄǊƴŜǘŀƭǎƳŀƴŘŜƴ ƘŀǊ ǎƛǘ ƴŀǘǳǊƭƛƎŜ Ŧƻƪǳǎ Ǉň ŀƭƭŜ ōǄǊƴ ƛ 

landet og ikke specifikt på anbragte børn. I den sidste rejserapport fra 2019 (2020) er 

der en kort beskrivelse af at anbragte børn er særligt udsatte, sammen med en anbefa-

ling til kommunerne om at øge forskellige indsatser på forskellige steder af anbringel-

ǎŜǎƻƳǊňŘŜǘΥ έtň ǘǊƻŘǎ ŀŦΣ ŀǘ aLh ƳƻŘǘƻƎ Ŧň ƘŜƴǾŜƴŘŜƭǎŜǊ ǾŜŘǊǄǊŜƴŘŜ ōǄǊƴ ŀnbragt 

uden for hjemmet, vil MIO alligevel opfordre til at anbringelseǎƻƳǊňŘŜǘ ǎǘȅǊƪŜǎ όΧύέ 

(op.cit.: 38).  

     I rejserapporten fra 2018 behandles anbringelsesområdet ligeledes kortvarigt. Det 

ƳǳƴŘŜǊ ōƭŀƴŘǘ ŀƴŘŜǘ ǳŘ ƛ Ŝƴ ŀƴōŜŦŀƭƛƴƎ ƻƳ ŀǘΥ έ όΧύ {ŜƭǾǎǘȅǊŜt gennemgår brugen af 

anbringelse af børn uden for hjemmet, inddrager familier, børn og lokalsamfund i pro-

cessen og i løsninger samt får afsat de nødvendige ressourcer. Det er i den forbindelse 

ǾƛƎǘƛƎǘ ŀǘ ǘŀƎŜ ƘŜƴǎȅƴ ǘƛƭ ƭƻƪŀƭŜ ŦƻǊƘƻƭŘέ όƻǇΦŎƛǘΦΥ нрύΦ .ǄǊƴetalsmanden har også mødt 

børn der selv ønskede at blive anbragt, eller som ønskede at skifte anbringelsessted 

(MIO 2017: 47). Fælles for rejserapporterne er at de peger på at det ofte handler om 

manglende handleplaner, inddragelse i eget liv og gennemsigtighed i anbringelserne 

når borgere og fagpersoner har henvendt sig om anbragte børn. De ved ikke hvad der 

skal ske med børnene, eller hvordan beslutningerne bliver truffet. Det er også et gen-

nemgående tema at børn bliver anbragt langt væk fra familien (2018a; 2017; 2016).  
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MIO beskriver desuden i rapporten Når magtesløsheden taler (2019) at en del af de 

henvendelser de modtager, drejer sig om børn der er anbragt uden for hjemmet. Hen-

vendelserne kommer både fra børnene selv og fra pårørende (op.cit.: 16). I rapporten 

Pas på mig (2016c) har børnetalsmanden talt med 73 børn mellem 9-13 år i Tasiilaq. 

Tasiilaq er en af de byer hvor der ligger en døgninstitution, men den form for anbrin-

gelser som børnene fortæller om, gælder kun plejefamilieanbringelser. Der er kun én 

borgerhenvendelse i rapporten der handler om institutionen, og det drejer sig om at 

der er konflikter på baggrund af forskellen i danske- og grønlandske opdragelsesmeto-

der på børnehjemmet, og ikke specifikt om børnene.  

      I Grønlandsk sammenhæng findes der derudover en del kvantitative rapporter og 

kortlægninger af børne- og døgninstitutionsområdet (Dahl et al. 2020; Socialstyrelsen 

2019; Socialstyrelsen 2018b; Socialstyrelsen 2017; MIO 2016; Pedersen et al. 2016; 

MIO 2015; Christensen & Baviskar 2015; MIO 2014a; Christensen & Hansen 2011; Chri-

stensen & Baviskar 2008; Curtis et al. 2006). De grønlandske undersøgelser viser at selv 

om der er mange børn der har det godt i Grønland, er der generelt en høj grad af mis-

trivsel, seksuelle overgreb, vold, misbrug samt selvmordstanker og selvmord. Det er 

overvejende sandsynligt at disse generelle forhold ikke er mindre hos børn der er an-

bragt på døgninstitutioner.  

     Omkring hvert tredje barn har et eller flere trivselsproblemer ifølge kortlægningen 

Børn i Grønland (Christensen et al. 2008: 14). 41 pct. af de 18-25-årige svarede, ifølge 

rapporten Unge i Grønland (Christensen & Baviskar 2015: 31), at de været udsat for 

seksuelle overgreb (hvis overgreb defineres som seksuelle forhold der involverer børn 

under 15 år der er den seksuelle lavalder i Grønland). I rapporten Det svære ungdoms-

liv. Unges trivsel i Grønland 2011 beskrives det at hvert sjette barn fortæller at det har 

været udsat for fysisk vold fra mindst én af forældrene, og hvert fjerde barn har ople-

vet fysisk vold uden for hjemmet (Pedersen & Bjerregaard 2012). Halvdelen af børnene 

rapporterer om en eller flere former for misbrug i den nærmeste familie (op.cit.: 107). 

Misbruget dækker her først og fremmest over alkoholmisbrug som det fremherskende 

problem og dernæst hashmisbrug og spilafhængighed. Endelig viser samme rapport at 

godt hver 10. dreng og hver 4. pige har forsøgt at begå selvmord (op.cit.: 9).  

     I den Grønlandske forskningsoversigt Forty years of research concerning children 

and youth in Greenland: a mapping review (Glendøs & Berliner 2017) vises det at majo-

riteten af de studier der er udført, er kvantitative (71 pct.), samt at det tema der er ble-

vet forsket mest i, blandt børn og unge, er psykiske problematikker. Oversigten 

ƪƻƴƪƭǳŘŜǊŜǊ ŘŜǊŦƻǊ ōƭŀƴŘǘ ŀƴŘŜǘΥ έ²Ŝ ōŜƭƛŜǾŜ ǘƘŀǘ ƳƻǊŜ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŜ ŀƴŘ ƭƻŎŀƭƭȅ 

grounded approaches need to be organized in order to produce a more nuanced 

ƪƴƻǿƭŜŘƎŜ ƻŦ ǘƘŜ DǊŜŜƴƭŀƴŘƛŎ ŎƘƛƭŘǊŜƴ ŀƴŘ ȅƻǳǘƘέ όƻǇΦŎƛǘΦ: 1).  
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Nordisk Ministerråd´s review om well-being among indigenous children and youth in 

the Arctic ς with a focus on Sami and Greenland inuit understøtter dette ved at vise at 

ǎňǾŜƭ έǇŜŜǊ-ǊŜǾƛŜǿŜŘέ ǎƻƳ άƎǊň ƭƛǘǘŜǊŀǘǳǊέ ǇǊƛƳŋǊǘ er kvantitativt og primær 

omhandler selvmord, mentale problemer og misbrug (Ingemann & Larsen 2018: 34ff.). 

Der findes flere forskningsoversigter (se f.eks. Egelund & Hestbæk 2003; Nielsen 2008; 

Egelund et al. 2009) der sammenfatter de mange kvantitative undersøgelser der er fo-

retaget af effektmåling og virkningen af anbringelser, primært i de nordiske lande og 

Storbritannien. Samt nyere forskning om trivsel og effekt af anbringelser (se f.eks. 

Kloppenborg & Lausten 2020; Ankestyrelsen 2019; Rambøll 2018; Lausten & Jørgensen 

2017; Andersen & Fallesen 2013, Bengtsson & Jakobsen 2009). 

 

Viden om anbragte børn i Grønland er, og har mange gange været, beskrevet som me-

get begrænset (Deloitte 2017; Pedersen et al. 2016; Arnfjord og Andersen 2014; Delo-

itte 2011; Bengtsson og Jakobsen 2009; Kreutzmann 1992). Alligevel har der været me-

ƎŜǘ ƳŜǊŜ έƎǊň ƭƛǘǘŜǊŀǘǳǊέΣ ŀƭǘǎň ǊŀǇǇƻǊǘŜǊΣ ŀƴŀƭȅǎŜǊΣ ǇŀƳŦƭŜǘǘŜǊ ƳƳΦ ŘŜǊ ƛƪƪŜ ŦǊŜmgår af 

søgemaskinerne, end jeg først antog. Der findes f.eks. uanede mængder rapporter, 

skrevet af diverse konsulenter og medarbejdere i Selvstyret og kommunerne, som ikke 

umiddelbart er tilgængelige. Flere gange er jeg stødt på en rapport i en litteraturliste 

som jeg gerne vil have læst, men som det ikke har været muligt for mig at opspore. Et 

eksempel på det er en rapport fra HS-Analyse fra 2001 om socialpædagogisk personale 

på døgninstitutionerne, bestilt af det daværende Direktorat for Social Anliggender og 

Arbejdsmarked. Jeg eftersøgte den på Ilisimatusarfiks bibliotek, på internettet, hos de-

partementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet, hos Styrelsen for Forebyggelse 

og Sociale Forhold og hos HS-Analyse selv, men det var ikke muligt at fremskaffe den.          

     Fra 2004 til 2012 indsamlede videnscentret om børn og unge Meeqqat inuusuttullu 

pillugit ilisimatoqarfik, i daglig tale MIPI35,  mange af rapporterne hvorefter Børnetals-

mandsinstitutionen36, MIO, overtog opgaven, og MIPI blev nedlagt. På MIOs hjemme-

side kan man finde MIOs egne publikationer, fra 2012 og frem, men der er ikke links til 

andre rapporter. MIPIs hjemmeside er stadig tilgængelig, og der findes stadig en del 

rapporter og undersøgelse på siden, men meget er desværre gået tabt, f.eks. er linket 

ǘƛƭ έǇǊƻƧŜƪǘ- ƻƎ ǊŀǇǇƻǊǘǎŀƳƭƛƴƎέ ƛƪƪŜ ƭŋngere tilgængeligt. På den måde er der en del 

viden om samfundsforhold fra de sidste 20-30 år det ikke har været muligt at frem-

skaffe.  

 
35 έ5Ŝ ŦǄǊǎǘŜ ňǊ ǾŀǊ ƻǇƎŀǾŜƴ ǇǊƛƳŋǊǘ ŀǘ ƛƴŘǎŀƳƭŜ ǾƛŘŜn mens MIPIs fokus derefter blev at 
skabe og formidle samfundsrelevant viden om børn og unge med målsætningen om at bi-
drage til at arbejdet ƳŜŘ ōǄǊƴ ƻƎ ǳƴƎŜ ƛ DǊǄƴƭŀƴŘ ƛ ǎǘƛƎŜƴŘŜ ƎǊŀŘ ōƭƛǾŜǊ ǾƛŘŜƴǎōŀǎŜǊŜǘέ όYƛǎŜŀ 
Bruun i MIPI-nyt 2009). 
36 Børnetalsmandsinstitutionen blev indført i marts 2012 (Inatsisartutlov nr. 11 af 22. novem-
ber 2011 om Børnetalsmand og Børneråd). 
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Det primære fokus i litteratur reviewet har været at finde forskning med udgangspunkt 

i grønlandske, og til dels europæiske forhold, da der har været og stadig bliver anbragt 

børn fra Grønland i Danmark. De overstående nordiske, europæiske og grønlandske 

studier bidrager med væsentlig viden om livsvilkår for anbragte børn. Disse bidrag er 

anvendelige i denne forskning, da de særlige sociale forhold der gør sig gældende i 

Norden for mestendels også gælder i Grønland, grundet den tætte forbindelse med 

Danmark, som beskrevet i kapitel to.  

     Grønland er anderledes fra andre lande med oprindelig befolkning på den vis at 

inuit udgør majoriteten af befolkningen (Ingemann & Larsen 2018) og ikke, som f.eks. i 

Canada, Australien og New Zealand hvor den oprindelige befolkning er minoriteter i 

deres eget land (Bennett et. al. 2005). Dermed kan man ikke tale om en overrepræsen-

tation af anbragte grønlandske børn i Grønland, men der er mulighed for at der er en 

underrepræsentation af etniske danske børn på grønlandske døgninstitutioner37 eller 

en overrepræsentation af anbragte grønlandske børn i Danmark. Det er dog ikke 

denne afhandlings sigte at gå ind i denne problematik. 

State of the art 

I anerkendelse af at der kun er få kvalitative forskningsartikler om anbringelsesområ-

det i Grønland har jeg efterfølgende fortaget en ny søgning på databaserne scopus og 

ERICH ƳŜŘ ǎǄƎŜƻǊŘŜƴŜ έŎƘƛƭŘǊŜƴέ !b5 έƻǳǘ of ƘƻƳŜ ŎŀǊŜέ !b5 έŦƛǊǎǘ ƴŀǘƛƻƴέ hw έƛƴπ

ŘƛƎŜƴƻǳǎέ ƛ ǇŜǊƛƻŘŜƴ ŦǊŀ нлмл ǘƛƭ нлнлΦ L ŘŜƴ ŦǄǊǎǘŜ ǎǄƎƴƛƴƎ ŦǊŀ нлму ōǊǳƎǘŜ ƧŜƎ ǎǄƎŜƻǊπ

ŘŜƴŜ ά/ƘƛƭŘϝ ƘƻƳŜέ hw άCƻǎǘŜǊ ŎŀǊŜέ hw άCƻǊǎǘŜǊ ƘƻƳŜέ hw ǇƭŀŎŜƳŜƴǘ hw άŎhildren 

ǇƭŀŎŜŘ ƛƴ ŎŀǊŜέ hw άƛƴ ƻǳǘ-of-ƘƻƳŜ ŎŀǊŜέ hw άнп-ƘƻǳǊ ŎŀǊŜ ŎŜƴǘŜǊέ hw άǊŜǎƛŘŜƴǘƛŀƭ ƛƴπ

ǎǘƛǘǳǘƛƻƴέ hw άǊŜǎƛŘŜƴǘƛŀƭ ƘƻƳŜέ hw ƻǊǇƘŀƴŀƎŜΣ ƳŜƴ ƘŀǊ ƛ ƎŜƴƴŜƳƎŀƴƎŜƴ ŀŦ ŀǊǘƛƪƭŜǊƴŜ 

fundet at den mest brugte ǘŜǊƳ ŜǊ έƻǳǘ ƻŦ ƘƻƳŜ ŎŀǊŜέΣ ƻŦǘŜ ŦƻǊƪƻǊǘŜǘ ǘil OOHC. 

     Søgningen gav 40 peer-reviewed artikler fra scopus fordelt på social videnskab, hu-

maniora, psykologi og medicin fra scopus. WŜƎ ǘƛƭŦǄƧŜŘŜ ŦƛǊŜ έƪŜȅǿƻǊŘέ όƛƴŘƛƎŜƴƻǳǎΣ ŦƛǊǎǘ 

nation, out of home care og out-of-home care) hvilket fik resultatet til at falde til 24 ar-

tikler hvorfra jeg valgte de ti  mest citerede. På databasen ERICH kom der 715 peer-re-

viewed resultater fordelt på 26 forskellige pædagogiske områder. Ved at vælge i fanen 

έdescriptorέ ƻƎ ǘƛƭŦǄƧŜ έIndigenous Populationέ ǘƛƭ ǎǄƎƴƛƴƎŜƴΣ Ŧaldt den til 56 artikler og 

efter gennemlæsning af abstracts var der ni artikler tilbage med relevans for afhandlin-

gen.  

 

 
37 Jeg er ikke bekendt med at der er anbragt etniske danske børn her i landet. 
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De 19 udvalgte artikler omhandler overvejende forhold i Australien, Canada og New 

Zealand, samt enkelte studier fra USA. Forskningsartiklerne peger generelt på struktu-

relle problematikker, overrepræsentation i anbringelsen af indigenous børn, diskrimi-

nation og anbringelser af oprindelige folks børn i miljøer uden kontakt med egen kul-

tur. 

     Jeg havde håbede at finde artikler der omhandlede børns inddragelse og oplevelse 

med at blive og være anbragt, men kun én af artiklerne havde barnets perspektiv med. 

Der er artiklen Road runners: Why youth abscond form out-of-home care in New Zea-

land (Bowden et al. 2018) der gennem kvalitative interview med 40 unge undersøger 

forhold og grunde til at de unge stikker af fra de steder de er anbragte. De unge opgi-

ver selv fem grunde: Relationer eller mangel på samme, at de keder sig, at der er for 

mange regler, at de frustreret over informationsniveauet og at de er nikotin afhængige 

og derfor stikker af for at ryge. Undersøgelsen viser at den vigtigste grund til at stikke 

af er manglende kontakt til deres familier samt mangel på er gode relationer til perso-

nalet og de andre børn på stedet. Det sociale klima på institutionerne og positive rela-

tioner er vigtige faktorer for at børnene vælger at blive på stedet. Derudover er (for 

mange og strenge) regler, som f.eks. ikke at måtte ryge, en grund til at stikke af. 

 

Herunder følger en kort oversigt over resultaterne fra de øvrige artikler. 

 

I Australien var det i 2012 otte gange mere sandsynligt at indigenous børn blev anbragt 

end ikke-indigenous australske børn (Fernandez & Atwool 2013), i 2019 var tallet ste-

get til at være 11 gange mere sandsynligt (Oates 2020). Indigenous børn i Australien er 

overvejende Aboriginal og Torres Strait Islander, og selv om anbringelser af børn uden 

for hjemmet generelt er stigende i Australien, er antallet af anbragte indigenous børn 

stadig alarmerende disproportionalt (Mendes et al. 2021; Oates 2020; Shmerling et. al. 

2020; Blackstock et. al. 2020; Rake & Douglas 2020; Krakouer et al. 2018; Baidawi et al. 

2017; Mendes et al. 2016; Kiraly et al. 2014; Tilbury 2009). Derudover er børn med in-

digenous baggrund også typisk anbragte i længere tid før de hjemgives, end ikke-indi-

genous børn (Fernandez & Atwool 2013). Radke & Douglas (2020) peger på at mens 

anbragte børn generelt har 16 gange højere risiko for ende i kriminalstatistikken end 

ikke anbragte børn (Gerad et al. 2019), så har børn i Australien mellem 10 -17 år med 

indigenous baggrund 23 gange højere risiko for at komme i ungdomsfængsel38 end 

børn ikke-indigenous baggrund.  

 
38 Afhængigt af omstændighederne kan børn helt ned til 10 år blive gjort ansvarlig for krimi-
nelle handlinger (Radke & Douglas 2020). 
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     Denne overrepræsentation af anbragte indigenous børn skyldes til dels tidligere ti-

ders politik om tvangsanbringelser, socioøkonomisk skævhed i samfundet samt et eu-

ropæisk syn på børneopdragelse (Fluke et al. 2020; Oates 2020; Fernandez & Atwool 

2013; Douglas & Walsh 2013). Helt op til 1960'erne var der i Australien en særlig lov 

for folk med indigenous baggrund, der blandt andet omfattede at børn blev fjernet fra 

hjemmet af racemæssige grunde, som f.eks. at være έhalvōƭƻŘǎέ (Tilbury 2009). De 

børn der blev fjernet på denne måde, bliver i dag omtŀƭǘ ǎƻƳ έǘƘŜ ǎǘƻƭŜƴ ƎŜƴŜǊŀǘƛƻƴǎέ 

(Tilbury 2009).  

     Derudover peges der yderligere på at anbragte indigenous børn har andre og uop-

fyldte helbredsmæssige behov, fysisk såvel som psykisk, end ikke-indigenous anbragte 

børn (Shmerling et al. 2020; Raman et al. 2017). Disse helbredsmæssige behov hænger 

i høj grad sammen med en opfyldelse af børnenes kulturelle behov og der peges på at 

disse behov kan imødekommes hvis der gøres en aktiv og respektfuld indsats. Fernan-

dez og Atwool (2013) og Baidawi et al. (2017) peger på at der i den Australske lovgiv-

ning i dag er taget højde for at indigenous børn og deres familier har andre behov end 

ikke-indigenous børn og familier. F.eks. understreges det at indigenous børn bør an-

bringes hos barnets udvidede familie, i det indigenous samfund/landsby barnet kom-

mer fra, eller hos andre indigenous familier for så vidt muligt at sikre kontinuitet om-

kring barnets modersmål, religion, kultur og etnicitet under anbringelsen. 

 

I Canada er der lignede forhold og White (2015) peger på ŀǘ ŘŜǘ ǘƛƭ ŘŜƭǎ ǎƪȅƭŘŜǎ έthe 

{ƛȄǘƛŜǎ {ŎƻƻǇέΦ 5ŜƴƴŜ ōŜǘŜƎƴŜƭǎŜ Řŋƪƪer over tusindvis af børn der i 1960érne blev 

fjernet fra deres hjem og anbragt i ikke-indegnous plejefamiler, angiveligt for deres 

eget bedste. En anden grund er, ifølge Blackstock et al. (2020) at mangel på informa-

tion om mennesker med indigenous baggrund forstærker den diskrimination der finder 

sted i Canada. Samt at hele systemet omkring udsatte børn og familier er gennemsyret 

af en vestlig ontologi og tankegang, og derfor stadig undertrykker indigenous rettighe-

der og muligheder. Den vestlige tankegang der er i anbringelsessystemet, legaliserer at 

indigenous børn bliver anbragt væk fra deres familier og deres samfund, og i Canada er 

anbringelsestallet nu højere end nogensinde før (Blackstock et al. 2020; Filbert & Flynn 

2010). 

 

Forcible removable, relocation, and separation of families, loss of cultural 

identity, and western cultural impositions all contribute to the myriad of multi-

generational social and economic disadvantages that Indigenous communities 

in Canada and Australia face today (Blackstock et al. 2020: 3). 
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Blackstock et al. (2020) peger på at selv om der officielt er givet undskyldninger til de 

børn der led både fysisk og psykisk under de frygtelige overgreb der fandt sted i Ca-

nada og Australien, indtil for relativt få år siden, lider ingenous børn og deres familier 

stadig under konsekvenserne af tidligere tiders misgerninger. Der er stadig en voldsom 

overrepræsentation af anbragte børn fra disse familier og: έneglect driven by poverty, 

poor housing, and substance abuse is the child maltreatment type most often associ-

ŀǘŜŘ ǿƛǘƘ CƛǊǎǘ bŀǘƛƻƴǎ ŎƘƛƭŘǊŜƴέ όƻǇΦŎƛǘΦύΦ Dette understøtes af Morris (2007) der har 

ŦǳƴŘŜǘ ŀǘ ƛƴŘƛƎŜƴƻǳǎ ōǄǊƴ ƛ /ŀƴŀŘŀ ŜǊ έ¢ƘŜ Ƴƻǎǘ ƛƳǇƻǾŜǊƛǎƘŜŘ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ in our na-

ǘƛƻƴέ. Og samtidig peger på at indigenous børn ikke alene ofte lever i fattigdom men 

også er i højere risiko for at opleve fysiske, psykiske og seksuelle overgreb, dårligere 

helbred, dårligere boliger og misrøgt, samt at børnene meget oftere end ikke-indi-

genous børn bliver anbragt uden for hjemmet. Samt at indigenous børn har fem til seks 

gange så høj risiko for at begå selvmord end jævnaldrende ikke-indigenous børn i Ca-

nada. En anden undersøgelse (Filbert & Flynn 2010) peger på at jo bedre adgang an-

bragte indigenous børn har til egen kulturel forståelse, desto bedre klarer de sig soci-

alt, fagligt og adfærdsmæssigt samtidig med at deres selvværd vurderes højere. Under-

søgelsen konkluderer samtidig at et stærkt kulturelt tilhørsforhold er medvirkende til 

øget resiliens hos de anbragte børn (Filbert & Flynn 2010). 

 

Mange af de samme forhold som for Australien og Canada gør sig gældende i New Zea-

land hvor indigenous børn ligeledes overrepræsenteret i anbringelsesstatistikkerne 

(Bowden et al. 2018; Mendes et al. 2016; Fernandez & Atwool 2013; Douglas & Walsh 

2013). For 30 år siden havde 53 % af de anbragte børn i landet Maori baggrund, på 

trods af at Maori befolkningen kun udgjorde 12 % af den samlede befolkning på det 

tidspunkt (Fernandez & Atwool 2013). Den fortsatte overrepræsentation beskrives 

som et betragteligt problem, for selv om halvdelen af indigenous børn er anbragt hos 

deres egne familier, er den anden halvdel ikke sikret kontakt til deres kultur og netop 

oplevelsen af det kulturelle fællesskab er signifikant for børns udvikling af resiliens 

(op.cit.).  

 

Dette state of the art review har vist at børn fra oprindelige folk bliver anbragt oftere 

og længere end børn med ikke-indigenous baggrund i Canada, Australien og New Zea-

land; alle lande med høj andel af indigenous befolkning.  

     De forhold der beskrives i artiklerne findes også, i større eller mindre omfang, her i 

landet, men reviewet kan dog ikke uden videre udstrækkes til at gøre sig gældende for 

Grønland, da levevilkårene og det politiske miljø er markant anderledes her, end for 

andre oprindelige folk. Ligesom det forhold at den lovgivende forsamling består af 

inuit, modsat de andre lande hvor den oprindelige befolkning udgør en minoritet.  
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Denne afhandling rækker dermed udover den viden der findes på området ved at bi-

drage med indsigt i grønlandske børns oplevelser med anbringelser på døgninstitutio-

ner. 

     Næste kapitel er metodekapitlet, der viser de fremgangsmåder og metoder der er 

anvendt i afhandlingen.  
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Kapitel 4. Metode 

Denne afhandling søger at belyse og skabe viden om anbragte børns hverdag, ønsker, 

glæder og bekymringer, samt undersøge om der er særlige kendetegn ς ud fra deres 

egne narrativer (White 2006). For at tilvejebringe empiri der både kan vise noget om 

det enkelte barn, og som kan generaliseres, bruges der kvalitative, især fænomenologi-

ske og hermeneutiske, arbejdsmetoder (Bøttcher et al. 2018). De kvalitative metoder 

gør det muligt at generere andet og mere materiale end blot tal og statistikker ved at 

inddrage børnenes ansigtsudtryk, kropsholdning, tøjstil og andre nonverbale, sanselige 

og visuelle udtryksformer (Flyvbjerg 2015).  

     I kapitlet gennemgås de fremgangsmåder og metoder der er anvendt i afhandlin-

gen, samt overvejelserne om målgrupper, indsamlingen og bearbejdelsen af empirien. 

Kapitlet afsluttes med en diskussion af metodernes og afhandlingens begrænsninger 

og en opsamling. 

Casestudiet som forskningsmetode 

Afhandlingens formål er at undersøge hvordan børn oplever at blive anbragt og leve på 

en døgninstitution. Denne specifikke form for viden kan kun tilvejebringes gennem 

samtaler med børnene selv hvor de får lov til at fortælle om deres oplevelser (Gulløv & 

Højlund 2003; Stake 1995). Casestudier er velegnede til at afdække komplekse årsags-

sammenhænge inden for et givent område hvor de undersøgte variable ikke kontrolle-

ret kan adskilles fra den kƻƴǘŜƪǎǘ ƘǾƻǊƛ ŘŜ ƛƴŘƎňǊΦ CƭȅǾōƧŜǊƎ ƪŀƭŘŜǊ ŎŀǎŜǎǘǳŘƛŜǊ ŦƻǊ έŘŜǘ 

ƪƻƴƪǊŜǘŜǎ ǾƛŘŜƴǎƪŀōέ ƻƎ ŘŜŦƛƴŜǊŜr et casestudie som en videnskabelig undersøgelse af 

et eller flere konkrete fænomener med det formål at opnå en detaljeret viden om 

disse fænomener (Flyvbjerg, 1992). 

     Casestudier er kendetegnet ved at være intensive studier af få enheder med mange 

forklarende variabler, med mulighed for at gå i dybden og belyse problemstillingerne 

fra mange forskellige vinkler og ved hjælp af flere forskellige kilder. I dette tilfælde er 

der 38 primærkilder og 61 sekundær kilder. Det er afgørende for besvarelsen af forsk-

ningsspørgsmålet i afhandlingen at der kan indsamles empiri med en høj detaljerings-

grad og tætte beskrivelser af oplevelserne. De tætte beskrivelser kan være til  stor 

ƴȅǘǘŜ ŦƻǊ ǇǊŀƪǘƛƪŜǊŜƴ ƻƎΥ έMere interessant for samfundsteoretikeren end både faktu-

elle έŦǳƴŘέ ƻƎ ǘŜƻǊŜǘƛǎŜǊƛƴƎ Ǉň Ŝǘ højt generaliseringsniveauέ όCƭȅǾōjerg 2015: 517). 

Casestudiet kan give en pålidelig viden om konkrete enkelttilfælde, og som Flyvbjerg 

(2015: 497) slår fast, er gode casestudier en forudsætning for en stærk samfundsviden-

skab. Det samfundsvidenskaben her bidrager med, er en konkret og kontekstbunden 
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viden der, modsat den naturvidenskabelige, positivistisk på-forhånd-tilrettelagte og 

forudsigende teori, i sit udgangspunkt er teoriløst (Flyvbjerg 2015; Stake 1995; Ragin & 

Beckers 1992). Et fænomenologisk casestudie kan være svært at generalisere ud fra, 

men derfor kan den viden der er skabt, ǎŀƎǘŜƴǎ ōǊǳƎŜǎ ƛ ŘŜƴΥ έYƻƭƭŜƪtive vidensakku-

Ƴǳƭŀǘƛƻƴ Ǉň Ŝǘ ƎƛǾŜǘ ŦŜƭǘ ŜƭƭŜǊ ƛ Ŝǘ ǎŀƳŦǳƴŘέ όCƭȅǾōƧŜǊƎ нлмрΥ рлрύΦ  

     Casestudier indeholder ofte et betydeligt fortællende element, og denne afhandling 

er ingen undtagelse. Der indgår 38 tætte beskrivelser, også kaldet thick descriptions 

(Geertz 1973), fra anbragte børn og tætte fortællinger fra tidligere anbragte og pårø-

rende i denne afhandling. Disse casestudier er holdt i en åben, snarere end i en lukket 

og opsummerende, formidling. Dette, siger Flyvbjerg, kan være vanskeligt at reducere 

til videnskabelige formler og teorier og møder derfor kritik i naturvidenskabelige 

kredse der ser dette som en fejl eller mangel (Flyvbjerg 2015; Haraway 2018). Men den 

tætte beskrivelse er både mere nyttig og mere interessant for praktikkerne og sam-

fundsteoretikerne end at teoretisere på abstrakte og generaliserende niveauer. Et ca-

sestudie kan holdes åbent ved at undgå at:  

 

ώΧϐ ōƛƴŘŜ ŎŀǎŜƴ ƻǇ Ǉň ǘŜƻǊƛŜǊ ŦǊŀ ǎǇŜŎƛŦƛƪƪŜ ŀƪŀŘŜƳƛǎƪŜ ǎǇŜŎƛŀƭƛǎŜǊƛƴƎŜǊ ς det 

ƧŜƎ ƪŀƭŘŜǊ έƳŜǎƻ-ǘŜƻǊƛŜǊέΦ L ǎǘŜŘŜǘ ǊŜƭŀǘŜǊŜǊ ƧŜƎ casen til bredere filosofiske 

standpunkter, der går på tværs af de akademiske specialiseringer. På den 

måde forsøger jeg at give spillerum for læsere med forskellige faglig baggrund 

til at foretage forskellige fortolkninger og drage forskellige konklusioner vedrø-

rende spørgsmålet om, hvad casen handler om. Formålet er ikke, at casestu-

diet skal være hvad som helst for hvem som helst. Formålet er at åbne mulig-

hed for, at studiet kan have forskellige betydninger for forskellige mennesker. 

Jeg forsøger at opnå dette ved at beskrive casen med så mange facetter og di-

lemmaer ς som livet selv ς at forskellige læsere kan blive tiltrukket, eller fra-

stødt, af forskellige ting i casen. Læserne får ikke udpeget en bestemt teoretisk 

vej gennem casen. Endnu mindre får de indtryk af, at sandheden ligger for en-

den af vejen (Flyvbjerg 2015: 516). 

 

Casestudierne er altså et resultat i sig selv der kræver en fyldestgørende beskrivelse af 

projektet. Det skal ikke koges ned eller opsummeres i nogle få velvalgte pointer, men 

vises i sin helhed for at undgå at fænomenologiske detaljer ofres til fordel for teoreti-

ske generaliseringer (Flyvbjerg 2015; Ragin & Beckers 1992).  
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Thick description 

Jeg bruger afhandlingen igennem meget plads på at beskrive interviewene og observa-

tionerne for at formidle de forskellige kontekster og inkludere mere og andet end den 

rene adfærd. Den tætte beskrivelse af situationer og adfærd bidrager til at jeg kan se 

forskellige nuancer i det mangetydige og det modsætningsfyldte som børnene fortæl-

ler om (Rasmussen 2007: 14).  

     Thick description er et begreb der er udviklet af den amerikanske antropolog, Clif-

ford Geertz (1926-2006), med inspiration fra den engelske filosof Gillbert Ryle (1900-

1976) for at beskrive etnografien. Geertz forklarer hvordan thick decsription hænger 

nøje sammen med etnografi i sin bog The interpretation of Cultures fra 1973 på denne 

måde: 

 

ΧǘƘŜ Ǉƻƛƴǘ ƛǎ ǘƘŀǘ ōŜǘǿŜŜƴ ǿƘŀǘ wȅƭŜ Ŏŀƭƭǎ ǘƘŜ άǘƘƛƴ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴέ ƻŦ ǿƘŀǘ ǘƘŜ 

ǊŜƘŜŀǊǎŜǊ όΧύ ƛǎ ŘƻƛƴƎ όΧύ ŀƴŘ ǘƘŜ ά¢ƘƛŎƪ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴέ ƻŦ ǿƘŀǘ ƘŜ ƛǎ ŘƻƛƴƎ όΧύ 

lies the object of ethnography: a stratified hierarchy of meaningful structure. 

(Geertz 1973: 312).  

 

Ovenstående citat viser at thick description ikke kun forklarer adfærden, men også 

konteksten og omstændighederne i hvilken adfærden udføres. Geertz bruger Ryles ek-

sempel med to drenge der gentagende gange hurtigt efter hinanden kniber det højre 

øje sammen. Hos den ene dreng er det et ufrivilligt tic, hos den anden dreng er det et 

konspiratorisk signal til en ven. De to bevægelser er identiske, og hvis beskriveren blot 

ƭŀǾŜǊ Ŝƴ ŜƴƪŜƭ ŦǊŜƳǎǘƛƭƭƛƴƎΣ Ŝƴ έthin descriptionέ ŀŦ ƘŋƴŘŜƭǎŜƴΣ Ǿƛƭ ŘŜǘ ƛƪƪŜ ǾŋǊŜ ƳǳƭƛƎǘ 

at sige hvilken dreng der havde hvilken intentioner med bevægelsen, eller om nogen af 

dem havde en intention. Forskellen mellem et tic og en blinken er særdeles betydelig: 

έ!ǎ ŀƴȅƻƴŜ ǳƴŦƻǊǘǳƴŀǘŜ ŜƴƻǳƎƘ ǘƻ ƘŀǾŜ ƘŀŘ ǘƘŜ ŦƛǊǎǘ ǘŀƪŜƴ ŦƻǊ ǘƘŜ ǎŜŎƻƴŘ ƪƴƻǿǎέ 

(op.cit.: 312). Drengen der blinker, kommunikerer på en meget præcis og særlig måde, 

dels bevidst, dels til en eller flere bestemte, dels som en bestemt besked, dels som en 

del af en socialt acceptabel kode, og dels uden af andre i rummet er involveret. Dren-

gen der blinker, har altså gjort to ting: knebet øjet sammen og blinket, mens drengen 

med tics kun har gjort én ting: knebet øjet sammen (Geertz 1973).  

     Nogle af de situationer jeg observerede, efterlod et stærkt mentalt billede hos mig 

hvor ansigtsudtryk og stemningen i situationen formidlede mere end ordene. Nogle af 

disse situationer har jeg berettet om for en af Grønlands førende kunstnere, Naja Abel-

sen. Abelsen tegnede derefter situationen for mig, som hun forestillede sig de så ud, 

ud fra mine beskrivelser af deres udtryk. Illustrationerne af børnene er dermed kunst-

ƴŜǊŜƴǎ ŦǊƛŜ ƪǊŜŀǘƛƻƴŜǊ ƻǾŜǊ ǳŘǎŀƎƴ ǎƻƳ έǎƳǳƪΣ ƳŜƴ ǎǄǊƎƳƻŘƛƎέΣ έǎǘƻƭǘ ŀŦ sit nye ar-
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bejdeέΣ έƭŋƴƎǎŜƭǎŦǳƭŘέ ŜǘŎΦ Derfor vil ingen af børnene kunne genkendes i illustratio-

nerne. Disse έǘŜƎƴŜde ŦŜƭǘƴƻǘŜǊέ er med som en del af den tætte beskrivelse af narrati-

ver, observationer og samtaler og kan betegnes som en secondary thick description ς 

med det formål at give et ekstra perspektiv i forståelsen af børnenes livsverden som 

ŘŜƴ ƻǇƭŜǾŜǎ ƛ ƳǄŘŜǘ ƳŜŘ ŘŜƳΦ έhōǎŜǊǾŀǘƛƻƴŜǊ ŜǊ όΧύ Ŝƴ ƎǊǳƴŘƭŋƎƎŜƴŘŜ ŘŜƭ ŀŦ ŜƴƘǾŜr 

ŦƻǊǎƪŜǊǎ ŀǊōŜƧŘŜέ ό{ȊǳƛŜǾƛŎȊ нлмрΥ умύ, og det har været en specifik metodisk del af min 

kvalitative forskning. Min tilgang til observationerne har været induktiv og eksplorativ, 

og observationerne er tænkt som et supplement til de kvalitative samtaler. Som tidli-

gere beskrevet kendte jeg på forhånd de fleste børnehjem og har været der før. Dette 

har betydning for det kendskab jeg har til stedet og ikke mindst det kendskab jeg tror 

jeg har til stedet. Professor i antropologi, Kirsten Hastrup (1948) peger på at det ikke er 

afgørende hvor længe der er observeret, men derimod er det graden af tilstedevæ-

relse og førstehåndserfaringer der afgør det empiriske materiale (Hastrup 2010b).  

Gulløv og Højlund (2003) beskriver hvordan feltarbejde skal være en vekselvirkning 

mellem deltagelse og observation samt: έEn systematisk refleksion over det iagtta-

ƎŜŘŜέ όop.cit.: 21). Som deltagende observatør i en dagligdags situation som f.eks. ved 

middagsbordet eller almindelig interaktion mellem børnene, mellem børn og voksne 

og til tider de voksne imellem, har jeg haft mulighed for at være med i nogle af de soci-

ale processer der udspiller sig, uden at være en del af institutionen. Børn og voksne 

ved hvorfor jeg er der, og de tilpasser selvfølgelig deres ageren derefter; det er derfor 

umuligt at undgå en påvirkning af rummet. Jeg har observeret rummene og menne-

skerne i forhold til mig selv, og det er den viden jeg tolker og videreformidler her. Gul-

ƭǄǾ ƻƎ IǄƧƭǳƴŘ ōŜǎƪǊƛǾŜǊ ŘŜǘ ǎňƭŜŘŜǎΥ έ¢ƻƭƪƴƛƴƎ ŜǊ ǎňƭŜŘŜǎ Ŝƴ ǳƻƳƎŋƴƎŜƭƛƎ ŘŜƭ ŀŦ Ŝtno-

grafiske observationer, og den refleksive udfordring består i en stadig åbenhed for for-

skellige fortolkningsmuligheder og en uophørlig dialog mellem materialet, feltarbejds-

processen, ƻƎ ŘŜ ŦƻǊǘƻƭƪƴƛƴƎŜǊ Ƴŀƴ ƭŋƎƎŜǊ ƛƴŘ ƛ ƛŀƎǘǘŀƎŜƭǎŜǊƴŜέ όDǳƭƭǄǾ ƻƎ IǄƧƭǳƴd 

2003: 24). 

     Observationerne giver en samlende ramme for de sociale fænomener der udspiller 

sig i den særlige situation som det jo er når mange børn bor sammen med mennesker 

de ikke selv har valgt, og af grunde de ikke selv har haft indflydelse på. Alle de sanse-

ƭƛƎŜ ƛƴŘǘǊȅƪ ǎƻƳ ŘǳŦǘŜΣ ŦŀǊǾŜǊΣ ƭȅŘƪǳƭƛǎǎŜƴ ƻƎ ŘŜƴ ƳŜǊŜ ǳŘŜŦƛƴŜǊōŀǊŜ έǎǘŜƳƴƛƴƎέ ŜǊ 

med til at give et så udførligt billede af børnenes virkelighed som muligt. Igen med fo-

kus på at intentionen er at vise en mulig fortolkning af situationerne, og at de udvalgte 

situationer blot er et udvalg.  

     Mange gange var jeg bare til stede uden at skrive eller optage lyd, og jeg var især in-

teresseret i stemningerne, og måden rummene var indrettet på. Et børnehjem er et 

ganske særligt sted der befinder sig et sted imellem at være offentlig og privat. På den 
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ene side er det et sted hvor forskellige voksne kommer og går i løbet af dagen med be-

stemte formål, og på den anden side er det børnenes hjem. Hastrup bruger betegnel-

ǎŜƴ άǘƻǇƻƎǊŀŦƛǎƪέ (Hastrup 2010a) for at beskrive den måde interaktionerne mellem 

mennesker udspiller sig på ς både i forhold til samspillet børn og børn i mellem, imel-

lem børn og voksne og de voksne i mellem da alle de sociale relationer udspiller sig 

netop i de fysiske og konkrete rum der er til rådighed (Szuievicz 2015). Såvel som i pri-

vate hjem som på et børnehjem har hvert enkelt rum sit eget formål (Gulløv & Højlund 

2003), og indretningen af de forskellige rum er vigtig for om formålet opfyldes. På de 

forskellige institutioner er der dog stor forskel på om rummene primært er indrettet til 

børn eller til voksne, som hjem eller arbejdsplads.  

     Selv om jeg de fleste gange blot var til stede, havde jeg dog en notesblok med som 

jeg kunne skrive citater, særlige situationer og stemningsskift ned i. Enkelte gange 

satte jeg mig i et hjørne af sofaen eller ved den ene ende af spisebordet og skrev ned 

mens børnene legede, spillede kort eller så TV. I de situationer var de mindre børn ofte 

interesseret i hvad jeg lavede, og ikke mindst i min kuglepen der både kan optage lyd 

og transportere det skrevne direkte ind i computeren. Nogle af de små børn, primært 

pigerne, tog imod opfordringen til at tegne i den notesbog jeg sad og skrev i. Børnene 

var ellers meget lidt interesseret i hvad jeg lavede, og når jeg ikke talte direkte til dem, 

blev jeg for det meste ignoreret.  

     Efter alle besøg på børnehjemmene skrev jeg udførlig logbog efter hukommelse og 

notesbog, og flere steder havde jeg også taget billeder af rummene, opslagstavlerne 

m.m. som hjalp hukommelsen senere i analysearbejdet (Hastrup 2010b; Hastrup 

2004).  

Etik i forskning generelt og med børn i særdeleshed  

Forskning som denne der berører så mange mennesker direkte og på følsomme områ-

der, har en særlig forpligtelse til at sikre at retningslinjerne for forskningsetik bliver 

overholdt og formidlet. Retningslinjerne betinger blandt andet: 

 

Det påhviler samfundsforskeren at udføre sin forskning under hensyntagen så-

vel til de personer og befolkningsgrupper, som er genstand for forskning som 

til andre grupper, der kan blive berørt af forskningsarbejdet og dets resultater. 

Forskeren må undgå at volde unødigt besvær og ulempe eller unødigt krænke 

andres privatliv (Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd 2002: 1). 
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Der kræves grundige etiske overvejelser såvel i empiriindsamlingen som i formidlingen 

af projektet. Disse spørgsmål må tænkes ind før projektet starter og derudover gen-

tænkes hver gang der er en ny interviewsituation. Det gælder f.eks. informeret sam-

tykke, overvejelser omkring eventuelle mulige konsekvenser for børnene og anonymi-

tet. Alle deltagere i undersøgelsen er anonyme, men anonymiteten gælder udeluk-

kende de mennesker jeg har talt med, og ikke selve institutionerne som er beskrevet 

flere steder. Derudover vil jeg gerne fremhæve nedenstående etiske emner; frivillig-

hed, at give noget igen og påvirkning, der har fyldt meget i hele perioden. 

Frivillighed er et emne der skal have særlig opmærksomhed, for når børnene er blevet 

spurgt om deltagelse på den institution hvor de bor, hvor går grænsen så for frivillig-

hed? Jeg gjorde det klart for børnene at de ikke behøvede at tale med mig, og enkelte 

børn sagde aktivt fra både før jeg kom, og da vi sad og skulle til selve interviewet. Men 

på trods af denne bestræbelse på at indskærpe frivillighedsprincippet over for både 

voksne og børn, kan der være grunde til at deltage som jeg ikke kender til, og som ræk-

ker ud over børnenes ønske om at dele deres viden. 

     9ǘ ŀƴŘŜǘ ƻǇƳŋǊƪǎƻƳƘŜŘǎǇǳƴƪǘ ƘŀǊ ǾŋǊŜǘ Ƴƛǘ ǄƴǎƪŜ ƻƳ ŀǘ έgive noget igenέ ŜƭƭŜǊ ƛ 

det mindste ikke tage for meget. !ƭŘŜǊǎƻƴ ϧ aƻǊǊƻǿ ǎǇǄǊƎŜǊΥ έIƻǿ Řƻ ŎƘƛƭŘǊŜƴ ǿƘƻ 

may already feel rejected or betrayed react when the friendly researcher departs with 

the Řŀǘŀ ŀƴŘ ƳŀƪŜǎ ƴƻ ŦǳǊǘƘŜǊ ŎƻƴǘŀŎǘΚέ (2011: 24), og svaret er: det ved jeg ikke. Der-

for startede alle samtaler med at jeg omhyggeligt forklarede hvert enkelt barn hvad 

forskningen gik ud på, hvad jeg ville spørge om, hvad det skulle bruges til, og hvornår 

afhandlingen forventeligt ville blive færdig. Derudover afsluttedes alle samtaler med at 

jeg gentog mit navn og gav dem mit visitkort med telefon nummer og mailadresse. Jeg 

fortalte dem at de meget gerne måtte ringe eller skrive til mig, og gerne på grønlandsk, 

hvis de kom i tanke om noget de gerne ville sige eller på et senere tidspunkt fik spørgs-

mål til forskningen eller interviewet. Det kan i parentes bemærkes at hverken børn el-

ler voksne indtil videre har benyttet sig af muligheden. 

     Det er en særskilt etisk pointe at være bevidst om hvordan vi påvirkes i mødet med 

hinanden. Den holdning jeg møder barnet med, betyder noget for udfaldet af inter-

viewet, og det kan betyde noget for barnet længe efter jeg er gået. På samme måde 

som barnet og det det fortæller, bliver i min bevidsthed og kan blive en del af mit pæ-

dagogiske virke:  

 

Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder no-

get af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en 

oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber el-

ler hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står 

til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej (Løgstrup 2017: 25).  
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Den hensyntagen der bliver beskrevet i det ovenstående, har blandt andet betydet at 

der enkelte gange har været spørgsmål jeg ikke har stillet, selv om de var af forsknings-

mæssig interesse. Det har blandt andet været i situationer hvor jeg har vurderet at 

barnet ikke var gammel nok, alderssvarende eller emotionelt klar til at svare på spørgs-

mål om familie eller anbringelsesgrund. Men når ønsket er at vise hvordan det opleves 

for et barn at blive anbragt uden for hjemmet, er det nødvendigt at så meget som mu-

ligt af børnenes egne stemmer medtages. Børnenes egne bidrag er centrale i forsknin-

gen, og de er afgørende kilder til at vise os voksne hvordan deres verden er. Men uan-

set hvordan man vælger at gribe forskning med børn an, er det væsentligt at huske på, 

og vedvarende reflektere over, at der er tale om et krydsfelt mellem barnet som infor-

mationskilde og den voksne som forskeren (Kampmann 2017; Jørgensen & Kampmann 

2000; Gulløv & Højlund 2003; Alderson 1995). Det betyder blandt andet at informati-

onsmængde og interview skal være afpasset til præcis den målgruppe man ønsker at 

interviewe, i dette tilfælde primært børn mellem 12-18 år.  

Disse ovenstående overvejelser er inspireret af de ti etiske overvejelser Børnerådet 

(Kampmann 1998) har oversat fra Aldersons Listening to Children. Children, Ethics and 

Social Research (1995). For at imødekomme ovenstående etiske krav er der derudover 

søgt, og givet, en godkendelse fra Videnskabsetisk Udvalg for Grønland39. 

Hvordan blev børnene udvalgt 

Jeg har igennem hele afhandlingen valgt kun at bruge ordet børn og ikke børn og unge 

eller blot unge. Dette gør jeg dels ud fra FN´s Børnekonvention der definerer børn som 

έeǘƘǾŜǊǘ ƳŜƴƴŜǎƪŜ ǳƴŘŜǊ му ňǊέΣ ƻƎ ŘŜƭǎ ǳŘ ŦǊŀ Ŝǘ ǄƴǎƪŜ ƻƳ ŀǘ ǳƴŘŜǊǎǘǊŜƎŜ ŀǘ inter-

viewene er med børn der har børns rettigheder og beskyttelsesbehov. 

     I lovgivningen findes kun betegnelsen døgninstitution, og det vil derfor nok være 

mest korrekt at bruge denne betegnelse konsistent hele vejen igennem afhandlingen. 

Det er dog ordet børnehjem der traditionelt har været mest brugt om mange af de for-

skellige institutioner, og mange af børnene og de voksne på institutionerne bruger selv 

ordet børnehjem. 5ŜǎǳŘŜƴ ƛƴŘƎňǊ ƻǊŘŜǘ έŀƴƎŜǊƭŀǊǎƛƳŀŦŦƛƪέ όƘƧŜƳύ ƛ ƴŀǾƴŜǘ Ǉň ŦŜƳ ŀŦ 

de selvstyreejet institutioner, og Ǉň ǄǎǘƪȅǎǘŜƴ ƘŜŘŘŜǊ ŘŜǘ ǎǘŀŘƛƎ έtǊƛƴǎŜǎǎŜ aŀǊƎǊŜǘƘŜǎ 

.ǄǊƴŜƘƧŜƳέΣ aŜŜǉǉŀǘ ŀƴƎŜǊƭŀǊǎƛƳŀŦŦƛŀǘ ¦ǳƳƳŀƴŀǉ ƻǾŜǊǎŋǘǘŜǎ ǘƛƭ έ.ǄǊƴŜƘƧŜƳƳŜǘ 

¦ǳƳƳŀƴƴŀǉέΣ ƻƎ !ƴƎŜǊƭŀǊǎƛƳŀŦŦƛƪ LǾŀƴŜǉ ƘŜŘ ƛƴŘǘƛƭ ŦƻǊ ƴȅƭƛƎǘ έwǄŘŜ YƻǊǎ .ǄǊƴŜƘƧŜƳέΦ 

Hos de selvejende og kommunale institutioneǊ ŦƛƴŘŜǊ Ǿƛ έ.ǄǊƴŜƘƧŜƳƳŜǘ ¢ǳǇŀŀƴŀǉέ ƻƎ 

 
39 Bilag 5. Godkendelse fra Videnskabsetisk Udvalg for Grønland. 
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έ!ƴƎŜǊƭŀǊǎƛƳŀŦŦƛƪ tŀƪƪǳǘŀǉέΦ 5ŜǊŦƻǊ Ǿƛƭ døgninstitution og børnehjem blive brugt syno-

nymt gennem afhandlingen, alt efter hvordan det bedst giver mening i sammenhæn-

gen. 

 

Som en del af forberedelsen sendte jeg en informationsmail til alle Grønlands døgnin-

stitutioner i starten af projektet med en kort præsentation af projektet samt at de 

kunne forvente at høre mere fra mig i løbet af det næste halve år. I løbet af de godt to 

år jeg foretog interview, var jeg løbende i kontakt med de forskellige institutioner 

hvoraf nogle var mere interesseret i kontakten end andre, og jeg sendte mails med be-

skrivelser, reviderede projektbeskrivelser, spørgeguider til børnene og til forstanderne 

m.m. Flere gange har jeg dog måtte notere mig at projektbeskrivelser, mails og tele-

fonsamtaler ikke gør det alene. Da jeg var færdig med empiriindsamlingen, kunne jeg 

konstatere at kun i tre ud af de 17 besøg fik jeg gennemført de planlagte interview. Og 

selv om alle børnehjemmene på forhånd fik spørgsmål, projektbeskrivelse samt et 

skema hvor børnene selv skulle krydse af hvad de gerne ville være med til i forhold til 

interviewene40, oplevede jeg at børnene som oftest ikke rigtigt vidste hvad jeg ville tale 

med dem om når jeg kom. 

     Der er en tilbøƧŜƭƛƎƘŜŘ ǘƛƭ ŀǘ ǘŀƭŜ ƻƳ έŀƴōǊŀƎǘŜ ōǄǊƴέ ǎƻƳ Ŝƴ ǎŀƳƭŜǘ ƎǊǳǇǇŜ ƳŜŘ 

særegne karaktertræk, men det er ikke korrekt. Alle børnene har hver sin skæbne, og 

hver sin egen fortælling. Nogle kan berette om forældre der er afgået ved døden som 

eneste anbringelsesgrund, mens andre har fortællinger om ubeskrivelige omsorgssvigt. 

Derfor mener jeg ikke der ikke tale om én målgruppe selv om der kan være mange lig-

heder i de ydre omstændigheder for anbringelserne.  

     I processen med at definere hvilke børn der skulle tales med, arbejdede jeg med tre 

overordnede kriterier. Først og fremmest skulle der fastsættes en aldersgrænse, der-

næst var der overvejelser om de forskellige køn og til sidst et ønske om en vis randomi-

sering. Intentionen var at tale med fire børn, mellem 12ς18 år, på hver institution; det 

vil sige at der var mulighed for at tale med 80 børn i alt da to af institutionernes mål-

gruppe er 0-10 år.  

     I arbejdet med mennesker vil der dog altid opstå fejl, mangler og misforståelser der 

kan obstruere selv de bedste intentioner, og i Grønland er der derudover også særlige 

forhold vedrørende vejret og infrastrukturen at tage hensyn til. Uagtet hensigten lyk-

kes det ŘŜǊŦƻǊ έƪǳƴέ ŀǘ ǘŀƭŜ ƳŜŘ оу ŦƻǊǎƪŜƭƭƛƎŜ ōǄǊƴ ƻƎ ŦƻǊŜǘŀƎŜ оф ƛƴǘŜǊǾƛŜǿ Řŀ ƧŜƎ 

talte med det samme barn to gange med 1½ års mellemrum. Nogle steder har der slet 

ikke været fire børn i målgruppen, nogle steder har det ikke været muligt at få foræl-

 

40 Se bilag 4. Samtykkeerklæring til børn. 
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dremyndighedsindehaverne til at godkende at børnene måtte blive interviewet, og an-

dre gange havde børnene ikke selv lyst da vi sad og skulle i gang. Fem institutioner har 

ganske fravalgt at deltage i forskningen mens alle andre har lagt mange kræfter i at 

prøve at imødekomme forskningens præmisser i en hektisk hverdag. Én gang ankom 

jeg til en aftale på en institution og fik at vide at de børn jeg skulle tale med, var taget 

på rensdyrjagt med forstanderen et par dage forinden. Jeg fik lov til at ringe til dem fra 

institutionens kontor og gennemførte to interview pr. telefon. 

     I fire tilfælde var der udvalgt børn på 10 og 11 år da jeg kom ud på institutionerne 

og skulle tale med børnene. I stedet for at afvise børnene valgte jeg at tale med dem 

på deres præmisser og tilpasse spørgeguiden for at undgå spørgsmål jeg vurderede 

børnene ikke burde svare på. Tre af interviewene er med i afhandlingen og kan læses i 

kapitel 6 mens jeg fik mulighed for at tale med det fjerde barn igen da hun var blevet 

12 år, og det er derfor den samtale der er gengivet. 

     I ŦŜƳ ǘƛƭŦŋƭŘŜ ǾŀǊ ŘŜ έōǄǊƴέ ƧŜƎ ǎƪǳƭƭŜ ǘŀƭŜ ƳŜŘΣ ǳƴƎŜ mennesker på 19 og 20 år som 

stadig boede på institutionerne. Lige som med de små børn valgte jeg at tale med dem 

nu når de var klar til at tale med mig.  

 

Børnenes alder 

Børns alder har en stor betydning for hvordan de kan interviewes, og hvilke metoder 

der fungerer bedst. Jeg valgte at børnene skulle være mellem 12-18 år, dels for at øge 

chancerne for at de selv forstod de emner vi skulle tale om og, i en eller anden grad, 

selv kunne bearbejde det efterfølgende. Selv om udgangspunktet altid var at vi ikke 

skulle tale om de traumatiske oplevelser der, mange gange, lå til grund for anbringel-

serne, kunne det ikke undgås at børnene kom til at tænke på det. Grunden til at jeg be-

vidst valgte det meget åbne spørgsmål: έVed du hvorfor du er anbragt?41έ, var primært 

ud fra etiske overvejelser. Jeg er hverken psykolog eller særligt trænet i at tale med 

børn om traumatiske oplevelser, og jeg ville ikke have mulighed for at skabe den nød-

vendige relation til børnene i den korte tid jeg ville være i deres liv. Men det er dog 

ikke muligt helt at undgå at tale om traumatiske emner, for selv det forholdsvis neu-

trale spørgsmål: έVŜŘ Řǳ ƘǾƻǊŦƻǊ Řǳ ŜǊ ŀƴōǊŀƎǘΚέ, er, uanset om den enkelte ville eller 

kunne svare, et spørgsmål der vækker resonans i sindet hos barnet. 

     Også i varigheden af interviewet spiller alderen ind. Der er relativ stor forskel på 

hvor lang tid børn kan fastholde opmærksomheden i et interview, også selv om inter-

viewet forsøger at tage form af en samtale (Kampman et al. 2017; Kampmann 1998). 

Mindre børn, og børn der ikke er alderssvarende, kan som regel ikke holde koncentra-

tionen lige så længe som større børn og teenagere. Derfor var jeg meget opmærksom 

 

41 Bilag 2. Spørgeguide til børn og til forstandere. 
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på at observere børnenes signaler om hvornår de έhavde fået nokέ. F.eks. når barnet 

begyndte at vise motorisk uro, hvis det begyndte at gabe og strække sig, hvis det be-

gyndte at skifte emne mere hyppigt, eller hvis det mistede lysten til øjenkontakt og kig-

gede mere ud ad vinduerne. I de tilfælde spurgte jeg enten direkte om de hellere ville 

noget andet nu, eller også rundede jeg bare af og afsluttede samtalen.  

     For at interviewe børn under 18 år skal forældre eller værge give deres samtykke til 

at jeg taler med dem. De modtog derfor, via institutionen, et brev med beskrivelse af 

projektet samt en samtykkeerklæring42 hvor de kunne give afslag eller tilladelse til at 

deres barn måtte tale med mig. De fleste forældre gav deres samtykke mens enkelte 

afslog. Det er dog langt fra alle forældre der har en mailadresse og mulighed for at 

printe samtykkeerklæringen ud, skrive den under og scanne den ind igen. Lige som det 

i flere tilfælde var ganske svært for børnehjemmet at finde ud af hvor forældrene be-

fandt sig rent fysisk. Det betød at jeg flere gange kom til en institution hvor børnene 

gerne ville tale med mig, og hvor deres forældre havde givet mundtligt samtykke, men 

der ikke forelå noget på skrift. I et par situationer kunne det løses ved at forstanderen 

ringede forælderen op og forklarede at jeg havde brug for at høre og optage samtyk-

ket. Andre gange forsikrede forstanderne mig om at de ville fremskaffe underskrifterne 

og eftersende dem til mig.  

 

Randomisering 

I kontakten med børnehjemmene bad jeg om at komme til at tale med de to piger og 

de to drenge der havde fødselsdag næste gang. Dette var for at gøre udvælgelsen så 

tilfældigt som muligt så jeg ikke uforvarende kom til at tale med de børn som børne-

hjemmet anså som værende de bedste, eller dårligste, repræsentanter.  

     I praksis fungerede det dog ikke altid enten fordi der ikke var to piger og to drenge i 

aldersgruppen, fordi de ikke var interesseret, fordi de var ude af børnehjemmet på fe-

rie eller rensdyrjagt, eller fordi deres forældre ikke ville give tilladelse til interview. Det 

vil sige at flere af børnene er blevet direkte spurgt af forstanderen eller andre medar-

bejdere. Derfor er der også mulighed for at forstanderne har spurgt børn der trives 

særligt godt, og at der derfor er en bias blandt de interviewede børn om børnehjem-

met er særligt godt. Dog oplevede jeg flere forstandere sige at netop dette eller hint 

barn havde særligt meget på hjerte eller var særligt utilfreds med at bo på stedet.  

Det er ikke min oplevelse at der var forskel på kvaliteten af samtalerne hos de børn der 

var udvalgt efter hvem der havde fødselsdag næste gang, og dem der var blevet spurgt 

om de ville være med fordi de var de eneste i aldersgruppen. 

 

 

42 Se bilag 3. Samtykkeerklæring for værger. 
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Køn 

Der er næsten samme antal drenge som piger på institutionerne med en svag over-

vægt af drenge (Grønlands statistik) og jeg har talt med 21 piger og 17 drenge, altså en 

svag overvægt af piger. Det er vanskeligt at sige noget præcist om hvorfor der er 

denne overvægt af piger da det er forstanderne der har spurgt børnene om de ville 

tale med mig, og jeg ikke ved hvor mange drenge der er spurgt i forhold til piger.   

Ingen af børnene jeg talte med, definerede sig selv som andre køn. 

 

Anonymisering 

På trods af at der er 22 døgninstitutioner i landet, og det umiddelbart kan lyde af 

mange, har de fleste institutioner hver deres kendetegn og et lokalområde som gør at 

de let kan genkendes, ikke mindst i de byer hvor der kun ligger en eller to institutioner. 

Derfor er alle personer, steder og særlige genkendelig træk anonymiseret eller taget 

ud af beretningerne. Det vil sige at der refereres til alle de mennesker jeg har talt med 

uden brug af bynavne eller institutionsnavne. Dog er alle landets institutioner nævnt, 

og det fremgår ligeledes hvilke 17 institutioner der har været besøgt i forbindelse med 

denne afhandling. Det fremgår dog ikke hvor mange børn der kommer fra den enkelte 

institution, eller hvilken institution de kommer fra. 

    I bestræbelserne på at gøre en institution anonym kan det ske at den uforvarende 

kommer til at minde om en helt anden, og nogle kan derfor komme til at tro at de kan 

genkende institutionen. Det gør sig særligt gældende for de institutioner der har en be-

stemt målgruppe eller pædagogik. Det skal her blot understreges at der bliver rejst 

meget på næsten alle institutionerne, og at kunst, musik og grønlandsk kultur er en 

stor del af hverdagen på mange institutioner. Derfor er det ikke en indikation i sig selv 

når børnene f.eks. fortæller om rejser, optræden, kunst eller idræt. Alle cases og navne 

er fiktive, og enhver lighed med nulevende eller afdøde personer er tilfældige selv om 

man som læser måske synes at noget er genkendeligt.  
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Illustration 2. Korsang (af Naja Abelsen). Det er alment kendt i Grønland at der er en 

bestemt institution der rejser mere og arrangerer flere koncerter end andre institutio-

ner. Dog er der mange af børnene, på flere forskellige institutioner, der taler om hvor-

dan rejser, sang og musik er en del af deres institutionsliv. De samtaler med børnene 

hvor rejser og koncerter indgår i deres fortælling, kommer altså fra flere forskellige in-

stitutioner og ikke blot den der er mest kendt for disse aktiviteter. 
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Figur 7, oversigt over medvirkende institutioner og samtaler med børn.  

 

 
43 0 betyder at jeg har været på institutionen og talt med forstanderne, men at det af forskel-
lige grunde ikke var muligt at tale med børnene. 
 

Selvstyreejet institutioner Samtaler med børn 

Angerlarsimaffik Aja Ja 

Angerlarsimaffiat Uummannaq Ja 

Inuusuttut Inaat 430 

Isikkivik 0 

Ivaneq Ja 

Kaasassuk Ja 

Meqqat Illuat Ja 

Prinsesse Magrethes Børnehjem Ja 

Pilutaq Ja 

Qasapermiut 0 

Sarliaq Ja 

Komunale institutioner  

Augo Lyngesvej 0 

Puilasoq 0 

Tupaarnaq Nej 

Selvejende institutioner  

Akillit Ja 

IMP (Inuuneq meeraq pinngoralu)   Nej 

Mælkebøttecentret Nej 

Orpigaq Ja 

Pakkutaq Ja 

Pitu Nej 

Qaamasoq Ja 

Sikkerneq Nej 

I alt 38 forskellige interview 
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Figur 8 & 9. Oversigt over børnenes alder og hvor mange anbringelsessteder de har 

boet på. 
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Som vist i diagrammerne er godt halvdelen (52 pct.) af de børn jeg har talt med mellem 

15 år og 17 år. Mens den anden halvdel fordeler sig næsten ligeligt mellem at være lidt 

ældre (21 pct. er mellem 18 år og 20 år) og lidt yngre (27 pct. er mellem 10 år og 14 

år).  

     Langt de fleste (63 pct.) har været anbragt to eller tre steder, og 16 pct. er i deres 

første anbringelse. Der skal tages højde for at tallene er som børnene selv husker det, 

og at antallet af anbringelser dækker både over plejefamilier og institutioner. Børnene 

skelner nemlig ikke mellem plejefamilie og døgninstitution på samme måde som vi 

voksne, men tæller de steder hvor de har boet som ikke var hos forældre eller anden 

familie. 

Spørgeguide til samtaler med børnene 

 

Selvom børn på et overordnet plan er tildelt flere demokratiske rettigheder 

end tidligere set, er det ikke ensbetydende med, at der ikke fortsat er tale om 

bestemte samfundsmæssige og institutionelle magtbetingelser, hvor børn kon-

kret i de forskellige hverdagslige sammenhæng, de indgår i, er underlagt for-

skellige typer af styringsprocesser, der etablerer særlige former for magt/af-

magt (Gulløv & Højlund 2003: 177). 

 

Som ovenstående citat fra bogen Feltarbejde blandt børn, metodologi og etik i etno-

grafisk børneforskning viser, vil der altid være en strukturel skævvridning i magtbalan-

cen i forholdet med voksen/barn, og i dette tilfælde forsker/barn. Så mens selve inter-

viewene er uden forhistorie, forstået på den måde at jeg ikke har læst om eller talt 

med nogen om barnet, foregik interviewet på en institution og mange gange i overvæ-

relse af en medarbejder på stedet. I nogle tilfælde fik barnet selv lov til at vælge, f.eks. 

en kontaktperson, andre gange var det forstanderen der bestemte hvilken medarbej-

der der skulle være med. Dette har uden tvivl influeret på samtalerne og svarene som 

børnene har givet. 

For at få adgang til personlig og subjektiv information har interviewene, for så vidt det 

var muligt, haft karakter af en samtale der blev løst styret af en på forhånd udarbejdet 

spørgeguide. Spørgeguiden er verificeret og videreudviklet på en workshop med med-

arbejderne og ledelsen fra døgninstitutionsafdelingen i Styrelsen for Forebyggelse og 

Sociale forhold. Derudover har jeg indsamlet ideer og kommentarer fra en forstander-

konference, afholdt af Styrelsen for Forebyggelse og Sociale forhold i foråret 2019 hvor 

alle deltagerne medvirkede i en brainstorm for at afdække svagheder og unøjagtighe-
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der. Spørgeguidens formål var at belyse børnenes egen oplevelse af forløbene, og de-

res vurdering af om anbringelsen hjælper dem, samt om de kan forestille sig hvordan 

det var gået dem hvis de ikke var blevet anbragt på institution. De hypotetiske spørgs-

Ƴňƭ ƻƳ έƘǾƛǎ ƴǳέ ǾŀǊ ƳŜŘ ŦƻǊ ŀǘ Ŧň Ŝǘ ƛƴŘōƭƛƪ ƛ ƘǾƻǊ ƳŜƎŜǘ ōǄǊƴŜƴŜ ƘŀǾŘŜ ǘŋƴƪǘ ƻver 

deres egen situation, og hvor meget det fyldte i deres hverdag.  

     Der er den indbyggede svaghed i metoden at barnet kun kan sige det det ved, og 

det det kan huske, samt som udgangspunkt kun fortæller det det har lyst til at tale om. 

Derudover er det en naturlig selvopholdelsesmekanisme, eller forsvar, at undgå at tale 

om alt for følsomme eller tabubelagte emner til fremmede mennesker selv om det må-

ske er lykkedes at få etableret et trygt samtalerum mellem barnet og mig selv (Launsø 

& Rieper 2005: 109). På den anden side er der også mennesker, og måske særligt ud-

satte mennesker, der er så taknemmelige for at der er nogen der vil lytte til dem at de 

meget hurtigt kommer til at έkrænge deres sjæl udέ. Det giver en sær form for (u)ba-

lance mellem at sige meget og slet ikke at sige noget. Ydermere var der for nogle af de 

børn, tidligere anbragte og pårørende jeg talte med, og som fortalte ganske meget om 

deres egne situation, en vis forventning om at jeg ville og kunne hjælpe dem nu når jeg 

havde hørt hvilke problematikker de havde. Det tilførte enkelte af samtalerne en vis 

sårbarhed som skulle håndteres individuelt og på stedet. Nogle gange kunne jeg infor-

mere om lovgivning og rettigheder eller give e-mailadresse og telefonnummer til Bør-

netalsmandsinstitutionen. Andre gange kunne jeg bare lytte og være ærlig omkring at 

jeg ikke kunne gøre noget ved deres situation. En enkelt gang hjalp jeg en tidligere an-

bragt med at komme i kontakt med en medarbejder som havde betydet meget for 

hans anbringelse som barn.  

Tolkning 

I Grønland har grønlandsk være det officielle sprog siden 2009 (Lov om Grønlands selv-

styre §20), og i Inatsisartutlov om sprogpolitik (§2) er det uddybet at det grønlandske 

sprog består af tre hoveddialekter samt at det danske sprog kan anvendes i offentlige 

forhold.  Da jeg ikke mester det grønlandske sprog, er de fleste interview foregået på 

dansk som er mit modersmål og oversat til grønlandsk som er modersmålet for næsten 

alle børnene på kysten og for de fleste børn i Nuuk. Der er brugt tolk i 29 ud af 39 (74,4 

pct.) af samtalerne med børn under 18 år, og det har været det enkelte barn selv der 

besluttede om der skulle gøres brug af tolken. 

     Der var flere overvejelser om projektet skulle have sin egen tolk med ud på instituti-

onerne, eller om der skulle findes tolke ude på de enkelte steder. En fordel ved at tage 

en tolk med ud på de forskellige institutioner ville have været at jeg ville have haft en 

έƪƻƭƭŜƎŀέ ƛ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴŜƴΣ ǎŀƳǘ ŀǘ ŦƻǊǾŜƴǘƴƛƴƎǎŀŦǎǘŜƳƴƛƴƎŜƴ ƳŜƭƭŜƳ ƻǎ Ǿƛƭle have været 
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meget klar fra starten, og arbejdsgangen ville blive lettere efterhånden som samta-

lerne skred frem. Risikoen for at tolken skulle have en forforståelse med det enkelte 

ōŀǊƴ ǾƛƭƭŜ ƻƎǎň ǾŋǊŜ ǾŋǎŜƴǘƭƛƎ ƳƛƴŘǊŜΣ ƻƎ ǘƻƭƪƴƛƴƎŜƴ ǾƛƭƭŜ ŘŜǊŦƻǊ ǾŋǊŜ ƳŜǊŜ έǊŜƴέΦ Det 

var hensynet til at barnet ikke skulle risikere at sidde sammen med to fremmede 

voksne og svare på følsomme spørgsmål der afgjorde sagen (Jensen 2000: 247ff.; Al-

derson 1995; Kampmann et al. 2017; Løgstrup 2017). Det kan virke skræmmende og 

ubehageligt for nogle børn at blive interviewet af fremmede mennesker, og hensynet 

til dette betød at jeg spurgte de enkelte institutioner om de kunne stille en tolk til rå-

dighed under samtalerne. I de tilfælde hvor det ikke kunne lade sig gøre, var jeg parat 

til at tage en tolk med udefra og så spørge de enkelte børn om de ville foretrække at 

der også var en voksen med fra institutionen, eller om de havde andre ønsker der 

kunne gøre dem mere trygge i situationen. Det kunne dog lade sig gøre i alle tilfæl-

dene, og i flere af samtalerne var tolken med som en ekstra sikkerhed for barnet selv 

om det reelt ikke var nødvendigt.  

     Ulempen ved at bruge en tolk der er tilknyttet institutionen, er at barnet kender tol-

ken og måske ikke har tillid til denne, eller måske har der været en konflikt som jeg 

ikke har kendskab til, men som kan influere på stemningen og dermed på interviewet. 

Det kan også være omvendt at barnet er meget glad for tolken og derfor svarer på 

spørgsmål ud fra hvad det tror tolken gerne vil høre. Endelig er der mulighed for at tol-

ken kender barnet så godt at hun kommer til at overfortolke det barnet reelt siger, 

fordi hun vurderer at barnet mener noget andet eller tolker på kropssproget i stedet 

for det sagte. 

Transskription 

Den franske sociolog og antropolog, Pierre Bourdieu (1930-202) skrev ƻƳ έthe risks of 

writingέ ό.ƻǳǊŘƛŜǳ мфффΥ снмύ ƘǾƻǊ selv de mindste valg fra forfatterens side kan foran-

dre hele meningen af en sætning. Placeringen af komma, punktum og udeladelse af 

enkelte ord er ikke bare en oversættelse, men også en fortolkning. Den italienske tale-

ƳňŘŜ έtraduttore, ǘǊŀŘƛǘƻǊŜέ44 giver en malerisk og følelsesmæssig forklaring på hvor-

dan en oversætter uvægerlig kommer til at foretage valg der på en måde forråder det 

oprindelige sagte eller skrevne (Christensen, m.fl. 2008: 16). Transskription er også en 

oversættelse, på lige fod med tolkningen, fra det talte sprog til det skrevne sprog, og 

derfor kan samme udtryk gøre sig gældende her da megen vigtig information bliver  

έόΧύ ŀƭƳƻǎǘ ƛƴŜǾƛǘŀōƭȅ ƭƻǎǘ ƛƴ ǘǊŀƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴέ ό.ƻǳǊŘƛŜǳ мфффΥ сннύΦ Dette gælder særligt 

for transskription af interview med grønlændere da det grønlandske folk har et meget 

 
44 Italiensk ordsprog der kan ƻǾŜǊǎŋǘǘŜǎ ǘƛƭ έoversætteren er en forræderέΦ 
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levende og udtryksfuldt kropssprog som ikke kan ses på en diktafon. F.eks. er der lange 

ǇŀǳǎŜǊ ƛ ƭȅŘŦƛƭŜǊƴŜ ƘǾƻǊ ƛƴǘŜǊǾƛŜǿǇŜǊǎƻƴŜƴ ƘŀǊ ǎŀƎǘ έƧŀέ ǾŜŘ ŀǘ ƭǄŦǘŜ ǄƧŜƴōǊȅƴŜƴŜ Ŝǘ ǇŀǊ 

millimeter, eller hvor forskellige ƎǊŀŘŜǊ ŀŦ έǾŜŘ ƛƪƪŜκŜǊ ƭƛƎŜƎƭŀŘκŜǊ ƛƪƪŜ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜǊŜǘέ 

kan afgøres af hvor højt skulderne bliver trukket op mod ørene. At transskribere dette 

så både meningen såvel som respekten for den interviewede er intakt, har krævet at 

jeg har brugt mit faglige personƭƛƎŜ ǎƪǄƴΦ 5ŜǊǳŘƻǾŜǊ ŜǊ ŘŜǊ ŘŜǘ ōŜƴǎǇŋƴŘΣ ŀǘΥ έ{ŜƭǾ Ŝƴ 

tilstræbt objektiv og beskrivende fremstilling med loyale børnecitater vil uundgåeligt 

indbefatte redigering af deres udsagn ς alene pga. det forhold, at de altid vil være ta-

get ud af en sammenƘŋƴƎέ όDulløv & Højlund 2003: 30). Professer i almen psykologi 

og kvalitative metoder, Svend Brinkmann (1975) beskriver noget brysk ŀǘΥ έ¢ǊŀƴǎǎƪǊƛǇπ

tioner er kort sagt forarmede, dekontekstualiserede gengivelser af levende interview-

ǎŀƳǘŀƭŜǊέ όYǾŀƭŜ ϧ .ǊƛƴƪƳann 2015: 236). En anden måde at se det på kan være at det 

er levendegjorte tekster med smukke ord.  

     Samtaler der er helt ordret transskriberet med pauser, fyldord og eventuelle forstyr-

relser virker abrupte, og budskabet fra den interviewede går let tabt. For at øge læse-

venligheden og vise de interviewede størst muligt respekt, har jeg i transskriptionerne 

derfor valgt aǘ ǳƴŘƭŀŘŜ ŘŜ ŦƭŜǎǘŜ ŦȅƭŘƻǊŘ ǎƻƳ άŋƘέΣ άǄƘŜέ ƻƎ άƛƭŀŀ45έ Ƴ.m. Sproglige 

fejl og forkerte ordstillinger er ligeledes blevet omskrevet så dette ikke forstyrrer læse-

ren, eller får interviewpersonerne til at fremstå som sprogligt usammenhængende. 

έ¢ǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀŦ ǎŀƳǘŀƭŜƴ ǘƛƭ ƭƛǘǘŜǊŋǊ ǎǘƛƭ ƪŀƴ όΧύ ŦǊŜƳƘŋǾŜ ƴǳŀƴŎŜǊ ƛ Ŝǘ ǳŘǎŀƎƴ ƻƎ 

gøre det lettere at kommunikere over for læserne, hvad interviewpersonens historier 

ōŜǘȅŘŜǊέ όop.cit.: 246), og dette har været en betydelig del af overvejelsen om at over-

føre de mundtlige fortællinger fra de mange interviewpersoner til skrift. 

Udvælgelse af andre informanter  

Forskning med og om børn kræver særlige refleksioner om den betydning børn og 

barndom tillægges (Gulløv og Højlund 2003). Derfor har det, ud over samtalerne med 

børnene, også været nødvendigt at interviewe relevante fagfolk, f.eks. pædagoger og 

psykologer. Derudover har jeg talt med politikere og pårørende samt tidligere an-

bragte der i deres barndom har været anbragt i én eller flere perioder i deres liv.  

Jeg har interviewet forstanderne på alle de institutioner hvor jeg har talt med børnene, 

og på fem institutioner hvor det af forskellige grunde ikke var muligt at tale med børn. 

Forstanderne tegner billedet af institutionen udadtil og bestemmer retningen på pæ-

dagogik og menneskesyn på de forskellige institutioner og der er samlet set en høj an-

ciennitet og meget viden om området blandt forstanderne. Interviewene har givet en 

 
45 .ŜǘȅŘŜǊ ƴƻƎŜǘ ƛ ǎǘƛƭ ƳŜŘ έƛƪȰ ƻƎǎňέ 
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baggrundsviden om hver enkelt institution der blandt andet har fungeret som referen-

ceramme når jeg har talt med børnene.  

     Der var fem institutioner der valgte ikke at medvirke, trods en vis ihærdighed i mit 

ønske om at få så mange som muligt til at deltage. De institutioner der valgte ikke at 

deltage i forskningen, havde forskellige bevæggrunde. Én institution havde iværksat sin 

egen forskning og ville derfor ikke også deltage i dette projekt mens tre andre med-

delte at de havde for travlt. Den sidste institution svarede ikke på mine henvendelser. 

På næste side vises de 22 institutioner i landet, samt hvilke af dem der har deltaget i 

undersøgelsen. 
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Figur 10. Oversigt over institutionerne samt hvilke der har medvirket i undersøgelsen. 

 

 
46  zindikerer at de deltog i fokusgruppeinterviewene. 
47 < indikerer at jeg har talt med forstanderne mere end én gang. 

Selvstyreejet institutioner  Interview med forstanderne  

Angerlarsimaffik Aja 4z6 <47Ja 

Angerlarsimaffiat Uummannaq Ja 

)ÎÕÕÓÕÔÔÕÔ )ÎÁÁÔᶻ Ja 

)ÓÉËËÉÖÉËᶻ <Ja (centerledelse med Qasapermiut) 

)ÖÁÎÅÑᶻ Ja 

+ÁÁÓÁÓÓÕËᶻ <Ja  

-ÅÑÑÁÔ )ÌÌÕÁÔᶻ Ja 

Prinsesse Magrethes Børnehjem <Ja 

Pilutaq Ja 

1ÁÓÁÐÅÒÍÉÕÔᶻ <Ja (centerledelse med Isikkivik) 

SaÒÌÉÁÑᶻ Ja 

Kommunale institutioner   

Augo Lyngesvej Ja 

0ÕÉÌÁÓÏÑᶻ Ja 

4ÕÐÁÁÒÎÁÑᶻ Valgte ikke at medvirke 

Selvejende institutioner   

Akillit  Ja 

Inuuneq Meeraq Pinngortialu Valgte ikke at medvirke  

Mælkebøttecentret Valgte ikke at medvirke 

Orpigaq Ja 

Pakkutaq Ja 

0ÉÔÕᶻ Valgte ikke at medvirke 

Qaamasoq Ja 

Sikkerneq Valgte ikke at medvirke 

I ALT 17 interview, med forstandere på 18 institutio-

ner 
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Fem af forstanderne talte jeg med flere gange, og to af de forstandere hvis institutio-

ner ikke er med i undersøgelsen, deltog i to fokusgruppeinterview der blev afholdt un-

der en forstanderkonference i efteråret 2018.  

     Andre fagpersoner har jeg interviewet med forskellig intensitet, alt efter hvilket om-

råde jeg talte med dem om. Nogle talte jeg med en enkelte gang, og andre har jeg talt 

med gentagende gange, som f.eks. en af Grønlands mest brugte psykologer på de selv-

styreejet institutioner gennem årene, Connie Gregersen. Jeg har blandt andet talt med 

disse interviewpersoner om udviklingen i anbringelserne og behandlingsarbejdet, ud-

viklingen omkring udsatte børns vilkår og egne erfaringer med anbringelser uden for 

hjemmet. Fællesnævneren for alle interviewpersonerne er at de hver især har haft en 

indgangsvinkel til anbringelsesområdet som har været med til at åbne en utrolig kom-

pleks verden og vise mig hjørner og kroge af området som jeg ellers ikke ville have haft 

adgang til.  

     Nogle interview har haft form af samtaler enten bygget op omkring spørgsmål jeg 

havde forberedt i forvejen, eller omkring et enkelt emne som jeg gerne ville have be-

lyst gennem netop denne person. Af den grund har der ikke været en generisk spørge-

guide, og der hvor jeg har talt med personen flere gange, var interviewene bygget 

oven på tidligere samtaler og mailudveksling.  

Analyse af samtalerne 

I et interview er der er naturligvis et stort fokus på det talte sprog, men børn, og grøn-

landske børn især, bruger mimik og kropssprog som en del af kommunikationen (Wang 

2014; Foreningen Grønlandske Børn: 25). Der vil derfor også indgå en del tætte beskri-

ǾŜƭǎŜǊΣ ǎňƪŀƭŘǘŜ έthick descriptionsέ όDŜŜǊǘȊ мфтоύΣ ǎŀƳǘ ǘŜƎƴƛƴƎŜǊ ŘŞǊ ƘǾƻǊ ŘƛǎǎŜ ƪŀƴ 

udtrykke mere og andet end ord. 

Arbejdet med kvalitative interview og observationer giver kontinuerligt anledning til 

refleksion over metode og etik da metoderne er ikke neutrale teknikker der giver enty-

dige resultater (Gulløv & Højlund 2003). Ud fra min baggrund som pædagog og pæda-

gogisk filosof har jeg brugt metoder fra antropologien, sociologien og etnografien som 

forskningsstrategier i feltarbejdet. Feltarbejde er her en samlet betegnelse for forskel-

lige etnografiske metoder, fx observation, interview og indsamling af livshistorier 

(Fossdal & Thorsen 2010). Den viden der produceres i et feltarbejde, betragtes som 

grundstenen for den antropologiske viden og et feltarbejde kan strække sig fra ganske 

kort tid til måneder eller år (Gulløv & Højlund 2003). Formålet med at anvende forskel-

lige metoder er at kompensere for de enkelte metoders svaghed ved at belyse de situ-

ationer der med fordel kan sammenlignes og for at styrke undersøgelsens gyldighed 

(Kvale & Brinkmann 2015; Stake 1995: 107 ff.).  
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Den kvalitative undersøgelses styrke ligger i at bidrage med en dybere forståelse af 

det fænomen der udforskes (børns oplevelse af at blive anbragt og leve på døgninstitu-

tioner) og gyldigheden afgøres dels af den måde undersøgelsen er tilrettelagt på, dels 

af de konklusioner som dette design tillader at der kan drages. Derudover sikres gyldig-

heden ved gennemsigtighed, sandsynliggørelse og troværdighed (Bøttcher et al. 2018; 

Mik-Meyer 2018; Flyvbjerg 2009). Det er her særligt værd at fremhæve tre egenskaber 

der sikrer gyldigheden i nærværende undersøgelse (Mik-Meyer 2018: 21): 

 

¶ For det første at der er en bred repræsentation fra hele landet. Empirien stammer 

fra 17 ud af de 22 institutioner, herunder den østligste og den nordligste, plus 15 

institutioner midt i mellem. Denne variation har sikret en fordeling af institutioner 

med (på papiret) lettere adgang til personale, forskellige størrelser på institutio-

nerne og forskellige døgntakster der udmønter sig i forskellig økonomi.  

 

¶ For det andet at designet sikrer både en bredde og en dybde af de centrale per-

spektiver af børnenes oplevelser af deres anbringelser. Bredden sikres ved at der 

er forholdsvis mange interview, og dybden sikres ved at interviewene analyseres 

grundigt i en fænomenologisk og hermeneutisk forståelsesramme.  

 

¶ For det tredje en mangfoldighed i de stemmer der bliver hørt. Der er gennemført 

99 kvalitative interview i alt. 39 kvalitative interview med børn på institutionerne, 

fem kvalitative interview med tidligere anbragte, fire kvalitative interview med på-

rørende og 17 kvalitative interview med forstanderne på 18 institutioner. Samt to 

fokusgruppeinterview med henholdsvis fem og seks forstandere i hver gruppe. 

Derudover er der udført 32 interview med andre relevante aktører som vist ne-

denstående figur. 
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Figur 11. Grafisk oversigt over det samlede antal interview. 

 

Interviewene er foretaget i 2018 og 2019, nedenstående figur viser progressionen i af-

handlingen: 

 
Figur 12. Progression i afhandlingen. 
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Jeg har brugt en induktiv kodningsstrategi hvor emnerne udvikles løbende under de 

indledende analyser, og analysearbejdet har haft et eksplorativt udgangspunkt (Bøtt-

cher et al. 2018: 17).  

     Jeg har brugt en digital kuglepen έlivescribeέ, til interviewene. Livescribe er en 

smartpen der har en indbygget computer og digital lydoptager. Til kuglepennen følger 

en særlig slags papir der gør det muligt for kuglepennens computer at genkende hvor i 

dokumentet man befinder sig. Det vil sige at hvis jeg sætter kuglepennen ned på en 

bestemt note i min notesbog, afspiller pennen den lyd der hører til den bestemte note. 

F.eks. kan jeg have en note hvƻǊ ŘŜǊ ǎǘňǊ έƘŀƴ ǎƳƛƭŜǊέ, ŜƭƭŜǊ έƘŀƴ ƪƛƎƎŜǊ ǳŘ ŀŘ ǾƛƴŘǳŜǘέ, 

og så høre den lyd der hører præcis til den note. 

   Alle informationer på kuglepennen er efter hvert interview overført til computeren 

så både mine håndskrevne noter og lydfilen fra interviewene er synkroniseret og sam-

let ét sted. Begge slags data kan uden videre overføres til Nvivo48 hvorfra der kan ko-

des på noter såvel som på lyddelen. 

     Alle samtaler med børnene er i første omgang kodet i hånden og derefter organise-

ret og analyseret i softwareprogrammet Nvivo, alle andre interview er kodet i Nvivo. 

Ved at kode direkte på lyden af interviewene fandt jeg frem til de temaer der dukkede 

op i det empiriske materiale, og har derfor fra starten haft et stort overblik over hvilke 

temaer der gik igen blandt børnene. Den tematiske analyse er udarbejdet efter Braun 

& Clakes model Phases of Thematic Analysis (2006: 35): 

 

1. Familiarising yourself with your data 

2. Generating initial codes 

3. Searching for themes 

4. Reviewing themes 

5. Defining and naming themes 

6. Producing the report 

 

Efter den indledende kodning er der fundet frem til ni overordnet temaer:  

Anbringelsen; Personalet; Følelser; Fremtid; Familie; Venner; Skole og Uddannelse 

samt Efterværn. 

Hyppigheden af temaerne kan ses i nedenstående figur: 

 
48 Nvivo er udviklet til at håndtere store mængder data ved at sortere, arrangere og klassifi-
cere det materiale der lægges ind i programmet. Det er ligeledes muligt at lægge sine lydfiler 
ind i programmet og kode direkte på lyddelen og ikke blot på skriftlige dokumenter. 
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Figur 13. Kodeord fra Nvivo vist i forhold til hvor ofte de forekommet i samtalerne. 

Afhandlingens begrænsninger 

En dybdegående kvalitativ forskning har den begrænsning at resultaterne ikke bredt 

kan generaliseres ud til alle anbragte grønlandske børn. Dette er dog heller ikke formå-

let. Børns oplevelser er kontekstuelt meningsbærende og skal ses i den kontekst at af-

handlingen søger viden om og indblik i børns oplevelser med at blive og være anbragt. 

Kvaliteten af undersøgelsen skal blandt andet måles på om børnene, deres familier og 

fagfolk generelt kan genkende de problemstillinger og analytiske fund som undersøgel-

sen præsenterer. 

     Ved at anvende de metoder der passer sig bedst til den enkelte del af afhandlingen, 

uanset om det er interview, observation og dokumentarmaterialer eller statistik, opnås 

en større dybde i hver enkelt del af afhandlingen. F.eks. har det givet mening at se på 

institutionerne gennem en vifte af informationer fra kvalitative interview, historiske 

dokumenter, lovgivning og statistik for at forstå institutionens nuværende pædagogi-

ske og filosofiske grundsyn. Mens jeg har valgt kun at interviewe børn i bestræbelserne 

på at give dem en stemme der ikke er påvirket af historik fra pårørende eller offentligt 

ansatte. Dette valg kan kritiseres for at udelade vigtige oplysninger fra de mennesker 
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der kender barnet bedst, og som vil kunne give et mere nuanceret billede af det en-

kelte barns udsagn i analysearbejdet. Men fordi det er børnenes stemmer jeg er inte-

resseret i, og det de vælger at fortælle mig, har jeg valgt at lade børnenes stemmer stå 

for sig selv. 

     Jeg har ikke gennemgået børnenes sagsakter så oplysningerne om anbringelses-

grunde og viden om hvorvidt der er udarbejdet handleplaner, kommer udelukkende 

fra børnene egen viden og deres lyst til at dele disse oplysninger. Dette kan kritiseres 

for at give et misvisende billede af hvor mange børn der rent faktisk er blevet inddra-

get i deres anbringelse. Men dels er det børnenes oplevelser af at være inddraget der 

har været i fokus, og dels er der mange andre undersøgelser der understøtter børne-

nes egne opfattelser af at de ikke er inddraget, og at de ikke har en passende handle-

plan for deres ophold (MIO 2013; MIO 2017; Socialstyrelsen 2017; Departementet for 

Familie og Justitsvæsen 2015). 

     Derudover er børnene ikke delt op efter hvilken institution de kommer fra selv om 

der er forskel på institutionerne og pædagogik, samt på østkysten, vestkysten og Nord-

grønland. Begrundelsen er den samme, nemlig at det var børnenes oplevelser af an-

bringelsen der var vigtige, og ikke de eventuelle problematikker der førte til anbringel-

sen. Forskelle i normering og pædagogik har utvivlsomt en stor betydning for børnenes 

oplevelser, og det kunne derfor have været relevant at lave denne undersøgelse på in-

stitutionsniveau med omfattende analyse af den beskrevne og udførte pædagogik, 

men dels ville det være problematisk i forhold til anonymisering, og dels er formålet 

med denne afhandling, som tidligere nævnt, ikke at evaluere de enkelte institutioner. 

Afhandlingen beskæftiger sig derudover ikke med børnenes mulige adfærds- og diag-

nosticerede problematikker eller anbringelsesårsagerne, ud over det de selv fortæller. 

Kortlægning af døgninstitutionsområdet i Grønland (Dahl et al. 2020) peger dog på at 

forskellene i børnenes problematikker muligvis kan skyldes: έόΧύ  ŦƻǊǎƪŜƭƭŜ ƛ ŘŜƴ ǇŋŘŀπ

gogiske praksis og altså er opstået, efter at børnene er ŀƴōǊŀƎǘ Ǉň ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜǊƴŜέ 

(op.cit.: 8). Et forhold der taler for at vil være interessant med en undersøgelse der 

evaluerer de forskellige institutioner i forhold til deres pædagogik. 

 

Der har været flere forhold i processen der med fordel kunne være udført anderledes 

eller med mere snilde. Nogle blev jeg opmærksom på mens de foregik, f.eks. som da 

det gik op for mig at ordet έanbragtέ både er svært oversætteligt, og at ikke alle børn 

forstår hvad det betyder. Det betød konkret at et af de første spørgsmål i spørge-

guiden: έIǾƻǊ ƎŀƳƳŜƭ ǾŀǊ Řǳ ŦǄǊǎǘŜ ƎŀƴƎ Řǳ ōƭŜǾ ŀƴōǊŀƎǘΚέ, måtte omformuleres eller 

tilpasses situationen til noget i retning af: έIǾƻǊ ƎŀƳƳŜƭ ǾŀǊ Řǳ ŦǄǊǎǘŜ ƎŀƴƎ Řǳ ŦƭȅǘǘŜŘŜ 

ƘƧŜƳƳŜŦǊŀΚέΦ  
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     På andre områder har jeg måtte efterrationalisere og tænke over hvordan designet 

og udførelsen af interviewene kunne have været bedre. F.eks. har betragtningen af 

hvor uforberedte børnene ofte var på at jeg skulle komme, givet anledning til reflek-

sion over om kontakten til børnene kunne have været mere direkte. Fra starten af pro-

jektet har hele kommunikationsstrategien været hængt op på forstanderne, og det vil 

sige at de, uforskyldt, kom til at fungere både som έgatekeepereέ og έflaskehalseέ. Her 

kunne jeg måske have bedt om at tale i telefon med de børn som forstanderne på for-

hånd havde valgt ud efter έhvem har fødselsdag næste gang- princippetέ, et par uger 

før selve besøget. Naturligvis uden at stille spørgsmål, men blot for at orientere dem 

om forskningen, selve besøget og mulighederne for at sige ja og nej. 

Reflektion over de empiriske data 

Jeg har arbejdet med udsatte børn det meste af mit arbejdsliv, og ofte har andre men-

neskers reaktioner når jeg har fortalt hvor jeg arbejdede, været: έ5Ŝǘ Ƴň ǾŋǊŜ ǳǘǊƻƭƛƎǘ 

ƘňǊŘǘ ŦƻǊ ŘƛƎέΦ aŜƴ ƧŜƎ ƘŀǊ ƴǳ ŀƭǘƛŘ ƳŜƴǘ ŀǘ ŘŜǊ ǾŀǊ ƘňǊŘŜǊŜ ŦƻǊ ōǄǊƴŜƴŜΣ ŘŜǘ ǾŀǊ Ƨƻ 

dem det gik ud over. De sidste tre år har dog været lidt anderledes. Som interviewene 

skred frem, kunne jeg godt mærke at jeg blev mere og mere påvirket af børnenes hi-

storier. Efter et stykke tid Ǝƛƪ ŘŜǘ έǳƴŘŜǊ ƘǳŘŜƴέ Ǉň ƳƛƎ at høre de samme fortællinger 

om svigt og misbrug igen og igen. De samme historier fra forskellige børn. Fra Uum-

mannaq til Tasiilaq, fra børn på 10 år til børn på 18 år og ældre, fra piger og drenge. 

Ved de sidste interview skete det indimellem at jeg at måtte fælde en tåre når jeg gik 

hjem fra institutionen, og igen når jeg skulle lytte til interviewene. 

     Jeg har genfortalt deres beretninger så loyalt som jeg kunne, men det har været 

nødvendigt at fjerne nogle af de mere eksplicitte grusomheder børnene har fortalt om. 

Dels fordi de ikke har været nødvendige at gengive for at forstå problematikkerne og 

dels af hensyn til barnets anonymitet. 

     I det efterfølgende arbejde med analyserne blev jeg opmærksom på handlemønstre 

og adfærd blandt enkelte institutioner der fortjener mere opmærksomhed og opfølg-

ning fra anden side. 

Opsamling 

Der er anvendt flere kvalitative metoder i afhandlingen for at afdække flest mulige 

aspekter af den oplevelse børn har af at blive og være anbragt på en døgninstitution. 

For at indhente adækvat viden om børnenes livsverden er der udført 38 casestudier 

der hver især bidrager på deres egen vis til at belyse det særlige fænomen det er at 

være et barn på en døgninstitution. 
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     Det var på forhånd bestemt at de børn jeg skulle interviewe, af etiske og praktiske 

årsager, skulle være mellem 12-18 år. Der er udført 39 interview med 38 børn og 99 in-

terview i alt.  

Det var sværere at træffe aftale med nogle af institutionerne end jeg havde forventet, 

og det var ligeledes svært at indhente samtykkeerklæringer fra forældre og værger. 

Fem institutioner ville hverken selv deltage eller lade de børn der er anbragt på institu-

tionen, deltage i forskningen. Generelt var forstanderne dog meget imødekommende 

og indstillet på at hjælpe i det omfang de mente de havde tid til det, og mange af for-

standerne tog sig virkelig god tid og gjorde meget ud af at både børnene og jeg fik de 

bedst mulige vilkår for at tale sammen. 

     Selv om der mangler viden og tal på anbringelsesområdet lader det til at der allige-

vel findes uanede mængder af rapporter og analyser der er gået tabt gennem tiden da 

der ikke findes ét sted der samler og opbevarer dem. Viden om anbringelsesområdet 

burde samles et sted, og det er både ærgerligt og bekymrende at det ikke tidligere er 

sket i større grad ς og tilsyneladende stadig ikke sker. 

     I næste kapitel gennemgås den teoretiske ramme for afhandlingen. 
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Kapitel 5. Teori 

Dette kapitel indeholder introduktion af det overordnet teoretiske afsæt der er brugt i 

analyserne til at forstå og forklare empirien som den fremtræder for mig. Afhandlin-

gens grundlag er hermeneutisk og første del af dette kapitel beskriver hermeneutikken 

og fænomenologien. Når hermeneutik og fænomenologi her er at finde i kapitlet om 

teori, er det fordi jeg ser disse metoder som teoridrevne og dermed som grundlaget 

for afhandlingens teoretiske ramme. Edmund Hussler formulerede det således i en 

forelæsningsrække ƛ мфлнκмфлоΥ έ²Ƙŀǘ ǿŜ ƛƴǘŜƴŘ ǘƻ ŜǎǘŀōƭƛǎƘΣ ǘƘŜƴΣ ƛǎ ŀ ǇƘŜƴƻƳŜƴƻƭπ

ogy, a phenomenology of knowledge as the theory of the essence of pure phenomena 

ƻŦ ƪƴƻǿƛƴƎέ όмфффΥосύΦ Fænomenologisk forskning kan ikke løsrives fra den forsker der 

udfører den, hvorimod metodiske greb ofte er det modstykke der går ud på at ophæve 

eller i det mindste minimere subjektiviteten. Kvaliteten i kvantitativ forskning er at den 

kan efterprøves af en anden forsker der så får præcis det samme resultat. Mens fæno-

menologen gør noget ingen andre kan, alt efter talent og dygtighed. Derfor er det også 

både svært og formålsløst at se fænomenologisk teori og metode uafhængigt af den 

konkrete empiri. En fænomenologisk forsker går til fænomenet, i det her tilfælde 

børns narrativer om deres oplevelser med at blive anbragt. Derfor må teorien for så 

vidt muligt komponeres sammen med - og ud af, arbejdet med de enkelte og konkrete 

fænomener.    

     Efterfølgende beskrives den teori der ligger til grund for de teoretiske begreber der 

anvendes afhandlingen igennem og særligt i analysedelen. Først den pædagogiske te-

ori og dernæst Honneths teori om anerkendelse, Arnstein og Harts modeller over ind-

dragelse og Ahmeds teori om følelser.  

Fænomenologi 

Fænomenologi betyder videnskab om fænomenerne, og stammer fra det græske 

έphainómenonέ όŘŜǘΣ ŘŜǊ ǾƛǎŜǊ ǎƛƎύ ƻƎ έlógosέ όǎǘǳŘƛŜύΦ CŋƴƻƳŜƴƻƭƻƎƛŜƴ ǘŀƎŜǊ ǳŘπ

gangspunkt i at vi kun kender de forskellige fænomener, som de fremtræder for os, og 

fænomenologi kan beskrives som læren om det der viser sig, eller træder frem for be-

vidstheden.  

     CŋƴƻƳŜƴƻƭƻƎƛŜƴΣ ƘǾƛǎ ǎƭŀƎƻǊŘ ŜǊ έǘƛƭ ǎŀƎŜƴ ǎŜƭǾέΣ ōƭŜǾ ǳŘǾƛƪƭŜǘ ŀŦ ŘŜƴ ǘȅǎƪŜ ŦƛƭƻǎƻŦΣ 

Edmund Husserl (1859-1938) i starten af det 20. århundrede og har siden lagt grund til 

flere empiriske forskningsmetoder, f.eks. inden for psykologi, sociologi og antropologi. 

Fænomenologiens afsæt er i udgangspunktet hverken idealistisk eller realistisk, formå-

let er at beskrive fænomenerne som de viser sig. Husserl udviklede imidlertid sin teori i 
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en klart idealistisk retning, og han opbyggede sit erkendelsesteoretisk ståsted, kaldet 

έǘǊŀƴǎŎŜƴŘŜƴǘŀƭ ŦŋƴƻƳŜƴƻƭƻƎƛέΣ ƎŜƴƴŜƳ ǎƛǘ Ŧƻƪǳǎ Ǉň ŘŜ ƳŜƴƴŜǎƪŜƭƛƎŜ ŜǊŦŀǊƛƴƎŜǊ ŀŦ 

fænomener og fremtoninger (Husserl 2019a; Husserl 2019b).  

     Fænomenologien beskriver og forklarer forskellige fænomeners indhold og fælles-

træk fra det enkelte menneskes livsverden. Tænk på hvordan en simpel ting som f.eks. 

et vækkeur kan opfattes på forskellige måder af forskellige mennesker, alt efter hvor 

ens fokus er på det givne tidspunkt. Zahavi (2018: 22ff.) beskriver hvordan han er på 

udkig efter en gave til en ven og ser et gammelt vækkeur i en butik. Han skriver, at et 

vækkeur ikke blot er ét fænomen, men mange, fordi vækkeuret kan fremtræde på 

mange forskellige måder. Han kan både se, røre og høre det, men han kan også tænke 

på det, tage et billede af det og bruge det til at komme op mandag morgen. Han kan 

derfor forholde sig til vækkeuret på mange forskellige måder, og alt efter hvad hans in-

tention med vækkeuret er, vil det fremtræde forskelligt for ham. Den måde vækkeuret 

fremtræder på, ændres også med den almindelige perception, altså den måde han op-

fatter og sanser uret. F.eks. vil han opfatte uret forskelligt alt efter hvilken tid på dagen 

han ser uret, og om uret fremstår i skarpt dagslys eller dunkel aftenbelysning. En an-

den ting der gør sig gældende er, at han aldrig kan se hele uret på en gang. Han kan se 

fronten og toppen af uret, måske også benene hvis det har sådanne, men han kan ikke 

se bagsiden eller indersiden af uret samtidigt. Det er, skriver Zahavi, så trivielt, at det 

normalt ikke er noget han går rundt og tænker på, men fænomenologisk er det en vig-

tig betragtning. Selv om han ikke kan se hele vækkeuret, er han ikke i tvivl om at det 

indeholder mere end det blotte øje kan se. Vækkeuret indeholder altså både det vi kan 

se, og det vi ved er der, uden at kunne se det, fænomener er mere end det der umid-

delbart fremtræder for det blotte øje. Omgivelserne, både det der er fokus på, bag-

grunden og omstændighederne, indvirker på fænomenets fremtræden.  

     Med fænomenologien som teoretisk afsæt er det muligt at beskrive børnenes ople-

velser af at blive anbragt på et børnehjem, ved at analysere fænomenerne som de 

fremtræder, f.eks. et barns oplevelse af at der ikke er hjemligt på den institution han 

bor på. Det er hans subjektive oplevelse, der hverken kan efterprøves eller observeres 

hos andre fordi det er hans oplevelse og følelse, og kun hans. Hvordan undersøger vi 

den oplevelse? Det gør vi ved at kigge på genstanden/fænomenet: Barnets oplevelse af 

ikke at føle sig hjemme; og derudfra undersøge livsverden med udgangspunkt i barnets 

erfaringer.  

 

Intentionalitet  

En af grundpillerne i fænomenologien er at menneskets bevidsthed altid er intentionel, 

det vil sige at menneskets bevidsthed altid vil være rettet mod noget særligt. Det kan 

være en genstand, et formål, en idé eller en afhandling om børns oplevelser med at 
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være anbragt. Når vi tænker, tænker vi på noget, når vi føler og sanser, føler og sanser 

vi noget bestemt (Brinkmann & Tanggaard 2015). Når vi f.eks. ser på et vækkeur, ser vi 

ikke blot en genstand, vi ser noget bestemt, og vi ser det på baggrund af alle de andre 

ting der ikke er i fokus, f.eks. bordet det står på, eller maleriet bag det (Husserl 2019a: 

69f.). 

 

I selve sansningen, når jeg får øje på noget, er jeg rettet mod genstanden, ek-

sempelvis papiret; jeg forstår det som dette her-og-nu værende. Denne forstå-

ŜƭǎŜ ǳŘǎƻƴŘǊŜǊ ŘŜǘ Ǉň Ŝƴ ōŀƎƎǊǳƴŘ ώΧϐΦ wǳƴŘǘ ƻƳ ǇŀǇƛǊŜǘ ƭƛƎƎŜǊ ǎňƭŜŘŜǎ ōǄƎŜǊΣ 

blyanter, blækskål osv., som på sin vis også bliver έƛŀƎǘǘŀƎŜǘέΣ ǇŜǊŎƛǇŜǊŜǘ ŘŞǊ i 

έŀƴǎƪǳŜƭǎŜǎŦŜƭǘŜǘέΦ aŜƴ ƳŜƴǎ ƧŜƎ ǊŜǘǘŜǊ ƳƛƎ ƳƻŘ ǇŀǇƛǊŜǘΣ Ƴň ŘŜ ǳƴŘǾŋǊŜ Ŝƴπ

hver, selv sekundær, opmærksomhed. De kommer til syne, men bliver alligevel 

ikke udsondret, ikke sat for sig (Husserl 2009:71 i Schiermer 2013:17). 

 

Fænomener behøver ikke være konkrete objekter som i Husserls eksempel ovenover, 

det kan også være følelser som lykke, håb og kærlighed der kan være genstande for en 

fænomenologisk udforskning; έ!ƭǘ ŘŜǘǘŜ ƘŀǊ ŦƻǊǎƪƴƛƴƎŜƴ ƪƻƴƪǊŜǘ ŀŘƎŀƴƎ ǘƛƭέ όIǳǎǎŜǊƭ 

2019a:67).  

     Med Husserls fænomenologi er intentionaliteten fæstet i den menneskelige be-

vidsthed, mens den franske filosof Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) senere knyt-

tede intentionalitet til kroppen (Merleau-Ponty 2009). Merleau-Ponty byggede videre 

på Husserls fænomenologi, men i stedet for en idealistisk tilgang betragtede Merleau-

Ponty fænomenologien som en måde at overvinde spaltningen mellem subjekt og ob-

jekt. Ifølge Merleau-Ponty er den måde vi som mennesker erfarer verden på, baseret 

på at bevidstheden og kroppen er en enhed. Derfor må beskrivelsen af den måde ver-

den fremtræder for subjektet også inddrage forskellige forhold som fænomenets posi-

tion i samfundet, i historien og i særdeleshed kroppen (Merleau-Ponty 2009).  

Livsverden 

.ŜƎǊŜōŜǘ έƭƛǾǎǾŜǊŘŜƴέ ǎǘŀmmer fra Husserl, og er hans betegnelse for den før-viden-

skabelige erfaringsverden. Livsverden er centrum for alle andre erfaringer. Det er den 

konkrete virkelighed vi tager for givet i dagligdagen når vi lever vores liv og f.eks. køber 

ind, kommunikere og træffer beslutninger. Ifølge Husserl omfatter livsverdenen blandt 

andet former, farver, dufte og basale årsagssammenhæng, og han peger på at sprog og 

videnskabelig erkendelse bygger på livsverden. Når livsverden bliver beskrevet gennem 

fænomenologien, bliver der ikke skabt ny viden, men den viden, mening og betydning 

der er i hverdagen bliver synliggjort og træder frem for os. 
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     Livsverdens begrebet er senere adopteret af blandt andre filosoffen Martin Heideg-

ger (1889-1976), der beskriver en væren-i-verden (Heidegger 2017:74). Samt af filosof-

fen Hans-Georg Gadamer (1900-202) der på samme måde som Husserl peger på at vi 

er nødt til at analysere den livsverden vi er i (Gadamer 2007: 236). Begrebet har været 

genstand for kritik fra flere sider, ikke mindst fra Heidegger der kritiserer Husserls livs-

verdens begreb for at være for ensidig (op.cit.: 330ff.). 

Epoché  

Forskeren bringer ofte sine egne fordomme og teorier med i felten, når der skal ind-

samles empiri. Ifølge Husserl skal dette så vidt muligt undgås, og forskeren skal blive 

ved med at sætte spørgsmålstegn ved enhver erkendelse, ikke mindst sin egen (Hus-

serl 2019b: 100). Måden at arbejde med dette er ifølge Husserl at lave en fænomeno-

logisk reduktion, kaldet epoché. Epoché kommer fra oldgræsk49 og betyder έǎǳǎǇen-

ǎƛƻƴ ŀŦ ŘƻƳƳŜƴέΣ ƻƎ ōǊǳƎŜǎ ƛ ŘŜƴ ŦƻǊǎǘŀƴŘ ŀǘ Ƴŀƴ ǎŜǊ ōƻǊǘ ŦǊŀ ƻƳ ƴƻƎŜǘ ŜǊ έǾƛǊƪŜƭƛƎǘέ 

eller ej og alene forholder sig til den rene bevidsthed. Epoché er også kendt som at 

έǎŋǘǘŜ Ŝƴ ǇŀǊŜƴǘŜǎέ ƻƳ ǎƛƴ ŜƎŜƴ ŦƻǊƘňƴŘǎǾƛŘŜƴΣ ŦƻǊ Ǉň ŘŜƴ ƳňŘŜ ŀǘ ƪǳƴƴŜ ƪƻƴŎŜn-

trere sig om fænomenet som det fremtræder, f.eks. barnets fortælling (Husserl 2019b: 

99ff.). At sætte parentes om sin forforståelse handler om at suspendere en rigid eller 

fastlåst indstilling til hvordan verden ser ud og dermed lukke fordommene ude. Husserl 

kaldte epoché for den naturlige erkendelse ƻƎ ǇŜƎŜǊ Ǉň ŀǘ έǳŘŜƴ ƎƛǾŜƴ ŜǊƪŜƴŘŜƭǎŜ ǘƛƭ ŀǘ 

begynde med ŜǊ ŘŜǊ ƘŜƭƭŜǊ ƛƴƎŜƴ ŜǊƪŜƴŘŜƭǎŜ ŀǘ ŦƻǊǘǎŋǘǘŜ ƳŜŘέ (2019b: 103f.). 

Epoché har ligeledes været genstand for kritik, særligt fra Heidegger, der peger på at 

ganske svært at glemme det man ved og det man har erfaret. 

     Min måde at arbejde med epoché har været at møde institutionerne, som om jeg 

ser dem for første gang. De fleste institutioner har jeg set mange gange igennem 

årene, men det var nyt for mig at være virkelig opmærksom på selve institutionen: At 

bemærke bygningens tilstand, den præcise nuance på malingen og hvordan den er pla-

ceret i forhold til lysindfald m.m. Den sammen åbne tilgang gør sig gældende i forhold 

til samtalerne, hvor jeg har været bevidst om at lytte til min egen lytten, både i selve 

samtalerne men også efterfølgende (Bøttcher et al. 2018). At lytte er ikke det samme 

som at høre. Et konkret eksempel på at lytte til min egen lytten, er at jeg efter inter-

viewene lyttede til optagelserne, og brugte tid på at lytte til den måde jeg lyttede til 

barnet på. Nogle gange var det desværre tydeligt, at jeg ikke havde lyttet ordentligt ef-

ter første gang. F.eks. fortalte Cecil på 12 år, at hun nogle gange blev drillet af de andre 

børn i skolen, fordi hun boede på børnehjem. De drillede blandt andet ved at sige, at 

dem der bor på børnehjemmet, er nogle uopdragne unger. Men jeg fik ikke rigtigt 

spurgt ind til hvad hun mente om det, og når jeg lyttede optagelsen igennem, lød det 

 

49  Husserl bruger selv den græske form ̄̌ ˔ʺ i sine tekster.  
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som om hun havde mere at sige om at være anderledes, om at være alene, om ikke at 

bo hjemme og om kammeratskabet i klassen. Jeg satte mig for at forstå, hvorfor jeg 

ikke havde spurgt mere ind til Cecils oplevelse. Og en af de ting jeg blev opmærksom 

på var, at det virkede svært for mig at lytte ordentligt efter i de situationer, hvor bar-

net af den ene eller anden grund virkede utilpas eller som om hun kedede sig. Gennem 

denne gentagelse og øvelse i at se både de enkelte dele og helheden, blev jeg mere be-

vidst om den måde jeg lyttede på, og dermed også bedre til at være bevidst om det i 

selve samtalerne. 

     Den fænomenologi der er gennemgået her, er tæt knyttet sammen med hermeneu-

ǘƛƪƪŜƴ ƻƎ ŘŜƴ ǎňƪŀƭŘǘŜ έƘŜǊƳŜƴŜǳǘƛǎƪŜ ŎƛǊƪŜƭέΣ ǎƻƳ ƧŜƎ Ǿƛƭ ǳŘŦƻƭŘŜ ƛ ƴŋǎǘŜ ŀŦǎƴƛǘΦ 

Hermeneutik  

Hermeneutik betyder læren om fortolkning og forståelse og betragtes i dag som en 

central teori inden for humanistisk videnskabsteori. Den traditionelle hermeneutik 

trækker tråde tilbage til det 17. århundrede hvor den især stod i forhold til studier af 

tekster, primært religiøse, men også juridiske og litterære tekster og er som sådan læ-

ren om den rette måde at fortolke på (Kvale & Brinkmann 2015).  

Heidegger videreførte Husserls fænomenologi og gav den en mere hermeneutisk drej-

ning væk fra den transcendentale fænomenologi. Heidegger introducerede begrebet 

έDaseinέ der betegner mennesket som et fortolkende og verdens-udlæggende væsen. 

έDaseinέ oversættes til i-verden-væren, som er tilstedeværens grundforfatning; det 

grundlæggende forhold for mennesket er at være et væsen der forholder sig til sig selv 

og til sine omgivelser (Heidegger 2017:74). Heidegger forstår enhver forståelse af ver-

den gennem fortolkning, og han peger på at de levede erfaringer skal undersøges som 

de fremtræder, mens Husserl fokuserer på meningen af menneskernes levede erfarin-

ger; έaŜƴǎ IǳǎǎŜǊƭ ƳŜŘ ǎƛǘ epoché lukker verden inde i bevidstheden, vil Heidegger 

ƭǳƪƪŜ ōŜǾƛŘǎǘƘŜŘŜƴ ǳŘ ƛ ǾŜǊŘŜƴέ όThyssen 2012: 237f.).  

     Gadamer (1900-2002) arbejdede senere videre på den hermeneutiske tradition og 

på Heideggers begreb om έværen-i-verdenέ. Gadamer mente at hermeneutikken skulle 

forstå forståelsen og ikke blot leve op til naturvidenskabens metodiske tilgang til vi-

denskabelig viden. Forståelsen er et centralt begreb for Gadamer da forståelsen netop 

er menneskets instrument til at opnå videnskabelig viden om menneskeskabte fæno-

mener. Gadamer mente at verden kan kun åbnes ved hjælp af sproget og at spørgsmål 

åbner for verden (Gadamer 1960). Sproget bygger på vores fordomme, og disse for-

domme skal ikke undgås, men vi skal være bevidste om at vi har dem. Det afgørende er 

altså ikke at undgå fordomme, men at holde spørgehorisonten åben. Det kan f.eks. 

gøre sig gældende i en spørgsmål-svar-dialektik fordi vi altid får svar der peger tilbage 
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til de spørgsmål der bliver stillet. Eller sagt på en anden måde giver svarene kun me-

ning i forbindelse med spørgsmålet, og svaret betyder kun noget i forbindelse med 

spørgsmålet. Dette har netop været en vigtig pointe i udarbejdelsen af spørgeguiden 

og den måde samtalerne med børnene er foregået på. 

     En dialog kan forstås som en der lytter, og en der taler. For at vi kan forstå hinan-

den, må begge parter flytte sig. Den lyttende må forstå det den anden siger, og den ta-

lende part må flytte sig derhen hvor den der skal forstå ham, befinder sig. Dette bliver, 

siger Gadamer, til en sammensmeltning af horisonter. I sammensmeltninger kommer 

vi til en ny horisont hvor vi kan rumme og forstå hinanden, uden nødvendigvis at være 

enige. Forståelse opstår i det frugtbare møde mellem subjekt og fremmedhed, dig og 

mig, og det er så langt som vi kan nå. Der er ikke noget έbagvedέ ƴår vi skal forstå no-

get ubekendt, må vi først antage at det ubekendte, eller den fremmede, giver mening 

og på den måde have en antagelse om meningsfuldhed (Gadamer 1960; Bøttcher et al. 

2018). 

En vigtig hermeneutisk pointe for Gadamer er at forskeren skal έvandre frem og til-

bageέ mellem helheden og delelementerne og på den måde udvikle og fremme forstå-

elsen frem for forklaringen (1960). Det er målet at finde meningen med det børnene 

fortæller, og ikke en form for έsandhedέ. Det har jeg blandt andet arbejdet med i ana-

lysedelen hvor udsagn og citater hele tiden bliver trukket tilbage til forskningsspørgs-

målet og kodningstemaerne for derefter igen at blive forstået i den konkrete kontekst. 

     Den hermeneutiske cirkel, eller rettere den hermeneutiske spiral, er princippet om 

at man må forstå delene ud fra helheden og helheden ud fra delene. Det er, ifølge Ga-

damer, ikke bare en metodisk grundregel, men et grundtræk ved menneskets måde at 

være i verden på. Førend vi kan forstå helheden, er vi nødt til at dykke ned i enkeltde-

lene og for at forstå de enkelte dele, er vi nødt til at have greb om helheden (Gadamer 

1960).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Den hermeneutiske cirkel (forlaget©columbus). 
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Forståelsen handler om at relatere enkeltdele til helheden, og pointen er at vi aldrig 

bliver færdig med at kende forholdene mellem helhederne og delene, men vi opnår en 

ny ς og måske endda dybere - form for forståelse hver gang vi har været i et έloopέ 

mellem enkeltdel og helhed. Hermeneutikken er en tilgang til at begribe børnenes livs-

verden gennem den empati som er blevet mennesket til del, og som betyder at vi kan 

sætte os ind i andres menneskers tanker og følelser. Empati som fænomenologisk be-

greb er menneskets evne til at genkende og forstå den andens følelser og at kunne 

sætte sig i den andens sted. I fænomenologisk optik skal empati ikke forveksles med 

sympati, følelsesmæssig smitte eller perspektivtagning (Husserl 2019a: 123). Sympati 

handler om at dele den andens følelser, f.eks. at opleve samme følelse som den anden. 

Hvorimod empati kan ikke begrænses til at indleve sig i den andens følelser og erfa-

ring, men den genkendelse vi finder i den anden, gør at vi kan genkende og indleve os i 

den andens livsverden.  

Pædagogisk teori 

Indledningsvis er det vigtigt at pointere at der er forskel på opdragelse og pædagogik. 

Opdragelse har typisk været beskrevet som den påvirkning hvorigennem forældrene 

eller de personer der træder i forældrenes sted f.eks. pædagoger og lærere, forsøger 

at gøre børn til gode, dygtige og dannede mennesker (Varming 2016). Mens pædago-

gik er læren om teori og praksis i forhold til hvilke mål, midler og sammenhænge der 

står i relation til udvikling af værdier, viden og evner (Winther-Jensen 2019). Den mo-

derne pædagogik opstod i Europa som en selvstændig disciplin i 1700-tallet, og ud-

sprang fra den filosofiske tænkning, særligt fra Sokrates (469-399 f. kr.), Platon (428-

347 f. kr.) og Aristoteles (384-322 f. kr.). Platon knyttede for eksempel pædagogik og 

filosofi tæt sammen i sit hovedværk Staten hvor han beskriver forholdet mellem indi-

vid, stat og pædagogik. I 1700-tallets Europa var det primært filosoffer der udviklede 

pædagogikken, blandt andre Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) og Immanuel Kant 

(1724-1804), som der stadigt undervises i på pædagoguddannelsen. Men også store 

tænkere som John Dewey (1859-1952) påpegede at forholdet mellem pædagogik og 

filosofi er så tæt at filosofi kan bestemmes som den generelle teori om opdragelse og 

uddannelse (Dewey 2005: 339).  

     Anbringelse af børn er genstand for stor opmærksomhed i offentligheden, og de fle-

ste mennesker har en mening om hvad barndom, pædagogik, opdragelse, dannelse og 

omsorg er for størrelser. Måske fordi mange af os selv har børn, eller fordi der er børn i 

nærmeste familie. Måske fordi 100 pct. af de voksne selv har været børn engang. Men 

måske også fordi mange mennesker regner børn og familie ind under privatlivets fred 
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og derfor har svært ved at acceptere udefrakommende holdninger, anbefalinger eller 

direkte påbud.  

     Et eksempel på det er revselsesretten som betyder retten til at anvende fysisk vold 

mod mennesker man har myndighed over, f.eks. forældres ret til at slå deres børn. 

Revselsesretten blev afskaffet i Danmark i 1997 på trods af modstand fra forskellige si-

der i samfundet, blandt andet politisk. Dansk Folkeparti skrev ŦΦŜƪǎΦ ŀǘΥ έCƻǊŋƭŘǊŜƴŜǎ 

revselsesret bør genindføres. Ophævelse af revselsesretten har kriminaliseret forhol-

det mellem børn og forældre og er en socialistisk inspireret tanke om, at børn er sam-

fundets ejendom. Opdragelse af børn er og bliver et forældreansǾŀǊέ όtǊƛƴŎƛǇǇǊƻƎǊŀƳ 

1997). Revselsesretten blev afskaffet i Grønland i 2016 ved forældreansvarsloven, og 

det uden de store sværdslag. Jeg er dog stødt på forskellige udsagn der indikerer at 

vold som opdragelsesmetode har foregået på nogle af døgninstitutionerne, f.eks. har 

nogle af børnene fortalt om søskende der er blevet slået på andre institutioner. Og jeg 

hørte engang en medarbejder forsvare en magtanvendelse ved at argumentere for at 

Ƙŀƴ ƘŀǾŘŜ ƎƛǾŜǘ έŜƴ ǊŜŦƭŜƪǘŜǊŜǘ ƭǳǎǎƛƴƎέΣ ŦƻǊǎǘňŜǘ Ǉň ŘŜƴ ƳňŘŜ ŀǘ Ƙŀn havde slået bar-

net med vilje og efter overvejelse om det var den rigtige tilgang til barnet. I medarbej-

derens egne øjne var det givetvis en (rimelig) konsekvens, udløst af en handling fra 

barnets side. Men som psykolog Conni Gregersen skriver i sin bog Livsmod, er denne 

ŦƻǊƳ ŦƻǊ ƪƻƴǎŜƪǾŜƴǎǇŋŘŀƎƻƎƛƪΥ έYǊŋƴƪŜƴŘŜ ƻƎ ƛ ōŜŘǎǘŜ ŦŀƭŘ ǳŘǘǊȅƪ ŦƻǊ ǇŋŘŀƎƻƎŜƴǎ 

ŀŦƳŀƎǘ όΧύ ƛ ǾŋǊǎǘŜ ŦŀƭŘ ǳŘǘǊȅƪ ŦƻǊ ǎadistiǎƪŜ ǘŜƴŘŜƴǎŜǊ Ƙƻǎ ƳŜŘŀǊōŜƧŘŜǊŜƴέ όнлмлΥ 

86). 

     For at kunne kalde sit arbejde for et pædagogisk arbejde må der nødvendigvis være 

grundige overvejelser om hvad der bedst muligt fører til det mål man har sat sig. Den 

moderne institution, og pædagogerne der arbejder der, må derfor bygge deres pæda-

gogiske praksis på begrundede beslutninger. Et af de pædagogiske dilemmaer er at, 

uanset hvilke pædagogiske metoder man vælger, kunne man altid have valgt noget an-

det. For at kunne begrunde en pædagogisk beslutning må pædagogen have et pæda-

gogisk begrebsapparat der gør det muligt at analysere, diskutere og forholde sig til 

samfund, dannelse, uddannelse og læring (Christiansen & Mårtensson 2013). Hvis 

disse overvejelser ikke er til stede, kan man ikke længere kalde det et pædagogisk ar-

bejde, men blot voksne der er sammen med børn.  

     De fleste institutioner har en pædagogisk plan som de arbejder efter, og mange af 

forstanderne er gode til at forklare hvordan pædagogikken udmøntes i praksis. De pæ-

dagogiske planer bærer dog nogle steder mest præg af at være en pædagogisk vision, 

et ønskescenarie der ligger lige uden for rækkevidde, men som der arbejdes hen imod. 

Særligt én af forstanderne havde væsentligt anderledes syn på den pædagogiske prak-

sis, end de øvrige forstandere:  
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Kald det pædagogik, jeg kalder det almindelig menneskelighed. Vi kan bruge 

nok så mange fremmedord, de [medarbejderne] fatter jo ikke to meter af hvad 

det betyder, vel? Så derfor gør jeg meget ud af at bruge ganske almindelige 

ƻǊŘΦ όΧύ [ƛƎŜ nu tænker jeg ikke at vi har en pædagogik. Lige nu har vi noget 

der hedder at personalet skal passe deres arbejde, de skal give omsorg til bør-

nene (Interview med forstander, august 2019). 

 

Forstanderen udtrykker her at det teoretiske begreb pædagogik er vanskeligt at imple-

mentere i praktisk. Dels fordi medarbejderne ikke forstår det, og dels fordi forstande-

ren ikke selv mener det er den vigtigste opgave på døgninstitutionen. 

     I den pædagogiske profession er de fleste dog enige om at arbejdet som pædagog 

kræver professionalisme. Men hvor en tømrer har sin sav og en læge sit stetoskop, har 

en pædagog ikke et eksternt redskab hun kan trække frem. En pædagogs værktøjs-

kasse indeholder, ud over teori og metode, også hendes personlighed. Derfor undervi-

ses der på pædaƎƻƎǳŘŘŀƴƴŜƭǎŜƴ ōƭŀƴŘǘ ŀƴŘŜǘ ƛ ŘŜ έǘǊŜ ǇΩŜǊέΣ ƻŦǘŜ ƛƭƭǳǎǘǊŜǊŜǘ ǾŜŘ Ŝǘ 

Venn-diagram der viser de indbyrdes forhold og ƻǾŜǊƭŀǇΦ 5Ŝ ǘǊŜ ǇΩŜǊ ǎǘňǊ ŦƻǊΥ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻπ

nel, personlig og privat, og bruges af pædagoger for at blive bevidst om hvor de arbej-

der fra, i forhold til deres målgruppe.  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Veen-ŘƛŀƎǊŀƳ ŀŦ ŘŜ ǘǊŜ ǇΩŜǊ όŦƻǊŦŀǘǘŜǊŜƴύΦ 

 

Der kan argumenteres for at en pædagog altid skal være professionel, men det er 

netop overlappet mellem professionel og personlig der gør det muligt at danne relatio-

ner til målgruppen. Hvis pædagogen udelukkende handler så professionelt at hendes 

personlighed forsvinder helt i relationen, risikeres det at børnene oplever pædagogen 

som upersonlig og uvedkommende. Hun skal altså både møde barnet der hvor det er, 

Professionel 

PersonligPrivat
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og samtidig holde sig til det professionelle pædagogiske mål (Jappe 2010; Gregersen 

2007). 

     Hvor meget privat der må ς eller skal ς være i relationen, er en løbende diskussion 

på nogle institutioner. Grænsen mellem at være personlig og privat når pædagogen ta-

ƭŜǊ ƳŜŘ Ŝǘ ŀƴōǊŀƎǘ ōŀǊƴΣ ƪŀƴ ǎǘŀǊǘŜ Ŝǘ ǎǘŜŘΣ ƳŜƴ ƛ Ŝƴ έƎƭƛŘŜōŀƴŜŜŦŦŜƪǘέ ŜƴŘŜ Ŝǘ ƘŜƭǘ ŀƴπ

det sted, f.eks.:  Jeg har selv børn Ą de hedder Adam, Bo og Carla Ą de går på den in-

ternationale friskole Ą Adam har (også) ADHD Ą han får medicin for det Ą hans far 

plejede at slå ham.  

     For de fleste professionelle pædagoger vil denne opremsning starte som værende 

ok, og de fleste vil nok sætte grænsen omkring dér hvor børnene går i skole og frem. 

Alligevel sker det, ifølge børn, medarbejdere og forstandere, jævnligt at der er perso-

nale der græder på arbejdet, enten fordi de bliver alt for berørte af børnenes oplevel-

ser, eller fordi de kommer til at relatere til deres egne oplevelser. Gregersen skriver at 

mange medarbejdere inden for socialfagene hŀǊΥ έ9ƴ ǊŜƳ ŀŦ ƘǳŘŜƴ ǎŜƭǾέ όнлмлΥ ссύΣ 

forstået på den måde at flere medarbejdere selv lider under ubearbejdede traumer. 

Disse medarbejdere kan have svært ved at skelne mellem grænserne for at være pro-

fessionel, personlig og privat, og en medarbejder der primært arbejder ud fra sin pri-

vatsfære, dækker først og fremmest sine egne behov. Den gode institution skal derfor 

lægge vægt på at personalet finder balancen mellem at være professionel og personlig. 

Nedenstående model viser de forskellige positioner medarbejderne kan arbejde ud fra: 

 

3p-model: Professionel: Personlig:  Privat: 

Grundlag Faglighed  Saglighed Usaglighed 

Viden/indsigt Teoretisk viden Bearbejdede erfa-

ringer/selvindsigt 

Egne erfaringer 

(mere eller mindre 

ubearbejdede) 

Handlinger præget 

af 

Analyser, metoder 

og evaluering 

Intuition, situati-

onsfornemmelse og 

indfølingsevne 

Følelsesladet, til-

fældigheder og 

egenrådighed 

Samarbejde Tværfaglig Samarbejdsvilje Kæphest-rytter 

Behov Andres behov Andres/egne behov Egne behov 

Figur16. Forskellige positioner (Erik Jappe 2010: 181). 

 

En anden vigtig dimension at tage i betragtning når der tales om pædagogik, er pæda-

gogikkens begrænsninger, f.eks. i de situationer hvor børnene kræver terapi, psykolog-

ƘƧŋƭǇ ŜƭƭŜǊ ƳŜŘƛŎƛƴŜǊƛƴƎΦ DǊŜƎŜǊǎŜƴ ŦƻǊƪƭŀǊŜǊΥ έ{ȅǎǘŜƳŜǘ tror det er et spørgsmål om 

opdragelse. Det er det ikke! Du kan ikke opdrage dig ud af skader der er sket tidligt hos 
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spædbarnet50έΦ DǊŜƎŜǊǎŜƴ ǇŜƎŜǊ ƭƛƎŜƭŜŘŜǎ Ǉň ŀǘ ōǄǊƴŜƴŜ ƛƪƪŜ ǾŀǊ ǎň ǎƪŀŘŜǘ ƴňǊ ŘŜ ƪƻƳ 

på institution for 25 år siden, som de er nu. Denne beskrivelse af tiltagende skadet 

børn findes ligeledes i døgninstitutionernes årsrapporter hvor forstanderne beskriver 

hvordan de børn de modtager, er blevet tiltagende dårligere gennem årene. Det er 

værd at bemærke at der er forskel i de informationer årsrapporterne lægger vægt på 

fra år til år; nogle årsrapporter er således meget omfattende mens andre kun berører 

få emner.  

     Fra den første samlet årsberetning der blev udarbejdet i 2001 og frem til nu51, be-

skrives det hvorledes børnene har brug for flere og andre pædagogiske indsatser. I 

2001-beretningen står der således: 

 

Børnene er præget af personlighedsmæssige, følelsesmæssige og funktions-

mæssige følger af de svigt og overgreb (vold og seksuelle overgreb), de har væ-

ǊŜǘ ǳŘǎŀǘ ŦƻǊΦ όΧύ 5Ŝ ǳŘǾƛǎŜǊ ǎŜƭǾŘŜstruktiv adfærd i en betænkelig farlig grad, 

det vil sige såvel konkrete selvmordsforsøg som alkohol- og/eller hashmisbrug. 

όΧύ .ŜƘŀƴŘƭƛƴƎǎƻǇƎŀǾŜƴ ŜǊ ǾŀƴǎƪŜƭƛƎΣ ōǄǊƴŜƴŜκŘŜ ǳƴƎŜ ƭȅǾŜǊ ƻƎ ǎǘƧŋƭŜǊΣ ōǊȅπ

der aftaler mv. De er omsorgssvigtede, mishandlede og misbrugte. όΧύ bƻƎƭŜ 

af børnene er så skadede i deres tilknytningsevne eller følelsesliv, at de ikke 

kan begå sig imellem andre mennesker (2001: 11). 

 

L нлло ƪƻƴǎǘŀǘŜǊŜǎ ŘŜǘ ŦǊŀ Ŝƴ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŀǘΥ έ5ŜǊ ŜǊ Ŝƴ ŘŜƭ ōǄǊƴΣ ǎƻƳ ƪǊŋǾŜǊ Şƴ-til -én- 

kontakt og opsyn hele dagenέ όнллоΥ нуύΦ  

I 2005 sƪǊƛǾŜǊ Ŝƴ ŦƻǊǎǘŀƴŘŜǊΥ έLƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƴ ƻǇƭŜǾŜǊΣ ŀǘ ŘŜǊ ƪƻƳƳŜǊ ŦƭŜǊŜ ŜƪǎǘǊŜƳǘ Ǿŀƴπ

skelige unge, som kræver anden indsats, end det man kan arbejde med på [institutio-

ƴŜƴǎ ƴŀǾƴϐέΣ ƻƎ Ŝƴ ŀƴŘŜƴ ŦƻǊǎǘŀƴŘŜǊ ōŜǎƪǊƛǾŜǊ ǎŀƳƳŜ ǎǘŜŘ ŀǘΥ έ CƭŜre af institutionens 

børn og uƴƎŜ ƘŀǊ ōŜǘȅŘŜƭƛƎŜ ǘƛƭƪƴȅǘƴƛƴƎǎŦƻǊǎǘȅǊǊŜƭǎŜǊέ όнллрΥ нпύΦ  

     L нллт ŀƴŦǄǊŜǎ ŘŜǘ ŀǘΥ έ.ŜōƻŜǊƴŜ ƘŀǊ ŀƭƭŜ ǾŋǊŜǘ ǳŘǎŀǘ ŦƻǊ ƳŀǎǎƛǾŜ ƻƳǎƻǊƎǎǎǾƛƎǘΦ DŜπ

nerelt har de fleste tilknytnings- og adfærdsforstyrrelser og har dermed svært ved at 

fungere normalt i hverdaƎŜƴ ōƭŀƴŘǘ ŀƴŘǊŜΣ ǳŘŜƴ ƳŜƎŜƴ ǎǘǄǘǘŜΣ ƘƧŋƭǇ ƻƎ ǾŜƧƭŜŘƴƛƴƎέ 

(op.cit: 28). I 2009 skrives der samlet om udfordringerne i årsberetningen:  

 

Samtlige børne- og ungeinstitutioner giver i deres årsberetninger udtryk for, at 

de oplever, at målgruppen bliver tungere og mere behandlingskrævende. Ten-

densen er, at de børn og unge, der anbringes i dag, ikke udelukkende er foræl-

 

50 Interview med Conni Gregersen i februar 2019 i Nuuk.  
51 Citaterne her er fra hvert andet år af plads- og gentagelseshensyn, men de samme eller lig-
nede udsagn er at finde i alle årsberetningerne. 
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dreløse, men er derimod stærkt omsorgssvigtede, seksuelt misbrugte, har væ-

ret udsat for vold eller har diagnoser som ADHD, autisme, føtalt alkoholsyn-

drom m.fl., reelt er alle anbragte børn og unge således behandlingskrævende, 

hvilket de efterlyser, afspejles i normeringen på institutionerne (2009: 9). 

 

L нлмм ŜǊ ōƛƭƭŜŘŜǘ ŘŜǘ ǎŀƳƳŜΥ έDŜƴŜǊŜƭǘ ƻǇƭŜǾŜǊ ŘǄƎƴƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜǊƴŜ, at beboere har 

væsentligt stǄǊǊŜ ƭƛŘŜƭǎŜǊ ŜƭƭŜǊ ŜǊ ƳŜǊŜ ǎƪŀŘŜŘŜ ǾŜŘ ŀƴōǊƛƴƎŜƭǎŜƴ ŜƴŘ ǘƛŘƭƛƎŜǊŜέ όнлммΥ 

6). Og igen i 201352 Υέ όΧύ ǘƛƭƪŜƴŘŜƎƛǾŜǊ ŦƻǊǎǘŀƴŘŜǊƴŜ ǎŀƳǎǘŜƳƳƛƎǘΣ ŀǘ ǇǊƻōƭŜƳŀǘƛƪπ

ƪŜǊƴŜ ŘŜ ǎŜƴŜǎǘŜ ňǊ ŜǊ ǄƎŜǘ ǾŋǎŜƴǘƭƛƎǘ ƛ ƛƴǘŜƴǎƛǘŜǘέ όнлмоΥ моύΦ L нлм5 står der at der 

har været medarbejdere der har sagt op fordi arbejdet med selvdestruktive børn og 

unge var for hårdt (2015: 32), og i 2017 beskrives udfordringerne således:  

 

Mange af de børn og unge, der i dag anbringes på døgninstitution, er mere 

skadede eller belastede end tidligere. Anbragte børn og unge har været udsat 

for vold eller været udsat for seksuelle overgreb, og ofte sker anbringelserne 

så sent, at de anbragte børn og unge er yderligere skadede eller belastede, når 

de anbringes på døgninstitutionen (2017: 7).   

 

De ovenstående udsagn peger alle i samme retning, nemlig at de pædagogiske institu-

tioner mener at arbejdet med børnene er blevet tiltagende vanskeligere, og at bør-

nene til tider er helt uden for pædagogisk rækkevidde. En beskrivelse af at børnene bli-

ver værre og værre stillet, år efter år i 20 år, giver naturligvis anledning til bekymring. 

Men det giver også anledning til at reflektere over om børnene virkelig bliver mere be-

handlingskrævende år for år, eller om institutionernes oplevelser nærmere er et ud-

tryk for manglende pædagogiske redskaber. Det kan også være udtryk for at samfun-

dets, og dermed institutionernes, forventninger til børns evner og opførsel har ændret 

sig over årene, og tolerancen over for det der betragtes som afvigende adfærd, er ble-

vet mindre.  

     Derudover fortæller flere forstandere at de nu modtager anden- eller endda tredje-

generationsanbragte børn, altså børn hvis forældre og bedsteforældre selv har været 

anbragt. Uden at vide hvor mange det drejer sig om, eller anbringelsesårsagerne, er 

det svært at sige noget om hvorvidt det har en betydning for den oplevelse af øgede 

problematikker hos børnene som forstanderen taler om. Men en nyere analyse fra 

Rockwool Fonden viser at børn af forældre der selv har været anbragt, har ti gange 

større risiko for at blive anbragt end andre børn (Mertz & Andersen 2016). Analysen 

peger på at tidligere anbragte forældre ofte er socioøkonomisk ressourcesvage, samt 

 
52 Det skal bemærkes at jeg selv var afdelingschef for døgninstitutionsafdelingen og dermed 
havde det overordnet ansvar for udarbejdelsen af årsrapporten i 2013. 
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at anbringelsessystemet er særligt opmærksomme på forælderens baggrund og derfor 

har særligt fokus på børnenes trivsel. 

 

Det pædagogiske paradoks 

Rousseaus pædagogisk-filosofiske hovedværk, Emilie eller om opdragelsen, fra 1762 

(Rousseau 2015), beskriver hvordan børn opdrages til at blive autonome mennesker. 

έ5Ŝǘ ƎŋƭŘŜǊ ƳƛƴŘre om aǘ ŦƻǊƘƛƴŘǊŜ ōŀǊƴŜǘ ƛ ŀǘ ŘǄΣ ŜƴŘ ƻƳ ŀǘ ƭŋǊŜ ŘŜǘ ŀǘ ƭŜǾŜέ 

(op.cit.: 16) skriver Rousseau og mener hermed at det ikke er nok for et menneske blot 

ŀǘ ǘǊŋƪƪŜ ǾŜƧǊŜǘ ŦƻǊ ŀǘ ǾŋǊŜ ƭŜǾŜƴŘŜΥ έ±ƛ Ƴň ƻƎǎň ōǊǳƎŜ ǾƻǊŜǎ ǎŀƴǎŜǊΣ ǾƻǊŜǎ ŜǾƴŜǊ ƻƎ 

alt det i os som giver os føƭŜƭǎŜƴ ŀŦ ŀǘ ǾŋǊŜ ǘƛƭέ όƛōƛŘΦύΦ LŦǄƭƎŜ wƻǳǎǎŜŀǳ ǎƪŀƭ ƻǇŘǊŀƎŜƭǎŜ 

altid ske indirekte ved f.eks. at iagttage hvordan andre gebærder sig. Et barn må aldrig 

belæres direkte da det vil forhindre at barnet kan blive selvstændig og dermed frit, li-

gesom opdragelsen ikke må være normativ. Rousseau mener at børn bliver gode 

voksne i kraft af at være omgivet af gode voksneΥ έIǾƻǊŘŀn skulle et barn kunne blive 

ƎƻŘǘ ƻǇŘǊŀƎŜǘ ŀŦ ŜƴΣ ǎƻƳ ƛƪƪŜ ǎŜƭǾ ŜǊ ōƭŜǾŜǘ ƎƻŘǘ ƻǇŘǊŀƎŜǘΚέ όwƻǳǎǎŜŀǳ нлмрΥ нл). 

Rousseau beskrivelse er meget deterministisk - der er trods alt også muligt for børn der 

ikke er blevet godt opdraget at ændre deres egne forudsætninger, alt efter resiliens og 

omstændigheder. 

Med den pointe i baghovedet, kan problematikkerne med mangel på pædagoger ses i 

et nyt lys. Hvordan vælges de rollemodeller børnene skal vokse op sammen med på in-

stitutionerne? Hviǎ ƳŜŘŀǊōŜƧŘŜǊƴŜ έƘƛǾŜǎ ƛƴŘ ŦǊŀ ƎŀŘŜƴέΣ ǎƻƳ Ŝƴ ŦƻǊǎǘŀƴŘŜǊ ǳŘǘǊȅƪǘŜ 

det, uden (at have mulighed for) at tage hensyn til medarbejderens faglighed eller 

menneskesyn, risikerer man at føje spot til skade i forhold til børnenes oprindelige pro-

blematikker. 

     Kant, som var væsentligt inspireret af Rousseaus Emilie eller om opdragelsen, 

mente, modsat Rousseau, at et menneske har brug for at blive kultiveret; det har brug 

for omsorg, for dannelse og for opdragelse: έaŜƴƴŜǎƪŜǘ ŜǊ ŘŜƴ ŜƴŜǎǘŜ ǎƪŀōƴƛƴƎΣ ŘŜǊ 

behøver opŘǊŀƎŜƭǎŜέ όYŀƴǘ нлмуΥ мфύΣ ƭȅŘŜǊ ǎňƭŜŘŜǎ ŘŜƴ ŦǄǊǎǘŜ ǎŋǘƴƛƴƎ ƛ Yŀƴǘǎ Om pæ-

dagogikΣ ƻƎ ƭƛŘǘ ǎŜƴŜǊŜ ƛ ǎŀƳƳŜ ƪŀǇƛǘŜƭΥ έaŜƴƴŜǎƪŜǘ ƪŀƴ ƪǳƴ ōƭƛǾŜ ǘƛƭ ƳŜƴƴŜǎƪŜ ƎŜƴπ

nem opdragelǎŜƴΦ 5Ŝǘ ŜǊ ƛƴǘŜǘ ŀƴŘŜǘ ŜƴŘ ŘŜǘΣ ǎƻƳ ƻǇŘǊŀƎŜƭǎŜƴ ƎǄǊ ŘŜǘ ǘƛƭέ όƻǇΦŎƛǘΦΥ нмύΦ 

Kant skriver her om det pædagogiske paradoks der opstår når vi skal opdrage et andet 

menneske til selvstændighed og frihed, og til at blive myndigt. Paradokset består i 

hvorvidt det er muligt at tvinge mennesker til at være frie. Kant beskriver paradokset 

ǎňƭŜŘŜǎΥ έ9ǘ af opdragelsens største problemer er, hvordan man kan forene underka-

stelsen under lovens tvang med evnen til at betjene sig af sin frihed. For tvang er nød-

vendig! HvoǊŘŀƴ ƪǳƭǘƛǾŜǊŜǊ ƧŜƎ ŦǊƛƘŜŘŜƴΣ ƘǾƻǊ ŘŜǊ ŜǊ ǘǾŀƴƎΚέ όƻǇΦŎƛǘΦΥ орύΦ 5ŜǘǘŜ Ŏƛǘŀǘ 

fremhæver det problematiske i at opdrage børn til selvstændighed gennem tvang som 

også er en underliggende præmis i anbringelser på døgninstitutioner. Løgstrup ser 
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også visse indbygget problematikker i opdragelsen af børn som han beskriver på denne 

måde i Den Etiske Fordring:  

 

Hvad forældre har i deres hånd er ikke mindst barnets frihed og selvstændig-

hed, hvorfor opdragelsens mening og begrænsede ansvar ikke mindst består i, 

at forældrene frigør og selvstændiggør barnet i forhold til dem selv. Nok så 

ofte går dog forældres bestræbelser ud på det modsatte. De vil ikke nøjes med 

at lade de forholdsregler, som de ved egen besindelse og andres oplysning er 

kommet til klarhed over, at opdragelsen består i, om selv at forme barnets ka-

rakter så langt som de nu kan det. Men forældrene vil selv sørge for forholds-

reglernes effektivitet, de vil garantere sig, at forholdsreglerne nu også danner 

barnets karakter, og til det endemål ledsager de dem med anmassende morali-

seren og formanen. Men det er akkurat grænseløst ansvar, som forældre påta-

ger sig, når de vil skabe barnets karakter og afstikke dets vej. Grænseløsheden 

ytrer sig i, at man med moraliseren og formanen vil fjernstyre barnet ud i al 

fremtid. Og deri består også overgrebet, hvad enten barnet bliver offer for det, 

om det reagerer behagelystent, eller det er stærkt nok til at reagere oprørsk. 

(Løgstrup 2017: 59f) 

 

Løgstrup ser relationerne mellem mennesker som magtrelationer (Løgstrup 2017), og 

særligt i den pædagogiske verden, på institutionerne, ser vi et asymmetrisk magtfor-

hold mellem børn og voksne ς og de voksne i mellem. Løgstrup konstaterer at alle for-

mer for menneskelige relationer bunder i magtrelationer, og at der er magt i et hvilket 

som helst forhold mellem mennesker (Løgstrup, 2017: 66). Ganske enkelt skriver han 

ŀǘΥ έ±ƻǊŜ ƛƴŘōȅǊŘŜǎ ŦƻǊƘƻƭŘ Ǉň ŘŜƴ ƳŜǎǘ ǳƳƛŘŘŜƭōŀǊŜ Ǿƛǎ ŜǊ ƛ ƳŀƎǘŦƻǊƘƻƭŘΣ ƘǾŀŘ Ŝƴten 

ŘŜǘ ƴǳ ŜǊ ŘŜƴ ŀƴŘŜƴǎ ǎǘŜƳƴƛƴƎ ŜƭƭŜǊ ǎƪŋōƴŜΣ ŘŜǊ ŜǊ ƛ ǾƻǊ ƳŀƎǘέ όLōƛŘΦΥ офύ. 

      Pædagoger er myndighedspersoner der, i kraft af deres ansættelse, har lovgivnings-

mæssige rettigheder og pligter som andre mennesker ikke har (Nielsen 2017). Pædago-

gen bliver en slags repræsentant for den lovgivende forsamling, Inatsisartut, i udførel-

sen af sit arbejde: έ{ƻƳ ǇŋŘŀƎƻƎ ς over for vuggestuebarnet såvel som over for den 

psykiske usǘŀōƛƭŜ ǳƴƎŜ ƳŀƴŘ όΧύ ōŋǊŜǊ ƻƎ ŦƻǊƳƛŘƭŜǊ ŀŦ ŘŜ ǊŀƳƳŜǊ ƻƎ ǾƛƭƪňǊΣ ǎƻƳ ƭƻǾπ

ƎƛǾƴƛƴƎ ƻƎ Ǉƻƭƛǘƛƪ ƘŀǊ ǎŀǘέ όDǊƻǎǘǄƭ ƛΥ bƛŜƭǎŜƴ нлмтΥ уύΦ bƛŜƭǎŜƴ ŀǊƎǳƳŜƴǘŜǊŜǊ ŦƻǊ ŀǘ ŘŜǊ 

findes tre forskellige myndighedsbegreber. For det første et juridiske begreb der ser 

pædagogisk myndighed som en juridisk kategori som ovenstående illustrerer. For det 

andet et fagligt begreb der ser pædagogisk myndighed som pædagogens faglige kom-

petence som kommer af uddannelse og erfaring. Og for det tredje et alment begreb 

der, ifølge Nielsen, eǊ ƻǾŜǊǎŜǘ ƻƎ ǎƻƳ ƻƳƘŀƴŘƭŜǊ ǇŋŘŀƎƻƎŜƴǎ ŜǾƴŜ ǘƛƭΥ έCƻǊǎǾŀǊƭƛƎǘ ŀǘ 

ƪǳƴƴŜ ŦƻǊǾŀƭǘŜ ŀǎȅƳƳŜǘǊƛǎƪŜ ƳŀƎǘǊŜƭŀǘƛƻƴŜǊέ όƻǇΦŎƛǘΦΥ сύ ς altså pædagogens egen 
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evne til at genkende og anerkende at der findes en magtdimension i relationen. Alle 

tre kategorier er i spil for medarbejderne på landets døgninstitutioner og har stor be-

tydning for den tilgang de har til børnene. I kapitel 6 vil der være eksempler på hvor-

dan børnene har oplevet medarbejderens forvaltning af myndighedsbegrebet. 

     Denne pædagogiske gennemgang har vist hvor vigtigt det er at der findes en velre-

flekteret pædagogik og pædagogisk indsats for at børnene kommer til at opleve en 

professionel pædagogisk indsat på institutionerne, og ikke blot opbevaring. Næste af-

snit dykker ned i den gennemgående teoretiske ramme for afhandlingen. 

Teoretiske begreber  

Teori om anerkendelse 

Jeg har valgt at bruge Honneths begreb om anerkendelse, på grund af hans betoning af 

intersubjektivitet, der kan forstås eller erkendes af flere i modsætning til det private 

eller subjektive. Honneth understreger desuden at kampen om anerkendelse ikke blot 

handler om rettigheder men en central social dynamik. Anerkendelse er en væsentlig 

forudsætning ŦƻǊ ǊŜŀƭƛǎŜǊƛƴƎ ŀŦ έŘŜǘ ƎƻŘŜ ƭƛǾέ og derfor bliver det en vigtig del af analy-

sen, når det gælder om at finde de mekanismer der påvirker børns oplevelser af at 

blive og være anbragt. 

     Professor i socialfilosofi Axel Honneth, der videnskabsteoretisk hører til hos Frank-

ŦǳǊǘŜǊǎƪƻƭŜƴǎ ƪǊƛǘƛǎƪŜ ǘŜƻǊƛΣ ōŜǘŜƎƴŜǎ ǎƻƳ έǘǊŜŘƧŜ ƎŜƴŜǊŀǘƛƻƴǎ-ǘŜƻǊŜǘƛƪŜǊέ, efter først 

Max Horkheimer og Theodor Adorno, der grundlagde skolen og dernæst Jürgen Haber-

mas, hvor Honneth selv var elev (Honneth 2003: 7). Fælles for de tre generationer er 

samfundskritikken samt udforskningen af det, der står i vejen for menneskelig udvik-

ling.  

     I brugen af Honneths begreber skal der lægges vægt på en korrekt forståelse af det 

tilhørende vokabularium. F.eks. må anerkendelse ikke forveksles med ros, der på 

Řŀƴǎƪ ƻŦǘŜǎǘ ƻǇŦŀǘǘŜǎ ǎƻƳ ƻǾŜǊŦƭŀŘƛǎƪ ŜƭƭŜǊ ŜƴŘƻƎ ǎƻƳ Ŝƴ ŘƻƳ ŜƭƭŜǊ ǇňǎǘŀƴŘΥ έǎň ŘȅƎǘƛƎ 

Řǳ ŜǊέΦ  

     Honneths anerkendelsesteori peger på at mennesket er et anerkendelsessøgende 

væsen der ikke kan udvikle en personlig identitet uden anerkendelse fra andre menne-

sker samt at  alle mellemmenneskelige relationer er en kamp om anerkendelse. I alle 

forhold til andre mennesker søger vi anerkendelsen og det er den vigtigste forudsæt-

ning for at den enkelte kan ǊŜŀƭƛǎŜǊŜ έŘŜǘ ƎƻŘŜ ƭƛǾέΦ 5Ŝǘ ŜǊ ƛƪƪe muligt at opbygge gode 

og velfungerende relationer til hverken os selv eller til andre, uden anerkendelse. Hon-

neth har derfor udarbejdet en model for de forudsætninger, også kaldet anerkendelse-

sfære, der skal til for at mennesker kan opnå selvrealisering (Honneth 2006). 

Honneth beskriver tre former for anerkendelsesfære således (2006: 174): 
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1. Den private sfære  

-at have og give kærlighed, familie og venskab 

2. Den retslige sfære  

-at være borger i et samfund og have rettigheder 

3. Den solidariske sfære  

-at have værdi i fællesskaber kulturelt, politisk og arbejdsmæssigt 

  

Pointen er at alle mennesker har behov for at føle sig anerkendt i alle tre sfære for at 

kunne udvikle en positiv identitet. Hver af de tre former for anerkendelse spejles i tre 

tilsvarende forhold til sƛƎ ǎŜƭǾΥ έ{ŜƭǾǘƛƭƭƛŘέΣ έ{ŜƭǾŀƎǘŜƭǎŜέ ƻƎ έ{ŜƭǾǾŋǊŘέ όHonneth 2003: 

87; Honneth 2006: 176), hvilket vil sige at et menneske der møder anerkendelse i alle 

tre sfære, udvikler selvtillid, selvagtelse og selvværd. 

Særligt den første sfære, den private, er vigtig fordi udgangspunktet for at indgå i lige-

værdige relationer med andre, kræver at man har erfaringer med kærlighed og med at 

blive elsket. Kærlighed er ifølge Honneth primært noget der kan opnås i den nære kon-

takt med familien, i venskabet og i andre personlige relationer, det er en form for aner-

kendelse, der retter sig mod det emotionelle behov og er især vigtigt for at opbygge en 

vedvarende selvtillid. Kærlighed til familien er da også et tema som går igen i empirien 

blandt børnenes fortællinger. I den anden anerkendelsesfære gælder det om at blive 

set og anerkendt rent juridisk som et moralsk tilregneligt menneske og derigennem 

blive anerkendt som borger i samfundet på lige fod med andre borgere og med de 

samme rettigheder og pligter.   

Den tredje sfære handler om anerkendelse som en unik person med sine egne kvalite-

ter, færdigheder og kunnen. Her har det enkelte menneske og dets evner en grundlæg-

gende værdi for fællesskabet (Honneth 2003: 93).  

     Mens den første form for anerkendelsesfære ofte er begrænset til familie og tætte 

venner, og den anden sfære handler om juridisk anerkendelse, kan den tredje sfære 

beskrives som en kamp om anerkendelse i ikke mindre end hele samfundet. Denne dis-

tinktion mellem de forskellige sfærer vil komme til udtryk i analyserne af børnene nar-

rativer.  

 

Honneths eget diagram over anerkendelsesforholdets struktur er sat op i en tabel 

(Honneth 2006:174). For overblikkets skyld har jeg sat anerkendelsenssfærerne op i en 

lignede, men enklere opstilling der også inkluderer anerkendelsesformernes modsæt-

ningsforhold; krænkelserne: 
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Figur 17. Oversigt over anerkendelsenssfærerne og krænkelsesformer (forfatteren). 

 

 

 

Jeg har her tilladt mig at tegne et veen-diagram for at synliggøre overlappet mellem de 

tre sfærer ƻƎ ŘŜǊ ƘǾƻǊ έŘŜǘ ƎƻŘŜ ƭƛǾέ ƭƛǾ ƪŀƴ ƻǇǎǘňΦ Honneth selv understreger dog at 

den private sfære og kærligheden er den vigtigste af de tre sfærer, om end sfærerne 

står i et stadig spændingsforhold (Honneth 2003: 95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Veen-diagram af Honneths model for anerkendelse (forfatteren).  

 

Disse anerkendelsesformer er ikke statiske, lige som der kan være kulturelle forskelle i 

sfærerne (Honneth 2003: 108). Det er dog nok særligt i de retslige og solidariske sfære 

der kan være kulturelle forskelle på hvordan anerkendelsesformerne udtrykkes, da 
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kærlighed oftest anses for at være universel, selv om der kan være kulturelle forskelle i 

hvordan de udmønter sig. Honnet forklarer i et senere interview (Honneth 2010) at 

hans tanker om ƪŋǊƭƛƎƘŜŘ ƛ έYŀƳǇ ƻƳ ŀƴŜǊƪŜƴŘŜƭǎŜέ ƪŀƴ ǾƛǊƪŜ ŀōǎǳǊŘŜΣ ŦƻǊŘƛ Ƙŀƴ ŘŜƴπ

gang var overbevist om at kærlighed var det sammen gennem historien, men efterføl-

gende er han blevet bevist om at dette ikke er tilfældeΥ έ¢Ƙere were periods in which 

love included completely different attitudes to children, or attitudes between man and 

ǿƻƳŀƴΣ ǘƘŀƴ ǘƻŘŀȅΦέ όƻǇΦŎƛǘΦΥ мссύΦ IƻƴƴŜǘƘ ǎƛƎŜǊ ŜƴŘǾƛŘŜǊŜ i interviewet at hele ideen 

om hvad kærlighed er har ændret sig radikalt over tid. 

 

Krænkelser 

Honneth beskriver anerkendelsens modstykke som krænkelser. Mennesker, måske 

især børn, er afhængige af andres anerkendelse for at vokse og udvikle sig i en positiv 

retning. Mangel på anerkendelse kan resultere i krænkelsesformer, der hver især kan 

siges at være negationer til de tre anerkendelsesfære. Der findes således en krænkel-

sesform der modsvarer hver sfære; den manglende anerkendelse bliver til ydmygelse, 

psykisk fortræd eller usynlighed (Honneth 2003). Krænkelser er ifølge Honneth en form 

for moralsk vold der skader andre menneskers muligheder for at opnå positive selvfor-

hold i hver af de tre sfærer (Honneth 2006). Der skelnes mellem uagtsomme krænkel-

ser og dem der påføres bevidst, da de krænkelser der sker som følge af uheld ikke 

handler om bevidst nægte et andet menneske sin anerkendelse. 

     Honneth beskriver hvordan fysiske krænkelser bliver til en moralsk uret (Honneth 

2003: 84). Eksempelvis vil et barn der bliver slået, rusket eller nevet af en voksen, op-

leve at han ikke anerkendes. Det er ikke så meget et spørgsmål om barnet oplever 

smerte, som det er et spørgsmål om oplevelsen af ikke at blive anerkendt ς at den 

voksne viser en foragt for barnets personlige integritet og dermed udover den fysiske 

vold også udøver en moralsk krænkelse: έ9ƴƘǾŜǊ ƳƻǊŀƭǎƪ ƪǊŋƴƪŜƭǎŜ ǳŘƎǄǊ Řŀ Ŝƴ ŀƪǘΣ 

der beskadiger personligheden, fordi den ødelægger en væsentlig forudsætning for 

den ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ ƘŀƴŘƭƛƴƎǎŘȅƎǘƛƎƘŜŘΦέ όƻǇΦŎƛǘΦΥ урύΦ Denne moralske krænkelse som 

børn der oplever voldelige handlinger fra voksne kan altså skade barnets personlighed 

og mulighed for at hvile i alle tre sfære.  

Privatsfærens krænkelsesformer kan (ud over mord) være tortur, voldtægt og fysisk 

misbrug. Når menneskets selv bliver ringeagtet og krænket, kan det resultere i hvad 

HonƴŜǘƘ ƪŀƭŘŜǊ έǇǎȅƪƛǎƪ ŘǄŘέ ς en tilstand hvor man både mister selvtillid og tillid til 

omverden og reagerer med social skam (Honneth 2006: 179). 

Den retslige sfæres krænkelsesform er at blive forholdt de rettigheder der gælder 

for (andre) borgere i samfundet. 5ŜǘǘŜ ƪŀƴ ƛŦǄƭƎŜ IƻƴƴŜǘƘ ŦǄǊŜ ǘƛƭ έǎƻŎƛŀƭ ŘǄŘέ ƻƎ ǘŀō 

af selvagtelse (ibid.).  
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Krænkelsesformen til den solidariske sfære er at være udelukket fra fællesskab, ikke 

at have noget at tilbyde og ikke blive set som værende værdifuld. Eller slet ikke at blive 

set i det hele taget, at være έǳǎȅƴƭƛƎέ όIƻƴƴŜǘƘ нллоΥ фу ŦŦΦύ. Usynlighed skal her for-

stås som en metafor for en ikke-eksistens i en social betydning. Denne form for usyn-

lighed er forstilt fra udøverens side, det vil sige at man lader som om man ikke ser det 

ŀƴŘŜǘ ƳŜƴƴŜǎƪŜΣ ǾŜŘ ŀǘ έǎŜ ƛƎŜƴƴŜƳέ ƻƎ ƛƪƪŜ ŀƴŜǊƪŜƴŘŜ ŘŜƴ ŀƴŘŜƴǎ ǘƛƭǎǘŜŘŜǾŋǊŜƭǎŜΦ 

5ŜǘǘŜ έǘǊƛŎƪέ ƪŀƴ ōǊǳƎŜǎ ǎƻƳ Ŝƴ ŦƻǊƴŋǊƳŜƭǎŜ ŜƭƭŜǊ ŦƻǊ ŀǘ ǾƛǎŜ ŘŜǘ ŀƴŘŜǘ ƳŜƴƴŜǎƪŜ όƻƎ 

evt. tilskuere) sin foragt.  

Honneth deler fornærmelsen op i tre kategorier, hvor den første også er den mest 

harmløse: F.eks. en uopmærksomhed hvor man glemmer at hilse på en i et større sel-

skab, eller når pædagogen ikke siger hej til alle børnene i gruppen. Det næste trin be-

skriver han som en ignorering af en rengøringshjælp fordi vedkommende er socialt un-

derlegen. Det kunne også være en pædagog der ignorerer et barn der fremstår usoig-

neret eller ildelugtende. Den tredje, mest grusomme og ydmygende form for fornær-

ƳŜƭǎŜ ŜǊ ŘŜƳƻƴǎǘǊŀǘƛǾǘ ŀǘ έǎŜ ƛƎŜƴƴŜƳέ Ŝƴ ǇŜǊǎƻƴ, at lade som om den anden ikke er 

til stede. Det sker f.eks. når et barn oplever at være et spøgelse53 fordi pædagogerne 

ikke anerkender hendes tilstedeværelse når hun er i rummet. Honneth beskriver at: 

έ{ǳōƧŜƪǘŜǘ ƪŀƴ ƪǳƴ ƘŋǾŘŜ ƻƳ Ŝƴ ŀƴŘŜƴ ǇŜǊǎƻƴΣ ŀǘ ǇŜǊǎƻƴŜƴ ǎŜǊ igennem det, ignore-

rer eller overser det, hvis subjektet, før det gør dette, har tilskrevet personen en pri-

ƳŋǊ ƛŘŜƴǘƛŦƛƪŀǘƛƻƴ ŀŦ ǎƛƎ ǎŜƭǾέ όIƻƴƴŜǘƘ нллоΥ млнύΦ 5Ŝǘ gør sig gældende for de børn 

hvis hjem er på et børnehjem, hvor de er både er blevet indskrevet og præsenteret for 

de andre børn og voksne. Personalet på børnehjemmene er med andre ord klar over 

hvilke børn der bor på institutionen, men vælger bevidst at ignorere det. Konsekven-

sen af at et barn oplever at være social usynlig, kan være at barnet mentalt forbereder 

sig på at personalet ikke vil det noget godt eller ligefrem er fjendtlige indstillet.   

Der findes forskellige måder at anerkende et andet menneske på, ud over helt ek-

splicitte hilsner og ord. Vi bekræfter blandt andet andre mennesker gennem bestemte 

handlinger som gestik eller mimik, men det er bestemt ikke hvilke som helst gestik el-

ler mimik der kan anvendes til at vise anerkendelse. Det er ikke, som Honneth skriver, 

tilstrækkeligt at pege på en person, selv om det jo også er en gestik. De signaler vi ud-

sender til den eller de personer vi vil vise anerkendelse er ganske afstemte og interne-

ret i vores kropslige reaktioner. F.eks. hilser vi som regel på hinanden med en nøje af-

stemt og indstuderet attitude som ikke kræver den store eftertænksomhed hos os, 

som Honnet beskriver som: έVoksne personers hilseceremonier, som gennem et fint 

afstemt minespil giver til kende, i hvilket særligt socialt forhold personerne står til hin-

ŀƴŘŜƴέ όƻǇΦŎƛǘΦ: 106). Men alligevel har de fleste af os prøvet at fejlvurdere en situation 

 

53 Se Jakobines fortælling i kapitel 6 
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og kommet til at hilse for overstrømmende på en der ikke gengælder vores hilsen lige 

så hjerteligt. Dette, som regel, ganske lette ubehag det kan udløse i os selv, må dog 

regnes for småting i forhold til at blive bevidst ignoreret i ens eget hjem.  

 

Honneths teori om anerkendelse kan ikke ses som en statisk færdig udviklet idé, men 

som en teori under stadig udvikling. Blandt andet ser han at de tre sfærer er forskellige 

over tid, samt at de er kulturafhængige- og påvirkelige. Honneth bemærker i et inter-

ǾƛŜǿ ŀǘ Ƙŀƴ ǎŜƭǾ έƭŜƎŜǊέ med idéen om at tilføje en fjerde sfære i anerkendelsesmodel-

len, der sætter mere fokus på anerkendelsen af forskellige kulturelle, religiøse og soci-

ale værdier (Honneth 2010: 172). Honneth understreger i den sammenhæng at ingen 

kan tvinges til at værdsætte andres kultur eller religion, men han mener at minoriteter 

skal have en rimelig chance for at blive anerkendt og/eller kæmpe for at blive aner-

kendt. 

     Honneth er blevet kritiseret for at have et for ensidigt fokus på anerkendelse i sin 

teori. Filosof Nancy Fraser, kritiserer blandt andet Honneth for ikke at tage højde for 

έǊŜǘŦŋǊŘƛƎƘŜŘέΣ ƛ ǎƛǘ ŀƴŜǊƪŜƴŘŜƭǎŜǎōŜƎǊŜōΦ CǊŀǎŜǊ ŦƛƴŘŜǊ ŀǘ IƻƴƴŜǘƘǎ ƪƻƴƪƭǳǎƛƻƴ ƻƳ ŀǘ 

mangel på anerkendelse fører til tab af identitet og selvværd samt at behovet for aner-

kendelse altid bør imødekommes som følge deraf, for både umuligt og urealistisk. Fra-

ser vil i stedet integrere anerkendelsesbegrebet i en pligtetisk retfærdighedsteori (Fra-

ser 2000). 

     På trods af de indvendinger der kan fremføres, har jeg valgt at bruge Honneths be-

greber om anerkendelse og krænkelser til at analysere empirien i forhold til hvordan 

børn oplever at blive anbragt og bo på døgninstitutioner og hvilke mulige krænkelser 

det medfører. Konklusionerne i analyserne hviler på det normative udgangspunkt i 

Honneths anerkendelsesteori.  

 

Teori om inddragelse 

Inddragelse i eget liv er så vigtigt at det er et af fundamenterne i lovgivningen om 

støtte til børn (bekendtgørelsen nr. 16. om støtte til børn) såvel som i FN´s konvention 

om Barnets Rettigheder. Der vil derfor også være særligt fokus på inddragelse i analy-

serne af børnenes narrativer om anbringelsen. 

     Der er findes dog ikke en fast og entydig definition af begrebet inddragelse omend 

der er mange forskellige bud (se f.eks. Bijleveld et. al. 2013; Thomas 2007; Thomas & 

Vis 2009; Jørgensen 2000; Arnstein 1969). For at finde en adækvat definition af begre-

bet inddragelse har jeg søgt inspiration hos forskellige forskere for at indkredse mit 

eget ståsted. I analysearbejdet vil jeg primært trække på professor Sharon Bessel´s, 

tredimensionelle definition af inddragelse (2011: 497): 
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¶ A child or young person has sufficient and appropriate information to be able to 

take part in the decision-making process. 

¶ A child or young person has the opportunity to express their views freely. 

¶ The child or young person´s views affect the decision. 

 

Samt professor Svein Vis og professor Nigel Thomas, der i et norsk studie om 

inddragelsen har identificeret seks niveauer af inddragelse (2009: 160 ff.):  

 

1. Child was consulted but had little understanding of what was going on. 

2. Was given information but did not express own views. 

3. Expressed own views but did not take part in decision-making. 

4. Took part in decision-making but did not take any autonomous decisions. 

5. Made autonomous decisions but did not define the problem. 

6. Child defined the problem and made the decision. 

 

Vis & Thomas regner det for inddragelse når barnet inviteres til at deltage fra niveau 

tre og op, dog med vægt på at ægte inddragelse kræver at barnet har en vis indflydelse 

på de beslutninger der træffes. Både Bessel og Vis & Thomas definitioner ligger på linje 

med FN´s konvention om Barnets Rettigheder, artikel 12, stk. 1, der tilsiger at:  

 

Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne syns-

punkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører 

barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse 

med dets alder og modenhed.  

 

Med brugen af ovenstående definitioner lægger jeg ligeledes vægt på at inddragelse 

ƪŀƴ ōŜǘȅŘŜ έƳŜŘƛƴŘŦƭȅŘŜƭǎŜΣ ƳŜŘōŜǎǘŜƳƳŜƭǎŜ ƻƎ ǎŜƭǾōŜǎǘŜƳƳŜƭǎŜέ όWǄǊƎŜƴǎŜƴ 

нлллΥмпύ ƘǾƻǊ ƻǊŘŜƴŜ έƳŜŘέ ƻƎ έǎŜƭǾέ ƛƴŘƛƪŜǊŜǊ ŀǘ ŘŜǊ ŜǊ ǘŀƭŜ ƻƳ Ŝƴ ŀƪǘƛǾ ƘŀƴŘƭŜƴ ŦǊa 

både børn og voksne. Men inddragelse er mere end blot at tale med børnene, der skal 

også være en forståelse og accept fra barnets side om omfanget og eventuelle be-

ƎǊŋƴǎƴƛƴƎŜǊ ŦƻǊ ƛƴŘŘǊŀƎŜƭǎŜƴΣ ǎŀƳǘ Ŝƴ ǾŋƎǘƴƛƴƎ ŀŦ ōŀǊƴŜǘǎ ƳŜƴƛƴƎΥ έ/ƻƴǎǳƭǘƛƴƎ ǿƛǘƘ 

children and ensuring their participation are not the same thingέ ό±ƛǎ ϧ ¢ƘƻƳŀǎ нллфΥ 

164). Vis & Thomas beskriver at der er visse nøgleelementer der skal være på plads for 

at tale om reel inddragelse. For det første skal barnet have en passende mængde infor-

mationer, således at det kan forstå indholdet af den beslutning det skal inddrages i, 

samt hvilke muligheder der er. For det andet skal barnet have en reel mulighed for at 
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udtrykke egne ønsker og meninger og for det tredje skal barnets mening både indtæn-

kes i beslutningsprocessen samt have en vis indflydelse på den beslutning der træffes 

(op.cit.: 156).  

 

Andre måder at forklare inddragelse som begreb på kan ske med Sherry Arnstein´s 

έ[ŀddŜǊ ƻŦ /ƛǘƛȊŜƴ tŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴέ ŦǊŀ мфсфΣ ŘŜǊ ŦǊŀ ŦǄǊǎǘŜ ŀƴǎƭŀƎ ǎƭňǊ Ŧŀǎǘ ŀǘΥ έ¢ƘŜ ƛŘŜŀ ƻŦ 

citizen participation is a little like eating spinach: no one is against it in principle be-

ŎŀǳǎŜ ƛǘ ƛǎ ƎƻƻŘ ŦƻǊ ȅƻǳέ (2019: 24). Arnstein anvender en metaforisk stige med otte 

trin. Deltagerne på de to nederst trin er udsat for manipulation og terapi, f.eks. ved at 

sidde i en komite, bestyrelse eller råd uden reelt at have mulighed for at ændre noget. 

.ŜƎƎŜ ǘǊƛƴ ŜǊ έƛƪƪŜ-ƛƴŘŘǊŀƎŜƭǎŜέΣ ƻƎ ŦƻǊƳňƭŜǘ ŜǊ mere at behandle eller uddanne delta-

gerne, end at inddrage dem.  

     De næste tre trin består af information, konsultation og placering. På disse trin kan 

deltagerne blive informeret om rettigheder og ansvar samt blive spurgt om deres me-

ning og blive placeret i et forum hvor deres partikulære meninger og holdninger kom-

mer frem. Information er et vigtigt første skridt til legitim deltagelse, men Arnstein be-

skriver at det desværre oftere er en envejskommunikation end en egentlig dialog. Kon-

sultationen er ligeledes en legitim holdningsundersøgelse, der dog ikke har nogen 

bund, såfremt inddragelsen ikke kommer længere op ad stigen. Hvis de ellers magtes-

løse bƻǊƎŜǊŜΣ ŜƭƭŜǊ ǎƻƳ !ǊƴǎǘŜƛƴ ƪŀƭŘŜǊ ŘŜƳ έǘƘŜ ƘŀǾŜ-ƴƻǘέΣ ōƭƛǾŜǊ ƛƴŘƭŜƳƳŜǘ ƛ Ŝǘ ǊŜƭŜπ

vant forum kan der på dette trin stadig være risiko for at de blot kommer til at rådgive 

eller planlægge i det uendelig, mens det stadig er magthaverne der har retten til at de-

finere og beslutte.  

     ¢Ǌƛƴ ǎŜƪǎΣ ǎȅǾ ƻƎ ƻǘǘŜ ƪŀƭŘŜǊ !ǊƴǎǘŜƛƴ ŦƻǊ έōƻǊƎŜǊ-ƳŀƎǘέ ƻƎ ŘŜ ƛƴŘŜƘƻƭŘŜǊ ǇŀǊǘƴŜǊπ

skab, delegeret magt og borgerkontrol. På disse sidste tre trin er magten reel og for-

delt på de berørte parter. I partnerskaber bliver magten rent faktisk fordelt gennem 

ŦƻǊƘŀƴŘƭƛƴƎ ƳŜƭƭŜƳ ōƻǊƎŜǊŜΣ έƘŀǾŜ-ƴƻǘǎέ ƻƎ ƳŀƎǘƘŀǾŜǊŜΦ tƭŀƴƭŋƎƴƛƴƎǎ- og beslut-

ningstagningsansvar deles f.eks. gennem fælles udvalg. Delegeret magt betyder at bor-

gere har et klart flertal af pladser i f.eks. komitéer eller råd og har beføjelser til at 

ǘǊŋŦŦŜ ōŜǎƭǳǘƴƛƴƎŜǊΦ aŜŘ ǊŜŜƭ ōƻǊƎŜǊƪƻƴǘǊƻƭ ƘŀǊ έǘƘŜ ƘŀǾŜ-ƴƻǘǎέ ƳǳƭƛƎƘŜŘ ŦƻǊ ŀǘ ǾŋǊŜ 

med i hele processen fra planlægning, politikudformning og til selve styringen af pro-

grammet. 

 

Sociologen Roger Hart udviklede en model til inddragelse af børn (1992) på baggrund 

af Arnsteins oprindelige model (1969). For Hart er målet ikke at børn i alle sammen-

hænge skal være øverst på stigen, men at de skal være på det øverste trin i forhold til 

deres alder og formåen. Ligesom hos Arnstein beskriver de første tre trin forskellige 

grader af reel inddragelse, men hvor der ikke er nogen reel indflydelse på eget liv. Fra 
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trin fire og op deltager børnene med adækvate oplysninger om hensigter og mulighe-

der. 

     Trin et beskriver en manipulation hvor voksne bruger børn til at fremme forskellige 

sager, uden at børnene har haft indflydelse på sagen, det kan f.eks. være små børn der 

deltager i demonstrationer med politiske budskaber. På trin to bruges børnene som en 

ŦƻǊƳ ŦƻǊ ŘŜƪƻǊŀǘƛƻƴ ŜƭƭŜǊ έƪǊŀƴǎŜƪŀƎŜŦƛƎǳǊέ, dog uden at de voksne foregiver at bør-

nene er med for børnenes egne skyld. Her bruger Hart et eksempel på børn der er ble-

vet bedt om at tegne deres bud på en ny legeplads, hvorefter deres tegninger er blevet 

samlet ind men hvor børnene efterfølgende ingen feedback har fået og ikke ved hvor-

dan, og om, deres ideer er blevet brugt (1992: 9). På tredje trin er børnene tilsynela-

dende meddeltagende, men formålet er mere at vise at de voksne har hørt børnene, 

end at børnene rent faktisk bliver hørt.  

     På trin fire får børnene tildelt en rolle, f.eks. i et børneråd, hvor de er informeret om 

vilkårene for deltagelsen og kan dermed sige til eller fra. På trin fem er børnene både 

blevet konsulteret og informeret, f.eks. ved at blive bedt om at komme med input til et 

projekt der er designet af voksne, hvor de er informeret om hvordan deres input vil 

blive brugt, og resultatet af de beslutninger der træffes af voksne.  

     På sjette trin i stigen er projekterne stadig vokseninitierede men beslutningerne 

træffes sammen med børnene og giver derved mulighed for reel medindflydelse. På 

trin syv kan børnene selv igangsætte og lede et projekt, mens de voksne kun er med 

som støttende rolle. På ottende og sidste trin tager børnene selv initiativ til et projekt 

og de voksne støtter op om projektet og involveres i det, på børnenes præmisser.  

 

Når de to modeller stilles op ved siden af hinanden, er det let at se, hvor inspireret 

Hart har været af Arnstein, men der er dog visse vigtige forskelle. Hvor Hart har inte-

resse i at vise mulighederne for børns inddragelse, er Arnstein mere interesseret i at 

beskrive magten. Det er også netop den store fokus på magt der kan kritiseres, fordi 

denne vægtning af magt forudsætter at forståelsen af magt er den samme hos både 

børn, (fag)voksne og politikere (Tritter & McCallum 2006). Arnsteins model anerkender 

ikke at deltagelse for nogle mennesker kan være et mål i sig selv og sætter på den 

måde store krav til f.eks. børn eller udsatte gruppers intentioner ved at deltage i pro-

jekter. En anden kritik af Arnsteins model er at et alt for entydigt fokus på modellen 

kan betyde at sociale myndigheder kan risikere at fraskrive sig ansvaret for f.eks. 

tvangsanbringelser, i sager hvor det ellers skønnes at være til barnets bedste at blive 

fjernet fra forældrene (Healy 1998).  
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CƛƎǳǊ мфΦ έ9ƛƎƘǘ ǊǳƴƎǎ ƻƴ ŀ ƭŀŘŘŜǊ ƻŦ ŎƛǘƛȊŜƴ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴέ ό!ǊƴǎǘŜƛƴ нлмфΥ нсύΦ 

CƛƎǳǊ нлΦ έ[ŀŘŘŜǊ ƻŦ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴέ όIŀǊǘ 1992: 8). 

 

 

     På trods af denne kritik mener jeg at modellen med fordel kan bruges i analysear-

bejdet, når der tages højde for at modellen blev udviklet i USA i 1960érne til at vise for-

hold mellem voksne med magt og voksne uden magt. Modellens force i arbejdet med 

analyse af børns inddragelse er at inddragelse er grundvilkåret for modellen og der-

med brugbar til at vise hvordan inddragelse kan foregå, hvis der tages hensyn til bar-

nets modenhed og generelle situation. Der vil givetvis være situationer hvor et barns 

ønske ikke kan efterkommes, f.eks. hvis barnet ønsker at blive i et hjem der ikke vurde-

res at være sikkert. Men der er mange, mange flere elementer i inddragelse end én be-

slutning, og i enhver sag burde nogle af barnets ønsker kunne efterkommes, hvis bar-

net er inddraget og ønskerne er kendte (Vis & Thomas 2009).  
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Harts stigemetafor viser en graduering af børnenes deltagelse og indflydelse, hvor han 

ǎƪŜƭƴŜǊ ƳŜƭƭŜƳ έƛƪƪŜ-ŘŜƭǘŀƎŜƭǎŜέ ƻƎ ǊŜŜƭ ŘŜƭǘŀƎŜƭǎŜΦ L έikke-ŘŜƭǘŀƎŜƭǎŜέ ŜǊ ōǄǊƴŜƴŜ ƛƴǾƛπ

ǘŜǊŜǘ ǘƛƭ ŀǘ ŘŜƭǘŀƎŜ ƛ Ŝǘ ǇǊƻƧŜƪǘ ŀŦ ǾƻƪǎƴŜΣ ƻƎ έƘŀǊ ƭƻǾ ǘƛƭ ŀǘ ǾŋǊŜ ŘŜǊέ ƳŜƴǎ ōŀǊƴŜǘ ŘŜǊ 

oplever reel deltagelse, er en del af projektet og derfor έǎƪŀƭ ǾŋǊŜ ŘŜǊέΦ  

     Hart har kritiseret brugen af modellen (dog ikke selve modellen) og senere uddy-

ōŜŘŜ Ƙŀƴ ƛ ŀǊǘƛƪƭŜƴ έ{ǘŜǇǇƛƴƎ .ŀŎƪ ŦǊƻƳ Ψ¢ƘŜ [ŀŘŘŜǊΩΥ wŜŦƭŜŎǘƛƻƴǎ ƻƴ ŀ aƻŘŜƭ ƻŦ tŀǊǘƛŎƛπ

ǇŀǘƻǊȅ ²ƻǊƪ ǿƛǘƘ /ƘƛƭŘǊŜƴέ (2007) hvordan han oprindeligt havde tænkt at den skulle 

bruges. IŀǊǘ ƎǄǊ ƛ ŀǊǘƛƪƭŜƴ ƻǇƳŋǊƪǎƻƳ Ǉň ŀǘΥ έ[But] many people have chosen to use 

the ladder as a comprehensive tool for measuring their work with children rather than 

as a jumping-off point for their own reflectƛƻƴǎέ (Hart 2007: 19). Stigemetaforen er 

altså mere en model der skal få voksne til at tænke over hvordan og i hvilket omfang 

børn kan og skal inddrages i et givent projekt, end det er en tjekliste. 

     Modellen er blevet kritiseret for at det øverste trin på stigen er at børn og voksne 

skal være sammen om at træffe beslutninger, hvilket også er den anden store forskel 

på Harts ƻƎ !ǊƴǎǘŜƛƴǎ ƳƻŘŜƭΣ ƘǾƻǊ ŘŜǘ ǄǾŜǊǎǘŜ ǘǊƛƴ ŜǊ έōƻǊƎŜǊƪƻƴǘǊƻƭέ. Men det øverste 

ǘǊƛƴ Ǉň IŀǊǘǎ ƳƻŘŜƭ ŜǊ ƛƪƪŜ έōǄǊƴŜƪƻƴǘǊƻƭέ Ŧƻr formålet er ikke at børn skal stå alene 

med beslutninger. Formålet er at børn skal anerkendes og i videst mulig udstrækning 

deltage og inddrages i forhold til deres formåen. De skal deltage og de skal høres for 

deres egen skyld og fordi beslutningerne vedrører dem (Hart 2007: 24). 

     Derudover er der en interessant kritik, eller mangel på samme, omkring eventuelle 

kulturelle begrænsninger i modellen. Hart peger selv (2007) på at han undrer sig over 

at modellen ikke er blevet kritiseret for det entydige fokus på vestlige forhold. Det er 

ikke alle steder i verden at børns rettigheder, i forhold til FN´s model, passer ind i sam-

fundet og kulturen. F.eks. i de kulturer hvor børn bliver opdraget til at være en del af et 

mere kollektivt samfund og ser sig selv om en vigtig del af et hele, mens mange vest-

lige samfund typisk har et mere individualistisk syn, hvor det enkelte individ er (eller 

kan føle sig) vigtigere end det fælles bedste. 

     Inuit kulturen er oprindeligt meget fællesskabsbaseret (Trondheim 2010), men an-

bringelsesområdet i dag er mere præget af en vestlig individualistisk tilgang og børns 

rettigheder nyder stor opmærksomhed. Derfor mener jeg at Harts έƭŀŘŘŜǊ ƻŦ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀπ

ǘƛƻƴέ ŜǊ ŀƴǾŜƴŘŜƭƛƎ ǘƛƭ ŀǘ ŀƴŀƭȅǎŜǊŜ ƻƳ ōǄǊƴ ƛ DǊǄƴƭŀƴŘ ōƭƛǾŜǊ ƘǄǊǘΣ ƛƴŘŘǊŀƎŜǘ og har 

medindflydelse når de skal anbringes på en døgninstitution. 

 

Teori om følelser 

Denne afhandling handler i høj grad om børnenes følelser, og der er generelt mange 

følelser i spil i en anbringelsessag, både blandt børnene, deres pårørende og i samfun-

det generelt. Følelser fylder meget i børnenes oplevelser og de fortæller blandt andet 

om frygt, forhåbninger, vrede og taknemmelighed. Derfor vil jeg her kort skitsere de 
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teoretiske betragtninger af begrebet ved at se på følelser som et fænomen der kan 

analysereǎΦ 5ŜƴƴŜ ǄǾŜƭǎŜ ōƭƛǾŜǊ ǘȅǇƛǎƪ ƪŀƭŘǘ ŦƻǊ έŘŜƴ ŀŦŦŜƪǘƛǾŜ ǾŜƴŘƛƴƎέ, der er en ven-

ding fra epistemologi til ontologi og fra tekst til krop (Andersen 2013).  

     Begreberne έfølelserέ og έaffektέ ōǊǳƎŜǎ ƴƻƎƭŜ ƎŀƴƎŜ ǎȅƴƻƴȅƳǘ ƻƎ ƴƻƎƭe gange som 

knyttede til forskellige forskningstraditioner, men de fleste forskere forstår de to be-

greber som værende fundamentalt forskellige. Mens følelser ofte refererer til sinds-

stemninger der kan italesættes, kan affekt forstås som noget før-sprogligt og ikke-

struktureret, der kan præge såvel det enkelte menneske såvel som kollektivet (Vall-

gårda 2015). 

     Følelser er gennem tiden blevet set på med forskellige øjne, og er ofte blevet be-

tragtet som kønnet. Køn og følelser hænger sammen på den måde, at visse følelser of-

tere knyttes til enten feminine eller maskuline kvaliteter. F.eks. har følelser som raseri 

og begær typisk været associeret med maskuline kvaliteter og ugleset hos kvinder (Ah-

med 2018; Ahmed 2010; Butler 2010). Følelser vises heller ikke på samme måde ver-

den over, men har forskellige udtryk i forskellige kulturer. Det kan f.eks. ses ved for-

skellige udtryk af sorg i forskellige dele af verden. I nogle kulturer bliver sorg sat til 

skue gennem betalte grædekoner mens det i andre kulturer betragtes som noget mere 

privat.  

     Det kan således give visse udfordringer at være ny i en kultur, i mindre målestok kan 

det nok også gøre sig gældende for de børn der bliver tvunget til at flytte fra øst til 

vest, eller fra nord til syd Grønland: έbňǊ ƳŜƴƴesker flytter sig fra én kulturel kontekst 

til en anden, indebærer det ofte mødet med ubekendte sociale koder for følelsesmæs-

sig adfærd, hvilket kan udmønte sig i alt fra mindre misforståelser til voldsomme kon-

ŦǊƻƴǘŀǘƛƻƴŜǊέ ό±ŀƭƭŀƎňǊŘŀ нлмуΥ мнύΦ  

 

Den Britisk/Australske feministiske forfatter, Sara Ahmed, peger på at følelser er inten-

ǘƛƻƴŜƭƭŜΣ ŦƻǊǎǘňŜǘ Ǉň ŘŜƴ ƳňŘŜ ŀǘ ŘŜ έ ƘŀƴŘƭŜǊέ ƻƳ ƴƻƎŜǘΦ !ǘ Ŝƴ ŦǄƭŜƭǎŜ ƘŀƴŘƭŜǊ ƻƳ ƴƻπ

get betyder at vi har en opfattelse på baggrund af vores tidligere forståelse af følelser. 

Som eksempel bruger Ahmed en ƭƛƭƭŜ ŦƻǊǘŋƭƭƛƴƎΥ έōŀǊƴ møder bjørn, bliver bange og lø-

ōŜǊ Ǿŋƪέ ƻƎ ǎǇǄǊƎŜǊ herefter έƘǾƻǊŦƻǊ ŜǊ ōŀǊƴŜǘ ōŀƴƎŜ ŦƻǊ ōƧǄǊƴŜƴΚέ Iǳƴ ŦƻǊŜǎƭňǊ ŀǘ 

barnet allerede ved at bjørne er farlige, på trods af at barnet aldrig har set en bjørn før. 

Barnet har (fået) en forestilling om at bjørne er farlige, gennem historier og fælles min-

der og har derfor en forestilling om faren i det øjeblik bjørnen kommer frem. Ahmed 

siger at denne forestilling om fare er så integreret i kroppen at det ligefrem kan føles 

på huden, f.eks. at de små hår på armene og i nakken rejser sig og barnet løber fra 

bjørnen nærmest af refleks, barnet oplever en affektiv intensitet der fremstår som 

frygt. Men bjørnen er ikke farlig i sig selv; bjørnen er farlig for nogen. Derfor, argumen-

terer Ahmed, er frygten ikke i barnet og slet ikke i bjørnen. Frygten skaber relationen 
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mellem den der er bange (barn) og den der er farlig (bjørn) derfor er selve følelsen re-

lationel og inddragende (Ahmed 2004: 5ff.).  

 

I think that the distinction between affect/emotion can under-describe the 

work of emotions, which involve forms of intensity, bodily orientation, and di-

ǊŜŎǘƛƻƴ ǘƘŀǘ ŀǊŜ ƴƻǘ ǎƛƳǇƭȅ ŀōƻǳǘ έǎǳōƧŜŎǘƛǾŜ ŎƻƴǘŜƴǘέ ƻǊ ǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ƻŦ ƛƴǘŜƴπ

sity. Emotions ŀǊŜ ƴƻǘ έŀfter-Thoughtsέ ōǳǘ ǎƘŀǇŜ how bodies are moved by 

the worlds they inhabit (Ahmed 2010: 230) 

 

Ahmed skelner dermed ikke kontinuerligt mellem følelser og affekt, men er mere inte-

resseret i hvad følelser gør, i stedet for hvad de er. 

     Ahmed peger på to modeller til at tænke følelser og affekt på. Den første model kal-

ŘŜǊ Ƙǳƴ έƛƴǎƛŘŜ ƻǳǘέΣ ŦƻǊŘƛ Ǿƛ ǾƛǎŜǊ ŘŜ ŦǄƭŜƭǎŜǊ Ǿƛ ƘŀǊ ƛƴŘŜƴ ƛΣ ǳŘŜƴ ǇňΦ ±ŜŘ ŀǘ ǳŘǘǊȅƪƪŜ 

sine følelser, f.eks. ved at grine eller græde kommer den indvendige følelse ud og bli-

ver tydelig for andre (Ahmed 2004: 8ff.). Den anden model kalder huƴ έƻǳǘǎƛŘŜ ƛƴέΣ ŘŜǊ 

beskriver den bevægelse hvor kroppen modtager følelser udefra og internalisere dem. 

Som eksempel bruger hun Prinsesse Dianas død, der berørte mange mennesker og fik 

folk der ikke kendte Prinsesse Diana personligt til at sørge, idet de tƻƎ έǎƻǊƎŜƴ ƛƴŘέΦ 

Dermed er følelser ikke bare noget vi har, det er noget der opstår i samspil med andre 

mennesker, dyr eller ting. 

     !ƘƳŜŘ ǘŀƭŜǊ ŘŜǎǳŘŜƴ ƻƳ έŦǄƭŜƭǎŜǊƴŜǎ ƪƭƛǎǘǊŜƴŘŜ ŜƎŜƴǎƪŀōŜǊέ ƻƎ ǎƛƎŜǊ ŀǘ ŦǄƭŜƭǎŜǊ 

ikke blot er noget der tilhører den enkelte, men er noget der cirkulerer og løbende ak-

ƪǳƳǳƭŜǊŜǎΦ CǄƭŜƭǎŜǊƴŜ έƎǄǊέ ƴƻƎŜǘ ƛƎŜƴƴŜƳ ŘŜƴƴŜ ŎƛǊƪǳƭŀǘƛƻƴΣ ŘŜ ƪŀƴ ŦΦŜƪǎΦ ƪƭƛǎǘǊŜ 

mennesker sammen i fællesskaber, ligesom bestemte følelser kan klistre til bestemte 

mennesker, eller kroppe som Ahmed udtrykker detΣ CΦŜƪǎΦ ƪŀƴ ŦǄƭŜƭǎŜƴ έƴŜǊǾǄǎƛǘŜǘέ ƪƭƛπ

stre og på samme måde som velcro hægte sig fast på andre (Ahmed 2010: 40).  

 

9ƴ ŀƴŘŜƴ ƳňŘŜ ŀǘ ŦƻǊƪƭŀǊŜ ŀǘ ŦǄƭŜƭǎŜǊ έƪƭƛǎǘǊŜέ ƪŀƴ ǾŋǊŜ ŀǘ ŦǄƭŜƭǎŜǊ έǎƳƛǘǘŜǊέΦ De spejl-

neuroner der findes i hjernebarken aktiveres når vi udfører bestemte handlinger eller 

vi ser en anden udfører samme handling (Hart 2007). Dermed er vi i stand til at gen-

ƪŜƴŘŜ ƻƎ ŜŦǘŜǊƭƛƎƴŜ ŀƴŘǊŜ ƻƎ έǎǇŜƧƭŜέ ŘŜǘ Ǿƛ ǎŜǊΦ {ǇŜƧƭƴŜǳǊƻƴ Ŏellerne reagerer på an-

dres følelser, f.eks. når andre smiler til os, spejles smilet i vores spejlneuroner, som så 

får et parallelt aktivitetsmønstre - som om vi selv smilede. Det er derfor det er så svært 

at lade være med at smile igen (Elvén 2015: 210). Men det er ikke nødvendigt at se an-

dre for at spejlneuronerne aktiveres, det kan være nok at høre andre tale eller be-

stemte lyde. Spejlneuronerne gør os i stand til at forstå andre mennesker gennem di-

rekte efterligning, altså ved at føle, ikke ved at tænke (Hart 2007). 
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     De sidste årtier er følelser, særligt lidelser og besværlige følelser, blevet betragtet 

med et patologisk blik. L ŘŜǘ ŘŜǊΣ ƳŜŘ .ǊƛƴƪƳŀƴƴ ƻƎ tŜǘŜǊǎŜƴǎ ƻǊŘΣ ƪŀƴ ƪŀƭŘŜǎ Ŝƴ έŘƛπ

ŀƎƴƻǎŜƪǳƭǘǳǊέ ƪŀƴ ŦƻǊǎƪŜƭƭŜƴ ƳŜƭƭŜƳ ŀǘ ǾŋǊŜ ked af det eller syg udviske forskellen el-

ler måske endda ligefrem gøre ens følelser sygelige (Brinkmann & Petersen 2015). 

Brinkmann og Petersen anfører at stadig flere aspekter af livet præges af en diagnose-

logik, når tilværelsen bliver svær for den enkelte, og det gælder både i skolen, i fami-

lien og i det sociale system. Diagnosekulturen tilbyder et særligt psykiatrisk blik på fø-

lelser og fortrænger andre måder at se på menneskelig lidelse som f.eks. sociale, psy-

kologiske og moralske etc. (op.cit.:8). Et større fokus på diagnoser og psykiatri er må-

ske også det der gør sig gældende når forstanderne år efter år kalder på flere udred-

ninger og flere psykiatriske tilbud til børnene, som det bliver beskrevet i et tidligere ka-

pitel. 

Opsamling 

Det teoretiske udgangspunkt for denne afhandling er dels fænomenologisk, primært 

inspireret af tankegodset fra Husserl og Heidegger, og dels hermeneutisk, primært in-

spireret af Gadamer.  

     Gadamer rettede senere kritik mod en opfattelse af hermeneutik som han mente 

var for metodefikseret, og udviklede den hermeneutiske cirkel som i dag er en udbredt 

måde at tænke hermeneutik på. Gadamers tilgang til hermeneutik ligger til grund for 

den forklarende og fortolkende tilgang der bruges i analysedelen i denne afhandling.  

Det kan kritiseres at disse tolkninger af børnenes livsverdner er subjektive og ikke kan 

έtestesέ intersubjektivt. De hermeneutiske tolkninger kræver empati, eller med Hus-

ǎŜǊƭǎ ƻǊŘ έƛƴŘŦǄƭƛƴƎέ med barnet og barnets livsverden, og kan være påvirket af mine 

egne vurderinger og forforståelse (Husserl 2019a: 123). Men på den anden side ville 

det, hvis jeg havde haft samme direkte adgang til børnenes bevidsthed som jeg har til 

min egen, ville det blot være et moment af mig selv og dermed vil vi være identiske 

(Husserl 2019a: 123). Jeg har forsøgt at tage højde for kritikken ved at være opmærk-

som på hvorfra min egen verden går, forstået på den måde at jeg igennem hele forlø-

bet har arbejdet med min forforståelse i et hermeneutisk loop. Derudover har jeg haft 

sparring med andre fagfolk samt ladet mig interviewe om min egen forforståelse for at 

blive mere opmærksom på den.  

     Pædagogikken og de pædagogiske paradokser som medarbejderne skal navigere i, 

er eviggyldige dilemmaer. Det samme gør sig gældende for diskussionen om hvorvidt 

medarbejderne skal arbejde ud fra deres professionelle, deres personlige eller deres 
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private holdninger, samt om de anbragte børn får tiltagende større og flere problema-

tikker at slås med. Med disse løbende udfordringer i mente må der ligeledes også være 

en løbende diskussion om opkvalificering af den pædagogiske indsats på området. 

Der er redegjort for de vigtigste øvrige begreber; anerkendelse, inddragelse og følelser 

i en teoretisk ramme. Disse begreber bliver, sammen med andre, brugt til at analysere 

narrativerne fra børnene og de øvrige interviewede. Når der ikke er en fyldestgørende 

forklaring af alle de anvendte teoretiske begreber, er det fordi enkelte begreber intro-

duceres efterhånden som de anvendes. 

     De tre næste kapitler fremstiller de narrativer jeg er blevet præsenteret for under 

interviewene. Næste kapitel viser således børnenes egne fortællinger og analyserne af 

dem. 
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Kapitel 6. Analyse af oplevelsen af at blive, og 

være, anbragt 

At vælge børnenes perspektiv for at vise noget om anbringelserne på døgninstitutio-

ner, er et forsøg på at give en stemme til en gruppe af mennesker der tidligere har væ-

ret, om ikke usynlige, så stemmeløse i den grønlandske debat. Som tidligere beskrevet 

er der ikke én sandhed på anbringelsesområdet, og det er ikke børnenes subjektive 

forståelser jeg har fået adgang til, men en fortolkning af det de enkelte børn har valgt 

at fortælle. Den viden der er produceret i denne afhandling, er skabt i det sociale sam-

spil mellem børnene, de fysiske rammer, andre mennesker på stedet og mig selv (Gul-

løv & Højlund 2003: 26). 

 

Den kvalitative fænomenologiske analyse har til formål at forstå de fortællinger og ud-

sagn jeg er blevet præsenteret for i løbet af de år hvori empirien er indsamlet og pro-

duceret. Analyserne er styret af den genererede empiri; det betyder at jeg har en for-

holdsvis induktiv tilgang der tager afsæt i samtalerne og de observerede forhold. Det 

hverken kan eller skal undgås at mine teoretiske og filosofiske forudsætninger har haft 

indflydelse på tilgangen til forskningen, og derfor er der ikke modsætningsforhold mel-

lem de induktive og deduktive processer, men Ŝƴ έŎȅƪƭƛǎƪ ƛƴŘǳƪǘƛǾ-ŘŜŘǳƪǘƛǾ ŦƻǊǎƪƴƛƴƎέ 

(Bøttcher et al. 2018: 18). Teorien har udviklet sig i takt med produktionen af empirien, 

som en teoretisk informeret analyse hvor empirien undervejs i processen spiller sam-

men med teorien og dermed også er teoriudviklende i sig selv (ibid.) 

Det har ikke været en lige vej fra interviewene til den færdige analyse, men derimod 

en lang og snørklet vej igennem en skov af børnenes oplevelser. Med skoven som me-

tafor har der været dunkle og uhyggelige steder med ødelagte og forkrøblet træer, 

samt stier som det var svært at gå ned af på grund af hængedynd og nedfaldene træ-

dele. Men der har også været øjeblikke hvor solen pludselig fandt vej gennem trætop-

pene og lyste hele interviewet op. De øjeblikke varmede helt ind i sjælen og gav mig 

mod på at bevæge mig længere ind i skoven og hele tiden betræde nye stier for at ud-

forske hvilken oplevelse det er for børn, at være anbragt på en institution.  

Jeg har gang på gang lyttet mig ned i lydfilerne og læst mig ned i transskriptionerne i 

forsøget på at komme så tæt på materialet som muligt og forstå hvad det er børnene 

fortæller om at være i verden. Fra de enkelte ords betydning i samtalen til det store 

billede og de mønstre der viser sig når empirien bliver studeret på en smule afstand. 

Yderpunkterne i materialet har i særdeleshed overrasket mig: Fra taknemmelighed 

over at være blevet anbragt til bitterhed, fra lykke til ulykke og fra håb til håbløshed. 
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Disse ydrepoler bliver selvfølgelig repræsenteret i analyserne, men da de fleste af bør-

nenes fortællinger er centret lidt mere i midten af følelsesskalaerne, fylder de mest. 

38 fænomenologiske fortællinger 

Børnenes egne fortællinger er fundamentet for at forstå hvilken oplevelse det er for et 

barn at blive anbragt og bo på en døgninstitution. Derfor har jeg valgt at lade alle de 38 

børn jeg har talt med komme til orde i form af meningskondenserede gengivelser af de 

samtaler vi har haft. Fortællingerne varierer i stil og længde så de passer med den 

stemning der var under samtalerne; Det betyder at i nogle fortællinger er dialogen 

skrevet frem mens andre er mere afrapporterende og andre igen er mere beskrivende.  

Læseren vil måske tænke at fortællingerne ligner hinanden, og at det er meget 

plads at bruge på at udfolde de samme oplevelser igen og igen. Fortællingerne kunne 

godt sammenfattes til mere generelle fortællinger, men det er en pointe i sig selv at 

hver enkelte historie beretter om et individuelt og unikt barns skæbne og derfor ikke 

skal koges ned eller opsummeres i nogle få velvalgte pointer, men vises i sin helhed. 

Som beskrevet i metodeafsnitter er casestudierne resultater i sig selv og de kræver en 

fyldestgørende beskrivelse.  

Derfor får børnenes historier lov at stå lidt råt og vindomsust, og hvis man som læ-

ser bliver trist til mode, må det være en trøst at det er lettere at læse om det end at 

leve i det.  

Hver enkelt fortælling er renset for personhenførbare oplysninger som navne, sted-

navne og antal søskende, men måske er der enkelte børn der vil kunne genkende de-

res egne citater, ligesom en del af fortællingerne har flere lighedspunkter fordi mange 

af børnene har oplevelser der ligner hinanden. Derfor vil nogle anbragte børn, deres 

forældre og måske deres institutioner formentligt kunne genkende sig selv eller andre i 

flere af fortællingerne.  

Afsnittet starter med fortællingerne fra de ældste børn og slutter med de yngste, 

derefter kommer de seks unge der er i efterværn, men stadig bor på en institution. Ef-

ter de 38 fortællinger kommer der et analyseafsnit der går i dybden med de oplevelser 

og udsagn der er fremkommet i fortællingerne. 

 

Bertheline, 18 år 

Bertheline mener at hun flyttede hertil institutionen da hun var 11 eller 12 år; hun kan 

ikke helt huske det, men hun har skrevet nogle datoer og adresser ned på et stykke  

papir som hun viser mig. Der står at hun har boet fire forskellige steder inklusive en ef-

terskole.  
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Bertheline ønskede selv at blive anbragt fordi hendes mor drak meget, og da hun 

var 10 år, begyndte hun at tage sine søskende med til familiecentret når der var druk i 

hjemmet. Bertheline tog sine søskende med derned tre forskellige gange før de blev 

flyttet til en plejefamilie. Bertheline fortæller at hun boede hos en plejefamilie i næ-

sten et helt år før hun kom her. Hun ved ikke hvorfor hun skulle flytte fra dem; Det 

hele skete meget pludseligt, fortæller hun og der var ikke nogen der sagde hvorfor. 

Bertheline og en af hendes søskende skulle flytte mens de mindre søskende fik lov til 

at blive boende. Der var ikke nogen, hverken sagsbehandler eller personale, der talte 

med Bertheline om hvor længe hun skulle bo her på institutionen dengang hun kom, 

men hun forestillede sig at det ville være lang tid.  

Bertheline har meget familie her i byen som hun besøger næsten hver weekend. 

Hun tror at forældrene har fortrudt at de ikke stoppede med at drikke noget før, for 

det har været hårdt for dem at hun skulle være væk så længe. Det var i hvert fald hårdt 

for Bertheline og hendes søskende.  

Bertheline fortæller at de voksne her på stedet har givet hende omsorg selv om hun 

synes der var lidt for mange regler, særligt da hun var yngre. Der var tidligere en vok-

ǎŜƴ Ǉň ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƴ ŘŜǊ ōŜǘǄŘ ƴƻƎŜǘ ǎŋǊƭƛƎǘ ŦƻǊ .ŜǊǘƘŜƭƛƴŜΥ έ5ŀ Ǿƛ ƪƻƳ ƘŜǊΣ ǾŀǊ Řer én, 

hun var dansker og er flyttet igen. Hun var min kontaktperson Χ Ƙǳƴ Ǿar lidt speciel, 

Ƙǳƴ ǾŀǊ ŋƭŘǊŜΣ ƳŜƴ ŦǊƛǎƪΦ Iǳƴ ǾŀǊ ƘŜǊ ƘŜƭŜ ǘƛŘŜƴΣ ƻƎ ǾŀǊ ǘŋǘ ǇňέΦ  

     .ŜǊǘƘŜƭƛƴŜ Ǿƛƭ ƎŜǊƴŜ ƘŀǾŜ ōǄǊƴ ǎŜƭǾΣ ƳŜƴ ŦǄǊǎǘ ƴňǊ Ƙǳƴ ŜǊ ƪƭŀǊ ǘƛƭ ŘŜǘΦ έWŜƎ ōƭŜǾ ŜƭƭŜǊǎ 

grŀǾƛŘ ǎƛŘǎǘŜ ňǊΣ Χ ƧŜƎ Ŧƛƪ Ŝƴ ŀōƻǊǘΣ ŦƻǊ ƧŜƎ ǾŀǊ ƛƪƪŜ ƪƭŀǊ ǘƛƭ ŀǘ ǾŋǊŜ en morέ. Når Berthe-

line en gang selv får børn, vil hun helst have sine børn hjemme i stedet for på børne-

hjem, hvis det kan lade sig gøre: έWŀΧΦ {ňŘŀƴΧ ƳňǎƪŜΦ Hvis jeg bliver en der drikker el-

ler misbruger hash, så vil jeg kunne forstå hvis de flytter på børnehjem. Ellers vil jeg 

ƪŋƳǇŜ ŦƻǊ ŀǘ ƘŀǾŜ ŘŜƳ ƘƧŜƳƳŜέΦ Hun fortæller at for at være en god forælder, skal 

man have et godt arbejde og måske en kæreste og en lejlighed. Gode forældre er også 

nogen der spørger familie eller venner om de kan passe barnet hvis de selv skal drikke 

på hverdagene. Hvis forældre skal beholde deres børn, skal de være lidt mere ansvar-

lige. Bertheline vil gerne sige til andre børn at:  

 

Måske vil jeg gerne sige til dem at det er godt at bo på børnehjem hvis man 

har forældre der er meƎŜǘ Χ Ŧorældre der ikke kan klare deres børn. De hjæl-

per meget, og det er ikke vores skyld at vi flyttet på børnehjem. Det er ikke vo-

res skyld at vores forældre misbruger hash og ikke kan klare os. Det kan også 

være sådan at vi er banditter og laver meget ballade... Så kan jeg godt forstå at 

ƳƛƴŜ ŦƻǊŋƭŘǊŜ ƛƪƪŜ ƪŀƴ ƪƭŀǊŜ ƳƛƎΣ ƳŜƴ ŘŜǘ ƘŀǊ Ǿƛ Ƨƻ ƛƪƪŜΦ Χ Ƴƛƴ ǎǘƻǊŜōǊƻǊ ǾŀǊ 

ǎňŘŀƴ ƭƛŘǘΧ Ƙŀƴ ǎƭňǎ ƻƎ ǎňŘŀƴ ƴƻƎŜǘΦ aŜƴ ƛƪƪŜ ƻǎ ŀƴŘǊŜΦ 
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Bo, 18 år 

έWŜƎ ƘŀǊ ōƻŜǘ ƘŜǊ ƛ ƳŀƴƎŜ ňǊΦ WŜƎ ŦƭȅǘǘŜŘŜ ƛƴŘ Řŀ ƧŜƎ ǾŀǊ п ňǊΣ ǘǊƻǊ ƧŜƎΣ og er lige blevet 

му ňǊέΦ CǄǊ Ƙŀƴ ƪƻƳ ƘŜǊΣ ǾŀǊ Ƙŀƴ Ƙƻǎ ŦƻǊǎƪŜƭƭƛƎŜ ǇƭŜƧŜŦŀƳƛƭƛŜǊΦ .ƻ ƳŜƴŜǊ ŀǘ Ƙŀƴ ƘŀǊ 

boet hos tre forskellige plejefamilier, og før det på en anden institution. 

Bo vŜŘ ŀǘ Ƙŀƴ ǎƴŀǊǘ ǎƪŀƭ ŦƭȅǘǘŜ ƘŜǊŦǊŀΥ έCƻǊ ƧŜƎ ŜǊ ŀƭƭŜǊŜŘŜ ōƭŜǾŜǘ му år, og man går 

ud herfra når man er 18 år. Eller man kan også vælge at blive her til man bliver 21 år, 

ǘǊƻǊ ƧŜƎΦ aŜƴ ƧŜƎ Ǿƛƭ ƘŜƭƭŜǊŜ ōƻ ƛ Ŝƴ ƭŜƧƭƛƎƘŜŘ ǎŜƭǾέΦ  

Bo kan godt lide at bo her, han siger at man føler sig tryg, og der er altid mad nok så 

man ikke er sulten. Det bedste ved at bo her er at man føler sig hjemme når man er 

ōƭŜǾŜǘ Ǿŀƴǘ ǘƛƭ ŀǘ ōƻ ƘŜǊΥ έbňǊ Ƴŀƴ ƛƪƪŜ ƪƻƳƳŜǊ ƘƧŜƳ ƻƳ ŀŦǘŜƴŜƴΣ ǎň ǊƛƴƎŜǊ ŘŜ ŦƻǊŘƛ ŘŜ 

er bekymrede. Så ved man at der er nogen der er bekymret for os, så ved jeg at der er 

nogen der er der for mig. Det ville være nederen hvis der ikke var nogen der ringede, 

ŜƭƭŜǊ ǾŀǊ ōŜƪȅƳǊŜǘ ŦƻǊ ƻǎέΦ  

Bo er generelt glad for personalet på institutionen:  

 

De voksne er gode, de fleste er gode. Men nogle af dem er også ret stramme. 

Der var engang, for længe siden, én der var lidt pædofil med en af pigerne, 

men så blev han fyret lige med det samme. Der har også været mange der ikke 

var gode. Der var en dame der blev sur meget hurtigt, hun skældte ud og holdt 

fast i børnene og alt muligt pis. Da jeg var omkring 13 år var der to-tre voksne 

der var totalt gode. De plejede at fortælle os historier om spøgelser og fortælle 

os en masse ting, de var sjove og seje. Jeg kan bedst lide de mænd der arbej-

der her, jeg er ikke homo, men de mænd der er seje, er lidt sjovere. F.eks. var 

der engang en der hed Mads, han kørte os hvor som helst, og de plejede at 

ƎƛǾŜ ƻǎ ǇŜƴƎŜ ƻƎ ǎƛƎŜ έŘǳ ǎƪŀƭ ƛƪƪŜ ǎƛƎŜ ŘŜǘ ǘƛƭ ƴƻƎŜƴέΦ 5Ŝ ǾŀǊ ƳŜƎŀ ƎƻŘŜ ŘŜƴπ

gang, det var cool. 

 

Bo tror ikke selv at han ville være blevet færdig med skolen hvis han ikke var blevet an-

ōǊŀƎǘΥ έaňǎƪŜ Ǿƛƭ ƧŜƎ ƘŀǾŜ Ŝƴ ƭƻǊǘŜǎǘƛƭΦ aňǎƪŜ Ǿƛƭ ƧŜƎ ǾŋǊŜ ς ikke den jeg er i dag. Måske 

Ŝƴ ƘŀǎƘƳƛǎōǊǳƎŜǊ ƻƎ ƛƪƪŜ Ŝǘ ƎƻŘǘ ƳŜƴƴŜǎƪŜΧ ƳňǎƪŜέΦ !ƭƭƛƎŜǾŜƭ ƘŀǊ ŘŜǊ ƘŀǊ ǾŋǊet 

mange gange i livet hvor Bo har ønsket at han kunne bo hos sin mor. I dag bor hun her 

i samme by og er ikke hashmisbruger mere, og hun drikker næsten heller ikke mere. 

Hun har det godt nu, og hun arbejder, så Bo mener sagtens han kunne bo derhjemme 

nu, ƳŜƴ Ƙŀƴ ǎƛƎŜǊ ŀǘ ŘŜǊ ǾƛǎǘΥ έ{ƪŀƭ ƎǄǊŜǎ ƴƻƎŜǘ ŦǊŀ ƪƻƳƳǳƴŜƴǎ ǎƛŘŜ ŦǄǊǎǘέΦ  

Han vil ƎŜǊƴŜ ƘŀǾŜ ǎƛƴ ŜƎŜƴ ŦŀƳƛƭƛŜ ƻƎ ōǄǊƴ ƴňǊ Ƙŀƴ ǎȅƴŜǎ Ƙŀƴ ŜǊ ƪƭŀǊ ǘƛƭ ŘŜǘΦ έaŀƴ 

skal være uddannet, have et hus, man skal have nok mad og have råd til at købe tøj til 

dem. Og man ǎƪŀƭ ǾŋǊŜ ǾƻƪǎŜƴΦ aŀƴ ǎƪŀƭ ƘŀǾŜ Ŝƴ ƎƻŘ ƭƛǾǎǎǘƛƭέΦ .ƻ ǄƴǎƪŜǊ ƛƪƪŜ ŀǘ Ƙŀƴǎ 

egne børƴ ƪƻƳƳŜǊ Ǉň ōǄǊƴŜƘƧŜƳΥ έMŜƴ ƘǾƛǎ ŘŜǘ ŜǊ ƴǄŘǾŜƴŘƛƎǘΣ ǎňΧ ƳŜƴ ƧŜƎ Ǿƛƭ ƛƪƪŜ 
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have at det sker. Jeg vil hellere beholde dem og opdrage dem. Det er bedre at bo 

hjemme hvis forældrene arbejder, og man ikke mangler noget, ja så er det bedre at bo 

ƘƧŜƳƳŜέΦ 

 

Hulda, 17 år  

Hulda har boet her på børnehjemmet i tre eller fire år, hun har tidligere boet på to an-

dre børnehjem. Hun kunne ikke bo derhjemme fordi hendes mor havde kærestepro-

blemer, og drak meget. Hulda boede hos sine bedsteforældre da hun var lille, men de 

vaǊ ƻƎǎň ŦǳƭŘŜ ǎň Ƙǳƴ ǾŀǊ ƳŜƎŜǘ ŀƭŜƴŜΥ έL ŘŜƴ ǘƛŘ ǾŀǊ ƧŜƎ ƘŜƭǘ ŀƭŜƴŜΣ ƻƎ ŘŜǊ ǾŀǊ ƳŜƎŜǘ 

ǇƻƭƛǘƛΧ ŘŜǘ ǾŀǊ Ŝƴ ǎǾŋǊ ǘƛŘΦ [ƛƎŜ ǇƭǳŘǎŜƭƛƎ ǎƪǳƭƭŜ ƧŜƎ Ǿŋƪ ŦǊŀ ŦŀƳƛƭƛŜƴΤ ŘŜǘ ǾŀǊ hårdt at 

tingene gik så hurtigt. Det var politiet der sagde at jeg skulle flytte, og en fra kommu-

ƴŜƴ ǎŜƴŘǘŜ ƳƛƎ ǘƛƭ Ŝƴ ŀƴŘŜƴ ōȅέΦ  

IǳƭŘŀ ƘŀǊ ƪƻƴǘŀƪǘ ǘƛƭ ǎƛƴ ƳƻǊΣ ƻƎ Ƙǳƴ ǘŋƴƪŜǊ ǎǘŀŘƛƎ ƳŜƎŜǘ Ǉň ŦŀƳƛƭƛŜƴΥ έWŜƎ ǾŀǊ ƳŜπ

get sur på mor. For nogen ting som ikke var særlig... hun gjorde sit bedste, men det var 

svært for hende. Men jeg var meget sur på hende, og jeg savnede hende rigtigt meget. 

aŜƴ ƴǳ ŜǊ ƧŜƎ ƘŜǊΣ ƻƎ ŘŜǘ ŜǊ ƎƻŘǘ ŀǘ ƧŜƎ ŜǊ ƘŜǊέΦ IǳƭŘŀ Ǿƛƭ ƛƪƪŜ ǘƛƭōŀƎŜ ƻƎ ōƻΣ ŦƻǊ ƘŜƴŘŜǎ 

mor drikker stadig: 

 

Jeg er fantastisk glad for at bo her. Det kan selvfølgelig være svært, der er reg-

ler, og vi skal rydde op, og det gider man nogle gange ikke. Det er hårdt, men 

sådan er livet. Jeg tænker tit på hvad der var sket hvis jeg ikke var kommet på 

børnehjem. Når jeg er hjemme på ferie og er sur på min mor, tænker jeg: 

έ¢ŋƴƪ ƘǾƛǎ ƧŜƎ ƘŀǾŘŜ ƪƭŀǊŜǘ ƳƛƎ ǎŜƭǾ ƘŜǊ, helt alene uden støtte og ikke havde 

lært om følelser og at gøre rent. Bare se på folk der drikker, et rodet sted uden 

ƳŀŘ ƻƎ ƛƴƎŜƴ ǎŜƴƎέΦ WŜƎ ƘŀǾŘŜ ƴƻƪ ǾŋǊŜǘ Ŝƴ ƘŜƭt anden pige, og ikke en pige 

som jeg er nu. Så jeg er så taknemmelig for at jeg er her selv om det er langt 

væk. Før i tiden var det rigtigt svært, jeg stak af og gjorde dumme ting, jeg vid-

ste ikke bedre. Men så fik jeg hjælp af personalet, jeg fik støtte, og de var der 

hele tiden. Jeg havde tit terapi, og det hjalp rigtigt meget. Så blev jeg spurgt 

om hvor jeg gerne ville hen da jeg var blevet for stor [til at bo på den anden in-

stitution]. Jeg kunne selv ønske det, så jeg valgte at komme her fordi et af de 

andre børn flyttede herover, og jeg blev overrasket over børnene, over hvor 

åbne de var. Det var noget jeg gerne ville. Jeg havde ellers bestemt at jeg ville 

blive i [hjembyen], men jeg kunne se at det ville være godt for min fremtid. 
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Hulda er sikker på at hun kan blive boende her på børnehjemmet til hun er mindst 35 

ňǊΥ έWŜƎ ƪŀƴ ŀƭǘƛd være her! JŜƎ Ǿƛƭ ƛƪƪŜ Ǿŋƪ ŦƻǊ ǘƛŘƭƛƎǘ ƻƎ ǎƪǳƭƭŜ ƪƭŀǊŜ ƳƛƎ ǎŜƭǾέΦ Hulda 

fortæller om hendes oplevelser med at bo på børnehjem i forhold til at bo hjemme:  

 

De store børn slog mig og kastede mig rundt. Jeg var tit alene og tit sulten. Jeg 

var tit ude om natten, for mor og bedsteforældrene var fulde. De store børn 

slog mig, måske fordi mor var fuld og gjorde dumme ting, så det gik ud over 

ƳƛƎΧΦ bǳ ŜǊ ƧŜƎ ǎň ǘŀƪƴŜƳƳŜƭƛƎ ŦƻǊ ŀǘ have en ordentlig seng, ordentligt tøj, 

mad nok og mulighed for at få bøjle og briller. 

 

Hulda vil gerne have sin egen familie en dag, og hun har tænkt meget over hvordan det 

ǎƪŀƭ ǾŋǊŜΦ έWŀΣ ƧŜƎ Ǿƛƭ ƎŜǊƴŜ ƘŀǾŜ Ŝƴ ŦŀƳƛƭƛŜ Χ WŜƎ ƘŀǊ ƛƪƪŜ ǘŋƴƪǘ ƳƛƎ ŀǘ ƳƛƴŜ ōørn skal 

ende lige som mig. Når jeg får børn, skal de være det vigtigste for mig, for børn er sår-

bare. De skal ikke se ting der er for voldsomme, og [de skal have] en mor de kan 

snakke med. Jeg er ligeglad om jeg bliver over 30 år før jeg får et barn, bare jeg er klar 

ǘƛƭ ŘŜǘΦ .ǄǊƴŜƘƧŜƳ ŜǊ ƛƪƪŜ Ŝǘ ŘňǊƭƛƎǘ ǎǘŜŘ Χ ƳŜƴ ƧŜƎ ƪǳƴƴŜ ŀƭŘǊƛƎ Ǆƴǎƪe at mit barn flyt-

ter på børnehjem, for så betyder det at jeg ikke selv har kunnet passe det. Selvfølgelig, 

ƘǾƛǎ ŘŜǘ ƎňǊ ƘŜƭǘ ƎŀƭǘΣ ǎň ǄƴǎƪŜǊ ƧŜƎ ŀƭǘ ŘŜǘ ōŜŘǎǘŜΣ ƳŜƴΧ ƧŜƎ Ǿƛƭ ƎŜǊƴŜ ǎŜƭǾ ǇŀǎǎŜ ŘŜƳέ 

 

Illustration 3. !ƭŜƴŜ όŀŦ bŀƧŀ !ōŜƭǎŜƴύΦ έWŜƎ ōƭŜǾ ƳŜƎŜǘ overrasket over stedet da jeg 

kom. Der var mange folk på børnehjemmet, men det var meget lille, personalet var 

gammelt og forstanderen havde travlt. Min kontaktperson og jeg sad og ventede på at 

nogen skulle tage imod os. Personalet dækkede bord som de plejer, og jeg sad lidt 

ŘŜǊΧέ όIǳƭŘŀΣ мт ňǊύΦ  
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Søren, 17 år 

Søren har boet her i lidt over et år. Han boede ellers hos en plejefamilie, men de ville 

ikke have ham boende mere. Han boede der nu heller ikke så længe; før plejefamilien 

boede han hos sin bedstemor. Søren kan ikke huske hvor gammel han var da han flyt-

tede hjem til sin bedstemor, men han ved at han skulle flytte hjemmefra fordi han røg 

meget hash. Inden han flyttede ind her, boede han en kort tid hos sin far, men det gik 

ikke så godt. Så talte Søren og hans forældre med sagsbehandleren om at det vil være 

bedst for ham at bo her. Han blev taget med på råd, og de hørte på hvad han havde 

lyst til. Han var med til at bestemme at han ville bo her, men der var heller ikke rigtigt 

andre valgmuligheder. Søren har god kontakt til sin mor, men der ikke så meget kon-

takt til hans far lige nu. Når Søren er sammen med sin far, bliver de altid meget fulde 

eller skæve, og før i tiden plejede de også at komme op og slås. Han har slet ikke kon-

takt til bedstemoren mere. 

Søren mener ikke at de voksne her har hjulpet ham med særlig meget, men han er 

alligevel glad for at bo her. Det gode ved at bo her er at man kan være sammen med 

de voksne og være sammen med andre folk. Han kan godt lide at der er mennesker 

ƻƳƪǊƛƴƎ ƘŀƳΥ έEn anden god ting er at de accepterer måden du er på. De hører på 

ƘǾŀŘ Řǳ ƘŀǊ ŀǘ ǎƛƎŜέΦ Hvis Søren selv får børn en dag, vil han ikke have noget imod at 

de kommer på døgninstitution. De må også gerne bo hos en plejefamilie hvis de vil: 

έ5Ŝǘ ŜǊ ƻǇ ǘƛƭ ŘŜƳ [børneneϐέ. 

 

Bertha, 17 år 

Bertha har boet her i næsten syv år; hun flyttede ind som 11-årig efter at have boet 

hos en plejefamilie i et år. Hun var ellers glad for plejefamilien, og hun ved ikke hvorfor 

hun skulle flytte fra dem. Der var ikke nogen sagsbehandler der talte med hende om 

det.  

.ŜǊǘƘŀ ƳŜƴŜǊ ƎƻŘǘ Ƙǳƴ ǾŜŘ ƘǾƻǊŦƻǊ Ƙǳƴ ƛƪƪŜ ōƻǊ ŘŜǊƘƧŜƳƳŜΥ έ5Ŝǘ ŜǊ ŦƻǊŘƛ ƳƛƴŜ 

ŦƻǊŋƭŘǊŜ ƘŀǊ ǇǊƻōƭŜƳŜǊ ƳŜŘ ŀƭƪƻƘƻƭ ƻƎ ƘŀǎƘΣ ǎň ƧŜƎ ǘǊƻǊ ŘŜǘ ŜǊ ŘŜǘέΦ .ŜǊǘƘŀ ƘŀǊ ƎƻŘ 

kontakt til forældrene der bor i samme by som børnehjemmet. Hun besøger dem tre-

fire gange om ugen. Hun kunne godt tænkte sig at komme hjem og bo igen, men foræl-

drene skal først være klar.  

.ŜǊǘƘŀ ŜǊ ƎƭŀŘ ŦƻǊ ŀǘ ōƻ ƘŜǊΥ έ5Ŝǘ ŜǊ ƎƻŘǘΣ ŀƭǘǎň ŘŜ ƘŀǊ ƘƧǳƭǇŜǘ ƻǎΣ ǎň ŘŜǘ ŜǊ ƎƻŘǘ. De 

voksne der arbejder her, er virkelige gode, de er ƴƛŎŜ Χ ŀƭǘǎňΣ ƴňǊ Ǿƛ ŜǊ ƪŜŘŜ ŀŦ ŘŜǘΣ ǎň 

ƎƛǾŜǊ ŘŜ ƻǎ ƪǊŀƳ ƻƎ ǎƴŀƪƪŜǊ ƳŜŘ ƻǎ ƻƳ ƘǾŀŘ ŘŜ ƪŀƴ ƘƧŋƭǇŜ ƳŜŘέΦ .ŜǊǘƘŀ ǎȅƴŜǎ ƴŋπ

sten alle medarbejderne er gode, men der er én som hun ikke kan lide:  
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Iŀƴ ŜǊ ǊƛƎǘƛƎΧ ǳƴƎΣ ƻƎ ǎňΣ ŀƭǘǎňΣ ƻǇŦǄǊŜǊ Ƙŀƴ ǎƛƎ ƛƪƪe ordentligt over for en af de 

ŀƴŘǊŜ ŘǊŜƴƎŜ ƘŜǊΦ Χ !ƭǘǎň Ƙŀƴ ŜǊ ƭƛŘǘΧ ƧŜƎ ƘŀǊ ǎŜǘ ƘŀƳ ƛ ōȅŜƴ ƳŀƴƎŜ ƎŀƴƎŜΦ 

Han har meldt sig syg, men hvor vi har set ham i byen om aften.  

 

5Ŝƴ ōŜŘǎǘŜ ǾƻƪǎƴŜ ƘŜǊ ŜǊ .ŜǊǘƘŀǎ ƪƻƴǘŀƪǘǇŜǊǎƻƴΥ έbňǊ Ǿƛ ŜǊ ǎŀƳƳŜƴ ǳŘŜ ƛ ōȅŜƴ Ǉň 

omsorgsdage, så snakker og snakker vi. Altså hun er bare virkelig god, hun har arbejdet 

her siden ´14 eller ´15, og hun kalder mig έdatterέΣ ŘŜǘ ƪŀƴ ƧŜƎ ƎƻŘǘ ƭƛŘŜέΦ  

Bertha tænker selv at det nok ikke ville have været særligt godt hvis hun ikke var 

kommet hertƛƭΥ έ.ǄǊƴŜƘƧemmet har hjulpet os rigtig meget. Altså hvis vi ikke var kom-

ƳŜǘ ƘŜǊΧ ƳňǎƪŜ ǾƛƭƭŜ Ǿƛ ǾŋǊŜ ŦŀǘǘƛƎŜΧ ŀƭǘǎň ŘŜǊ ŜǊ Ƨƻ ƳŀŘ ƻƎ ǇŜƴƎŜΣ Ǿƛ ƪŀƴ ƪǄōŜ ǘǄƧ ƻƎ 

det vi manglŜǊΦ Χ ŀƭǘǎň ƘǾƛǎ Ƴŀƴ ƴǳ ǘŋƴƪŜǊ Ǉň ŘŜ ƘƧŜƳƭǄǎŜΣ ǎň ŜǊ Ǿƛ ŜǊ Ƨƻ ƘŜƭŘƛƎŜΦ aňπ

ske ikke heldig, men jeƎ ŜǊ ƭȅƪƪŜƭƛƎΣ ƧŜƎ ƘŀǊ ŀƭǘ ƘǾŀŘ ƧŜƎ ƘŀǊ ōǊǳƎ ŦƻǊ ƭƛƎŜ ƴǳέΦ .ŜǊǘƘŀ Ǿƛƭ 

gerne selv have børn en gang, men kun to for:  

 

Hvis man har fem [børn] eller sådan noget, tror jeg man bliver stresset over jul 

og kaffemik. Det er også dyrt. Jeg vil ikke have mine børn kommer på børne-

hjem. Jeg kan godt selv passe dem, for jeg har passet børn her og mine små sø-

skende. Man skal jo passe dem godt og ikke bruge alkohol og hash, og ikke 

ryge. 

 

Kim på 17, næsten 18 år 

Kim har boet her i et år og fem måneder (månederne bliver talt på fingrene). Før han 

flyttede ind her, boede han hjemme hos sin mor. Han ved ikke hvor han skal bo når 

han bliver 18 år, men måske kan han flytte til en anden by hvor han har en onkel. Om 

ƎǊǳƴŘŜƴ ǘƛƭ ŀǘ Ƙŀƴ ǎƪǳƭƭŜ ŀƴōǊƛƴƎŜǎ ǎƛƎŜǊ ƘŀƴΥ έ5et var fordi ƧŜƎ ǾŀǊ ŀƭǘ ŦƻǊ ǳŀǊǘƛƎέΦ  

Kim har nogle mindre søskende, men han taler ikke rigtig med dem. Han ved ikke 

hvad hans mor og far synes om at han bor her, de kommer ikke på besøg særligt tit 

selv om mor bor i byen.  

Kim synes for det meste at det er ok at bo ƘŜǊ Ǉň ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƴΥ έ9ƴ ƎŀƴƎ ƛƳŜƭƭŜƳ ŜǊ 

ƴƻƎŜƴ ƛǊǊƛǘŜǊŜƴŘŜΣ ƳŜƴΧέΦ 5Ŝǘ ŜǊ ōňŘŜ ŘŜ ŀƴŘǊŜ ōǄǊƴ ŘŜǊ ōƻǊ ƘŜǊΣ ƻƎ ŘŜ ǾƻƪǎƴŜ ŘŜǊ 

kan være ok eller irriterende, men nogle af de voksne er meget bedre end andre. Han 

har sit eget værelse, og det er rart. 

Han har ikke rigtigt tænkt over om han gerne selv vil have en familie en dag. Men 

Ƙŀƴ ǾŜŘ ŀǘ Ƙŀƴǎ ŜƎƴŜ ōǄǊƴ ƛƪƪŜ ǎƪŀƭ ōƻ Ǉň ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴΥ έhǾŜǊƘƻǾŜŘŜǘ ƛƪƪŜΣ ƴŜƧΧ 5Ŝ ǎƪŀƭ 

ƛƪƪŜ ƻǇƭŜǾŜ ŘŜǘ ǎƻƳ ƧŜƎ ƘŀǊ ƻǇƭŜǾŜǘέΦ 

 

Bonnie: Hvad har været særligt slemt ved at bo på institution som du har ople-

vet? 
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YƛƳΥ έ5ŀ ƧŜƎ ǎƪǳƭƭŜ ƘƻƭŘŜ ƻǇ ƳŜŘ ŀǘ ǊȅƎŜ ƘŀǎƘΧ Řŀ ƘŀǎƘŜƴ ǎƪǳƭƭŜ Ǿŋƪ ŦǊŀ ƪǊƻǇπ

ǇŜƴΣ ǾŀǊ ŘŜǘ ǾŋǊǎǘŜ ŦƻǊ ƳƛƎέΦ 

Bonnie: Det har været hårdt? 

YƛƳΥ έIǾƛǎ ƧŜƎ ōƭƛǾŜǊ ǾŜŘ ƳŜŘ ŀǘ ŦƻǊǘŋƭƭŜΣ ŜǊ ŘŜǘ ƘŜƭǘ ǎƛƪƪŜǊǘ Řǳ ǎƪǊƛǾŜǊ ŦƻǊ ƳŜπ

ƎŜǘέ 

Bonnie:  ok, ƘŀƘŀƘŀ Χ øhmme, men du er helt anonym; der er ingen der kan 

genkende dig. 

 

Kim gik ud af 10. klasse for et par år siden, men han fik ikke sin afgangseksamen. I dag 

ŀǊōŜƧŘŜǊ Ƙŀƴ ǎƻƳ έŀƭǘƳǳƭƛƎƳŀƴŘέ Ŝǘ ǇŀǊ ǘƛƳŜǊ ƘǾŜǊ ŘŀƎΦ Iŀƴ ƘŀǊ ƛƪƪŜ ǊƛƎǘƛƎǘ ƎƧƻrt sig 

nogle tanker om han vil have en uddannelse, men han kunne godt tænke sig at få ar-

bejde som fisker på en trawler.  

 

Kalle, 17 år 

Kalle har boet hos to forskellige plejefamilier i sin hjemby inden han flyttede ind på in-

stitutionen her, og han har boet her i snart to år nu. Han kan ikke huske hvor gammel 

han var første gang han blev anbragt, men han kan huske at han kom til en plejefamilie 

ŦǄǊǎǘŜ ƎŀƴƎ ŦƻǊŘƛ Ƙŀƴ ǎŜƭǾ ǾŀǊ ƎňŜǘ ƻǇ Ǉň έǎƻŎƛŀƭŜƴέ ƻƎ ōŀŘ ƻƳ ŘŜǘΦ 5Ŝǘ ƎƧƻǊŘŜ Ƙŀƴǎ 

mor ked af det, men han ville ikke bo derhjemme mere. Kalle fortæller at han ikke kan 

lide sin mor fordi hun drikker for meget. Han har flere søskende, men han har næsten 

ingen kontakt til dem. De bor stadig i den samme by han også selv kommer fra. Kalle 

ved ikke om han vil tilbage til byen og sin familie når han lige om lidt bliver 18 år. 

Kalle har gået i specialklasse, men han kan ikke huske hvad klasse han gik ud af. Han 

har ikke gået i skole mens han har boet her, men de sidste seks måneder har han væ-

ret i gang med en uddannelse som kok.  

De andre børn der bor her, er ok, og det er de voksne også. Kalle har ikke så meget 

at sige om institutionen han bor på. 

Han fortæller at han gerne selv vil have en familie, men først når han er færdig med 

sin uddannelse. Hans egne børn må overhovedet ikke bo på børnehjem. Det er mest 

fordi han selv savnede sin familie og sin hjemby meget dengang han blev anbragt, og 

det skal hans egne børn ikke udsættes for.  

 

Hansine, 17 år 

Hansine var 12 år da hun kom her, og hun er lige fyldt 17 år. Før boede hun i seks år på 

en anden institution i en anden by. Hun kan ikke huske om hun blev forberedt på at 

hun skulle flytte ind her, men hun tror det ikke. Hun fortæller at det var hårdt at skulle 

flytte så langt væk, men det var samtidigt dejligt at skulle flytte ind på den nye institu-

ǘƛƻƴ ŦƻǊŘƛ ƘŜƴŘŜǎ ǎǄǎƪŜƴŘŜ ōƻŜŘŜ ŘŜǊ ƛ ŦƻǊǾŜƧŜƴΥ έ5Ŝǘ ǾŀǊ ƘňǊŘǘΣ ƳŜƴ ƧŜƎ ǾŀǊ ƻƎǎň ƎƭŀŘ 
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Ǉň ǎŀƳƳŜ ǘƛŘέΦ 5Ŝǘ ǾŀǊ ƳŜƎŜǘ ŀƴŘŜǊƭŜŘŜǎ ŀǘ ōƻ ƘŜǊ ƛ ŦƻǊƘƻƭŘ ǘƛƭ ŘŜƴ ŀƴŘŜƴ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴΣ 

men Hansine synes det har været rigtigt fint at bo her, og der er ikke andre steder hun 

kunne tænke sig at bo nu. Hun har lært meget af at bo her f.eks. at spille musik, og hun 

har udviklet sig personligt. Hansine synes at børnehjemmet har forberedt hende på at 

blive voksen, og forstanderen har sagt til hende at hun kan blive her til hun bliver 23 

år. Hun vil gerne blive boende her, men det er ikke noget hun har talt med sagsbe-

handleren om. 

Grunden til at hun ikke kunne bo hjemme i første omgang, var at hendes mors kæ-

reste slog børnene, og hendes mor kunne ikke passe på dem. Hansine har kontakt til 

sin mor, og selv om hun savner hende nogle gange, kunne hun ikke tænke sig at være 

ōƭŜǾŜǘ ōƻŜƴŘŜ ŘŜǊƘƧŜƳƳŜΥ έ5Ŝǘ ǾŀǊ ƛƪƪŜ ƎňŜǘ ƎƻŘǘ ƘǾƛǎ ƧŜƎ ǾŀǊ ōƭŜǾŜǘ ŘŜǊƘƧŜƳƳŜέΦ 

Hansine er gået ud af 10. klasse, og hun fik en rigtig god eksamen med gode karak-

ter, og til sommer skal hun starte på gymnasiet. 

IŀƴǎƛƴŜ Ǿƛƭ ƎŜǊƴŜ ƘŀǾŜ ōǄǊƴΣ ƳŜƴ ƛƪƪŜ ƴǳ ƻƎ ƛƪƪŜ ŦƻǊ ǘƛŘƭƛƎǘ ŦƻǊŘƛΥ έaƻǊ Ŧƛƪ ōǄǊƴ ŦƻǊ 

tidligt; hun var 17 år da hun fik børn, og far var 18 år. Mor har fortalt at det var hårdt 

med alle børnene. Jeg vil ikke gøre det samme som min mor, jeg vil gerne gøre det or-

dentligt. Man skal ikke slå børnene eller råbe ad dem. De skal ikke opleve det som jeg 

ƘŀǊ ƻǇƭŜǾŜǘέΦ 

 

Paninnguaq, 17 år 

Paninnguaq har boet her i et år, og før det boede hun hos forskellige plejefamilier. Pa-

ninnguaq er adopteret, men da hun var omkring fem år, døde hendes forældre, og der-

for kom hun i plejefamilie. Hun ved ikke helt hvor mange forskellige plejefamilier hun 

har boet hos da hun var barn, men det var mange. Paninnguaq har mange biologiske 

søskende, og hun har kontakt med nogle af dem, men ikke alle. Alle hendes søskende 

bor i forskellige andre byer.  

Paninnguaq boede hos den sidste plejefamilie omkring et år. Hun ved ikke hvorfor 

hun ikke kunne blive boende der, men plejeforældrene sagde til hende at hun kun 

kunne være der midlertidigt fordi hun skulle placeres på en døgninstitution. Det blev 

hun lidt ked af, for det var første gang hun skulle på bo på institution. Paninnguaq ved 

ikke hvor længe hun skal bo her, men hun vil ikke blive boende efter hun er fyldt 18 år, 

selv hvis hun kan. Hun vil flytte til en by hvor hun har venner og mange nære familie-

medlemmer.  

Paninnguaq siger at hun føler at hun er faldet til ro nu, og hun kan lide at bo her. 

Hun føler sig tryg, og hun synes selv at hun har lært meget af at bo her. Det bedste ved 

at bo her, er at personalet er gode til at sætte grænser og støtte børnene. Paninnguaq 

ǎȅƴŜǎ ŘŜ ǾƻƪǎƴŜ ǎǘǄǘǘŜǊ ƘŜƴŘŜΥ έaŜŘ ŀǘ ƪƻƳƳŜ ǾƛŘŜǊŜ ƳŜŘ Ƴƛǘ ƭƛǾ ƻƎΧΦ ƳŜŘ ƘŜƴǎȅƴ 

til oplæring og at blive oǇƭŋǊǘ ƻƎΧ ŀǊōŜƧŘŜΣ ǎƪƻƭŜƎŀƴƎέΦ Iǳƴ ǎȅƴŜǎ Ƙǳƴ ƭŋǊŜǊ ƘǾƻǊŘŀƴ 
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man bliver voksen her, og hvis hun helt selv måtte bestemme hvor hun helst ville bo, 

så ville hun blive her. 

Paninnguaq går på Majoriaq54, i en afdeling hvor de lærer håndværk, men ikke sko-

leting, og hun har også et fritidsjob. På sigt vil hun gerne have en uddannelse fra han-

delsskolen så hun kan arbejde i butik. 

Hvis hun selv får børn engang, må de ikke bo på børnehjem. Hun vil helst selv passe 

sine børn, og hun ved godt hvordan man passer et barn.  

 

Simone, 17 år 

Simone bliver 18 år om fire måneder. Hun har boet her i ca. to år, og før det boede hun 

på en anden institution i tre år. Hun har også boet i forskellige plejefamilier, men hun 

kan ikke huske hvor længe. Der har været tre forskellige plejefamilier, og da hun var 

lille, kom hun i aflastning på en institution i weekenderne.  

{ƛƳƻƴŜ ǾŜŘ ƛƪƪŜ ƘǾŜƳ ŘŜǊ ōŜǎǘŜƳǘŜ ŀǘ Ƙǳƴ ǎƪǳƭƭŜ ōƻ Ǉň ōǄǊƴŜƘƧŜƳΥ έ5Ŝ ǎŀƎŘŜ ōŀǊŜ 

at vi skulle rejse og den dag vi rejste, hørte vi at vi skulle bo på [institution]. Mig og min 

lillebror havde det skidt og ville ikke rejse fra mor og far. De fulgte os til helikopterne 

ƻƎ ǎŀƎŘŜ ŦŀǊǾŜƭΣ ƻƎ Řŀ Ǿƛ ƪƻƳ ƘŜǊǘƛƭΣ ǾŀǊ ŘŜǘ ǳƴŘŜǊƭƛƎǘ ƛƪƪŜ ŀǘ ƘŀǾŜ Ŝƴ ƳƻǊ ƻƎ ŦŀǊέΦ {ƛπ

mone fortæller hvorfor hun ikke kunne bo hjemme:  

 

Jeg kan huske at vi var bange for far, og at far plejede at slå mor eller skælde 

meget ud. Så stak vi af, mor, mig og lillebror. Det kan jeg huske. En anden gang 

da jeg var ældre, vågnede jeg om natten og skulle tisse. Mor og far var væk, 

men min søsters søn som vi passede i weekenden, var der stadig. Jeg vækkede 

min lillebror og bad ham om at tage tøj på mens jeg selv gav den lille dreng tøj 

på, og så tog vi over til søster. Der mødte vi mor og far; de var fulde, så gik jeg 

ōŀǊŜΣ ƳŜƴ ƳƻǊ ǎŀƎŘŜ έYƻƳ ƴǳ ƭƛƭƭŜ ǇƛƎŜΣ Ǿƛ ǎƪŀƭ ƘƧŜƳέΦ έbŜƧΣ L ŜǊ fulde, jeg skal 

ƻǾŜǊ ǘƛƭ ǎǘƻǊŜǎǄǎǘŜǊέΣ ǎǾŀǊŜŘŜ ƧŜƎΦ 9ŦǘŜǊ Ŝƴ ǘƛƳŜ ƪƻƳ ƳƻǊ ƻǾŜǊ ǘƛƭ ǎǘƻǊŜǎǄǎǘŜǊ ƻƎ 

sagde at vi skulle komme hjem og sove derhjemme, og vi blev nødt til at høre 

efter. Da vi kom hjem, fik vi skæld ud og blev slået af far. 

 

Simone har stadig kontakt med det sidste sæt plejeforældre på Facebook, hun fortæl-

ler at de vil gerne snakke med hende fordi de elsker hende. Simones mor og far flyt-

ǘŜŘŜ ƘŜǊ ǘƛƭ ōȅŜƴ ŦƻǊ ŦƛǊŜ ňǊ ǎƛŘŜƴΣ ƻƎ ŘŜǘ ǎȅƴŜǎ Ƙǳƴ ǾŀǊ ǊƛƎǘƛƎ ŘŜƧƭƛƎǘΥ έ5Ŝ ŘǊƛƪƪŜǊ ǎǘŀŘƛg, 

og nogle gange drikker jeg sammen med dem. Men de slås ikke mere, for jeg har sagt 

ǘƛƭ ŦŀǊ ŀǘ ƧŜƎ ƛƪƪŜ Ǿƛƭ ǎŜ ƘŀƳ ƳŜǊŜ ƘǾƛǎ Ƙŀƴ ǎƭňǊ ƳƻǊέΦ {ƛƳƻƴŜ ǊȅƎŜǊ ƘŀǎƘ ǎŀƳƳŜƴ ƳŜŘ 

 

54 Bindeled mellem uddannelse, arbejdsmarked og erhvervsliv. 
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vennerne, men ikke så meget som hendes mor og far. Hun kan bare ringe til sine foræl-

dre hvis hun mangler hash.  

Simone mener at det er bedre at bo på institution og hos plejeforældre i stedet for 

at bo hos forældrene, i hvert fald når de er fulde. Hun fortæller at det både er godt og 

ǘǊƛǎǘ ŀǘ ōƻ ƘŜǊΥ έbňǊ ƧŜƎ ƘŀǊ Ŝƴ ŘňǊƭƛƎ ŘŀƎΣ ǎƪŋƴŘŜǎ Ǿƛ [Simone og personalet] meget. 

Det kan være svært at holde reglerne. Nogle gange når jeg ikke har det så godt, vil jeg 

bare væk herfra. Når jeg er ked af det, vil jeg bare gerne væk, hjem til min mor eller 

Ƴƛƴ ŜƪǎƪŋǊŜǎǘŜέΦ {ƛƳƻƴŜ ōǊȅŘŜǊ ǎƛƎ ƘŜƭƭŜǊ ƛƪƪŜ ƻƳ ŀt personalet bruger magtanven-

ŘŜƭǎŜǊΥ έbňǊ ŘŜ ƘƻƭŘŜǊ Ŧŀǎǘ Ǉň ƻǎΣ ōƭƛǾŜǊ ƧŜƎ ǊŀǎŜƴŘŜΦ bƻƎƭŜ ƎŀƴƎŜ ƘƻƭŘŜǊ ŘŜ Ŧŀǎǘ Ǉň ƳƛƎ 

når de siger jeg ikke må gå ud. Det sker ikke så tit, sidste gang var det fordi jeg havde 

ǎƳŀŘǊŜǘ Ƴƛǘ ǾŋǊŜƭǎŜέΦ 

Simone vil helst ikke have børn lige nu, men: έWŜƎ ƘŀǊ ƭƛƎŜ ǘŀƎŜǘΧ ƧŜƎ ǎƪǳƭƭŜ ŜƭƭŜǊǎ 

have haft menstruation for to uger siden. Jeg var gravid sidste år og fik en abort. Hvis 

jeg er gravid igen, vil jeg ikke have en abort. Da jeg fik aborten sidste år, gjorde det 

ƻƴŘǘέΦ bňǊ Ƙǳƴ ǎŜƭǾ ŦňǊ ōǄrn, må de ikƪŜ ƪƻƳƳŜ Ǉň ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴΥ έWŜƎ Ǿƛƭ ƘŜƭƭŜǊŜ ǇŀǎǎŜ 

dem selv. Jeg ved godt hvordan det er at mangle sin mor. Jeg har passet min bror siden 

ƧŜƎ ǾŀǊ ǘǊŜ ňǊΣ ǎň ƧŜƎ ǾŜŘ ƎƻŘǘ ƘǾƻǊŘŀƴ Ƴŀƴ ǇŀǎǎŜǊ Ŝǘ ōŀǊƴέΦ  

 

Ejnar, 16 år 

Ejnar har boet her lidt over tre år. Før det boede han i en plejefamilie, også her i byen. 

Han har boet hos mindst fire plejefamilier, men han kan ikke huske dem alle. Ejnar ved 

ikke hvor længe han skal bo her og han siger at der ikke var nogen der fortalte ham no-

get da han skulle flytte ind her. Men det ville have været rart for ham at vide hvorfor 

han skulle flytte fra de forskellige plejefamilier, og hvor lang tid han skulle være hvert 

sted. Det synes han godt at sagsbehandlerne kunne have fortalt ham: 

έMan bliver ængstelig når man ikke ved hvor længe man kan blive. Lige pludselig er der 

ƴƻƎŜƴ ŘŜǊ ǎƛƎŜǊ ŀǘ Ƴŀƴ ǎƪŀƭ ǇŀƪƪŜ ǎƛƴŜ ǘƛƴƎ ƻƎ ƎǄǊŜ ǎƛƎ ƪƭŀǊ ǘƛƭ ŀǘ ŦƭȅǘǘŜέΦ 

Til gengæld ved han godt hvorfor han ikke kan bo hjemme; det er på grund af mors 

alkoholmisbrug. Hans mor bor her i byen, og han har kontakt til både sin mor og sin 

bror. Han besøger dem, og mor besøger også ham her, en gang i mellem, men der kan 

godt gå lang tid imellem. Ejnars forældre synes det er godt nok at han bor her. 

Noget af det bedste ved at bo på børnehjemmet er de aktiviteter der er, f.eks. rens-

dyrjagt. Der er så mange ting der gør det positivt ved at bo her. Ejnar kan bedre lide at 

være på børnehjem end i plejefamilie fordi her er andre børn man kan blive kammera-

ter med, og personalet er gode at være sammen med. Der er ikke andre steder han 

hellere vil bo. Han ved ikke helt hvad der skulle til for at han kunne bo hjemme, men 

det ville kræve at der var nogen der kunne hjælpe hans mor. Han mener ikke at moren 
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kan opdrage ham, og han ved ikke hvad der var sket hvis han var blevet boende 

ƘƧŜƳƳŜΣ ƳŜƴ Ƙŀƴ ǘǊƻǊ ŀǘΥ έ5Ŝǘ ǾƛƭƭŜ ǎƛƪƪŜǊǘ ǾŋǊŜ ǊƛƎǘƛƎǘ ǎƪƛŘǘέΦ 

Ejnar vil gerne selv have børn når han bliver voksen, måske to. Hans børn må ikke 

komme på børnehjem; han vil selv passe dem. Han fortæller at han godt ved hvordan 

man passer ōǄǊƴΥ έaŀƴ ƻǇŘǊŀƎŜǊ ŘŜƳ ƎƻŘǘ ƻƎ ǇŀǎǎŜǊ Ǉň ŘŜƳέΦ 9ƧƴŀǊ ƳŜƴŜǊ ǎŜƭǾ ŀǘ ƻǇπ

holdet her har givet ham ballast til at tage sig af børn. Han siger at f.eks. nytter det ikke 

at være sur når man opdrager børn, man er nødt til at være imødekommende og glad. 

Man må heller ikke slå børn, det er forbudt, han ved også godt hvad det gør ved et 

barn at blive slået, og det skal hans egne børn ikke udsættes for. 

 

Petra, 16 år 

Petra har boet her i otte måneder. Før hun flyttede ind her, boede hun hos forskellige 

plejefamilier. Petra mener selv at hun måske har været i ni forskellige plejefamilier i 

alt. Hun kender godt selv grunden til at hun blev anbragt. Første gang hun kom til en 

plejefamilie var det fordi, hendes far døde da hun var baby, og derefter begyndte hen-

des mor at drikke. Den første plejefamilie boede hun hos i 13 eller 14 år, men hun 

måtte flytte fra dem fordi hun ikke ville høre efter dem mere.  

Petra tror nok at hun kan blive boende her til hun bliver 18 år, og så vil hun flytte for 

sig selv i en lejlighed hjemme i den by hun kommer fra.  

Petra har både kontakt til sin mor og til de første plejeforældre. Plejeforældrene er 

tilfredse med at hun bor på institutionen. De siger at de kan mærke på hende at hun 

har ændret sig til det bedre, og de kan mærke at hun er lykkelig og glad, fortæller hun. 

Petra mener selv at det har været godt for hende at flytte ind her fordi hun nu er 

ƘƻƭŘǘ ƻǇ ƳŜŘ ŀǘ ŘǊƛƪƪŜ ǎǇƛǊƛǘǳǎ ƻƎ ǊȅƎŜ ƘŀǎƘΦ tŜǘǊŀ ŦƻǊǘŋƭƭŜǊ ŀǘΥ έaŀƴ ōƭƛǾŜǊ ƻǇƭŋǊǘ ƻƎ 

opdraget ς og får sat gǊŋƴǎŜǊ ǎň ƧŜƎ ŦƻǊǎǘňǊ ŘŜǘέΦ Iǳƴ Ŧøler sig hjemme på institutionen 

og siger at i et godt hjem skal der være rent; man skal selv lave mad og lære at holde 

huset. Hvis hun ikke var blevet anbragt, ville hun nok ikke have passet sin skolegang, og 

hun tror at hun stadig ville ryge hash og drikke alkohol. Petra er meget glad for at bo 

ƘŜǊ ŦƻǊŘƛ Ƙǳƴ ŦňǊ ŘŜƴ ƘƧŋƭǇ Ƙǳƴ ŜƭƭŜǊǎ ƘŀǊ ƳŀƴƎƭŜǘΥ έbňǊ Ƴŀƴ ōƭƛǾŜǊ ŀƴōǊŀƎǘ ǳŘŜƴ ŦƻǊ 

hjemmet, bliver man nødt til at acceptere det. Og når man får sat grænser, bliver man 

nødt til aǘ ŀŎŎŜǇǘŜǊŜ ŘŜǘέΦ  

Petra vil gerne selv have børn, og de må ikke bo på børnehjem. Hun synes det er 

meget vigtigt at beholde sine børn selv. Petra har erfaringer med at passe børn og med 

ŀǘ ƘŀǾŜ ŀƴǎǾŀǊΦ έ5Ŝǘ ǾƛƎǘƛƎǎǘŜ Ŝƴ ŦƻǊŋƭŘŜǊ ǎƪŀƭΣ ŜǊ ŀǘ ǎŋǘǘŜ ƎǊŋƴǎŜǊ ƻg give kærlig-

ƘŜŘΧΦ hƎ ƎƛǾŜ ƳŀŘ ƻƎ et sted at ǎƻǾŜ ƻƎ ƎƛǾŜ Ŝƴ ƎƻŘ ƻǇŘǊŀƎŜƭǎŜέΦ 
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Ivaana, 16 år 

Ivaana har boet her i et års tid, og hun boede hjemme hos familien før hun kom her. 

Hun kan ikke huske hvorfor hun skulle flytte ind her, og hun ved ikke hvor længe hun 

skal bo her. Hun mener ikke at hun har talt med nogen om det, men der var en sagsbe-

handler der fulgte hende fra hjembyen her til børnehjemmet. Hun kan ikke rigtigt hu-

ske om hun vidste hvad de skulle dengang hun rejste med sagsbehandleren. Der er 

ofte telefonisk kontakt med forældre, men ikke med søskende. Ivaana ved ikke rigtigt 

hvad hendes forældre synes om at hun bor her.  

Ivaana kan godt lide at bo her, og der er ikke andre steder hun hellere vil bo. Det er 

bedre at bo her end derhjemme. Noget af det bedste er at man har det sjovt, og at 

maƴ ƎňǊ ǘƛƭ ǘǊŋƴƛƴƎΥ έ5Ŝǘ ŜǊ ōŜŘǊŜ ŀǘ ōƻ ƘŜǊ ŦƻǊŘƛ ŘŜǘ ŜǊ ŦǊŜŘŦȅƭŘǘΣ ƻƎ ƘŜǊ ŜǊ ƛƴƎŜƴ Ƴƛǎπ

ōǊǳƎΦ hƎ ƘŜǊ ǊƻŘŜǊ ƛƪƪŜΣ ǎň ŘŜǘ ŜǊ ǊŀǊǘέΦ LǾŀŀƴŀ ǘǊƻǊ Ƙǳƴ ǾƛƭƭŜ ǾŋǊŜ ōŀƎǳŘ ƛ ǳŘǾƛƪƭƛƴƎŜƴ 

og måske ikke gå i skole hvis hun var blevet derhjemme.  

Ivaanas eget barn må ikke komme på børnehjem; hvis hun får et, vil hun selv passe 

sit barn. Hun er sikker på at de voksne her nok skal hjælpe hende med at finde ud af 

ƘǾƻǊŘŀƴ Ƴŀƴ ƎǄǊΣ ŦƻǊΥ έtŜǊǎƻƴŀƭŜǘ ƘŜǊ ƻǇŘǊŀƎŜǊ ōǄǊƴŜƴŜ Ǉň ŘŜƴ måde som forældrene 

ōǳǊŘŜ ƎǄǊŜέΦ 

 

Helle, 16 år 

Helle er 16 år, og hun har boet her i to år. Hun blev anbragt første gang da hun var seks 

år, på en anden institution hvor hun boede i ca. otte år. Et stykke inde i samtalen kom-

mer Helle i tanke om at hun også har været på en tredje institution et kort stykke tid til 

ŀǘ ǎǘŀǊǘŜ ƳŜŘΣ ƳŜƴ ŀǘ ŘŜ ƘǳǊǘƛƎ ŦƭȅǘǘŜŘŜ ƘŜƴŘŜΥ έWŜƎ ǘǊƻǊ ŀǘ ώƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƴϐ ƘŀǾŘŜ ŘŜǘ 

ǎǾŋǊǘ ƳŜŘ ƳƛƎέΦ 

Helle kunne ikke blive boende hos sin mor fordi moren havde brug for hjælp, og 

fordi Helle havde sat ild til huset. Det var kommunen der bestemte at Helle skulle flytte 

hjemmefra. De talte først med moren, og så fik Helle det af vide bagefter:  

 

Kommunen var rigtig ond ved mor; de sagde til mor at hvis ikke hun skrev un-

der, så vil hun aldrig se mig igen. De sagde: έ{ň Ƴň Řǳ ŀƭŘǊƛƎ ǎŜ Řƛn datter 

mereέ. Det gjorde ondt i hendes hjerte.  

 

Helle ønskede selv at flytte fra den anden institution til denne og fik lov til det, men: 

έ5Ŝǘ ǾŀǊ ǊƛƎǘƛƎǘ ǎǾŋǊǘ ŀǘ ŦƭȅǘǘŜ ƛƴŘΦ 5Ŝǘ ǾŀǊ ǎǾŋǊǘ ŀǘ ƻǾŜǊƘƻƭŘŜ ǊŜƎƭŜǊƴe, man skal jo 

høre efter og må ikke selv gå ud når man ŜǊ ƴȅέΦ  

Helle taler med sine søskende og forældre en gang om ugen når der er ringedag. 

Hun savner sin familie rigtig meget, men hun ved ikke om hun hellere vil bo hos sin 
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mor, hun har lyst til begge ting, men hvis hun boede derhjemme, vil de nok bare skæn-

des en hel masse. Mor er taknemmelig over at Helle bor her. Helle fortæller at det var 

ret forfærdeligt at bo på institutionen i starten, men så var der var en medarbejder der 

ǎŀƎŘŜΥ έ±ƛ ƎǄǊ ŘƛƎ ƛƪƪŜ noget. Jeg ved godt du skriger og råber og smadrer tingene fordi 

du har brug for hjælp. Men det betyder ikke vi prøver at være onde ved dig når vi tager 

Ŧŀǘ ƛ ŘƛƎΤ Ǿƛ ǇǊǄǾŜǊ ōŀǊŜ ŀǘ ƘƧŋƭǇŜ ŘƛƎέΦ 5Ŝǘ ƘƧŀƭǇ ƳŜƎŜǘΣ ƻƎ IŜƭƭŜ ōƭŜǾ ǊƛƎǘƛƎ ƎƭŀŘ ŦƻǊ ŀǘ 

bo der. Hun siger at hvis hun ikke var kommet på børnehjem, var hun blevet en person 

ŘŜǊ ƭŀǾŜǊ ōŀƭƭŀŘŜΥ έ5Ŝǘ ǾŜŘ ƧŜƎ ōŀǊŜΗ hƎ ƧŜƎ Ǿƛƭ ƘŀǾŜ ƘŀŦǘ ŦƭŜǊŜ ŦƻǊŦŋǊŘŜƭƛƎŜ ƻǇƭŜǾŜƭǎŜǊ 

ƘǾƛǎ ƧŜƎ ƛƪƪŜ ǾŀǊ ŦƭȅǘǘŜǘΣ ŘŜǘ ǾŜŘ ƧŜƎέΦ IŜƭƭŜ Ǿƛƭ ƎŜǊƴŜ ǎƛƎŜ ǘŀƪ ǘƛƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜǘΥ έtň ŘŜƴ ŜƴŜ 

side er de irriterende når man ikke hører efter, men jeg siger tak til dem fordi de hjæl-

ǇŜǊέΦ Iǳƴ ƪǳƴƴŜ ŘƻƎ ƎƻŘǘ ǘŋƴƪŜ ǎƛƎ ŀǘ ŘŜ ōƭƛǾŜǊ ōŜŘǊŜ ǘƛƭ ŀǘ ǘŀƭŜ ƳŜŘ Ŝƴ ǊƻƭƛƎ ǎǘŜƳƳŜ 

og ikke hidse sig op. Helle synes at de voksne skal skælde mindre ud og tale roligere.   

Hun er glad for at bo her, men de andre børn kan være irriterende og svære at stole 

på. Hun bor sammen med en, og det er hun ikke så glad for. Hende hun bor sammen 

med, lufter ikke ud, og det kan man godt blive uvenner over. Helle vil gerne have sit 

eget værelse. 

Når man er voksen, skal man betale sin husleje, man skal have mad og tøj. Der skal 

være ting i huset, og man skal rydde op og gøre rent. Det er noget Helle har lært både 

her og i den anden institution hun boede på. Helle føler at hun er godt rustet til at blive 

voksen, og hun vil gerne selv have familie og børn, men ikke nu, for hun er for ung. 

Man skal være omkring 30 år før man får børn, synes Helle. Hendes egen mor var 17 år 

da hun fik hende. Når man har børn, skal man have tid til dem og ikke ignorere bør-

nene. Man skal lege med dem når de har lyst til at lege. Børn har brug for kærlighed og 

opmærksomhed. Helles egne børn må ikke komme på børnehjem; de skal have en far 

og en mor. Men hun siger også at hvis der kommer problemer, bliver de nødt til at 

flytte på børnehjem. F.eks. hvis familien har gjort noget dumt, bliver børnene nødt til 

at flytte for at få hjælp. Helle mener at det er kommunen der bestemmer om børnene 

skal på børnehjem, og måske lidt moren. 
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Illustration 4. Helle (af Naja Abelsen). Tegnet fletnotat af Helle der tænker tilbage på 

sine bedsteforældre og fortæller hvad de har betydet for hende.  
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Esme, 15 år 

Esme har boet her i to et halvt år, og før har hun boet hos en plejefamilie. Hun har kun 

boet hos den ene plejefamilie som hun kom til da hun var en baby. Hun ved ikke hvor-

for hun ikke kunne blive boende hos plejefamilien; hun har aldrig fået at vide hvorfor 

hun skulle forlade dem. Det var ikke plejefamilien der sagde at hun ikke kunne bo der 

mere, ŘŜǘ ǾŀǊ έǎƻŎƛŀƭŜƴέΦ {ň ƪƻƳ Ƙǳƴ ƘƧŜƳ ǘƛƭ ǎƛƴ ƳƻǊ ƘǾƻǊ Ƙǳƴ ƴňŜŘŜ ŀt bo i tre måne-

der inden hun kom på institution. Esme har fortsat god kontakt med sine plejeforæl-

dre, og hun har mange gode minder derfra. Hun ved ikke hvor længe hun skal bo her, 

det er der ingen der har talt med hende om. Hun har ikke talt med sin sagsbehandler i 

de to et halvt år hun har boet her. 

Grunden til at Esme ikke kunne blive boende hos sin mor, er at hendes mor var me-

get ung da hun fik hende, og fordi hun drikker. Hendes mor synes det er fint at hun bor 

på institutionen i dag, hun er glad hvis Esme er glad og tryg. Der er ikke kontakt med 

faren, men han bor i byen, og de hilser hvis de mødes tilfældigt. 

Esme er taknemmelig over at være blevet anbragt og hun kan rigtig godt lide at bo 

her. Hun synes der er sket fremskridt hos hende selv. F.eks. var hun begyndt at ryge ci-

garetter og hash mens hun boede hos mor. Hendes liv var helt dårligt. Da hun kom her-

til og fik nogle faste rammer igen, indså hun at det var dårligt at ryge hash og stoppede 

med det. Det kunne hun fordi der var voksne der talte med hende. Der er rigtig god 

kontakt med medarbejderne, og hun fik tilbudt samtaler med voksne, også uden for 

institutionen, som hun kunne tale med om sine problemer.  

Hun vil ikke selv have børn når hun bliver voksen, hun mener ikke at hun kan få 

børn fordi hun er homoseksuel.  

 

Maria, 15 år 

Maria er en meget stille pige og meget genert. Vi sidder sammen i sofaen, hun har ka-

sket på, og trøjen er trukket helt op til hagen. Hun har lynlåsen fra trøjen i munden og 

έklikkerέ den ud og ind mellem tænderne. Tolken sidder bagved mig så Maria kan se 

hende hele tiden. Maria og jeg sidder ret tæt på hinanden i sofaen, og jeg er påpasselig 

med ikke at have for meget øjenkontakt, for det virker ikke som hun kan lide at jeg kig-

ger på hende. Maria siger næsten ikke noget, men kommunikerer meget med sit ansigt 

og med skuldertræk. Hun suger luft ind mellem tænderne og fløjter lidt til nogle af 

spørgsmålene. Andre gange hæver hun øjenbrynene for at svare ja eller rynker kort på 

næsen for at svare nej. 

Maria har boet her i ca. halvandet år. Før hun flyttede ind her, boede hun for det 

meste hos sin mor og mormor. Maria ved ikke rigtigt hvorfor hun bor her, og hun siger 

at der er ikke nogen der har talt med hende om det. Maria ved heller ikke hvornår hun 

kan komme hjem igen; hun har ikke hørt noget om at der skulle være planer om det. 
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Maria kan ikke lidt at bo her, her er for mange regler, og alle reglerne er dumme. 

Det eneste gode ved at bo her er at de fleste af Marias søskende også bor her. Men 

hvis hun selv kunne vælge hvor hun skulle bo, vil hun allerhelst hjem til sin mor igen. 

De voksne der arbejder her, er nogenlunde ok og de skælder ikke så meget ud. 

Maria vil måske gerne have sin egen familie en dag, men ikke børn. Hun gider ikke 

have børn, men hvis hun får børn alligevel, må de ikke bo på børnehjem. Hun kan ikke 

svare på hvorfor. 

 

Da vi er færdige med at tale sammen, og jeg spørger om der er andet hun gerne vil 

sige, svarer hun at hun vil gerne spørge sagsbehandleren om hvorfor hun er kommet 

på institution, og hvorfor hun ikke kan være derhjemme. 

 

Edward, 15 år 

Edward er 15 år gammel, og han har boet her i næsten et år. Før boede han på en an-

den institution her i byen hvor han boede i ca. 10 år. Før det boede han hos plejeforæl-

dre i en bygd, måske i to år, tror han, i hvert fald fra han var baby. 

Det var souschefen herfra der fortalte Edward at han skulle flytte. Han ved ikke 

hvem der satte flytningen i gang, og han ved ikke helt hvorfor han skulle flytte, men 

det var vist noget med at det skulle være et bedre sted for de unge. Han ville ellers 

gerne være blevet boende på den anden institution. Edward ved ikke hvor længe han 

skal blive boende her. 

Han bor ikke hjemme fordi mor drikker øl og far ryger hash. Han har ikke så meget 

kontakt med dem, og det synes han er ok. Edward mener ikke at han kunne have boet 

hjemme, selv hvis mor havde fået mere hjælp.  

Han synes det er ok at bo her, og han føler også selv at han har ændret sig: han er 

ikke så uartig mere. Før i tiden var han mere uartig og havde venner der var lige som 

han selv. Nu har han bedre venner, synes han. De venner han har, bor hjemme hos sig 

selv og ikke på børnehjem, og de er sådan nogen man kan tale med om alt muligt. Ed-

ward mener at grunden til at han er mere artig her, er på grund af de voksne. De taler 

med ham og er mere åbne end det andet sted han boede. Her forklarer de ham tin-

gene og holder ikke informationer tilbage. 

Edward vil gerne have sin egen familie en dag. Han vil også gerne have børn, og han 

siger at de ikke de må bo på børnehjem, han vil selv passe sine børn. Edward forklarer 

at man skal passe rigtig godt på børn, de skal ikke lide overlast eller gøres fortræd. Han 

siger at man skal sætte nogle rammer for børnene, men ikke på en vred måde. Man 

skal ikke være vred på børnene. Han taler af egen erfaring når han siger at forældre 

ikke skal være vrede eller råbe når de skal opdrage. Hvis der sker noget med ham, så 
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han ikke selv kan passe barnet, ville det dog være ok at det kommer på børnehjem, 

men det kommer meget an på hvilket, siger han. 

 

Iikajippaat, 15 år 

Iikajippaat har boet her i ca. to år. Før det boede hun dels derhjemme og dels i en slags 

projekt som hun var tilknyttet. Iikajippaat ved godt hvorfor hun skulle flytte hjemme-

fra, men hun har ikke rigtigt lyst til at tale om det: έ5ŀ ƧŜƎ ǾŀǊ lille, blev jeg passet godt 

ƳŜƴΧ ǎň ǎǘƻǇǇŜŘŜΧ ƧŜƎ ǾŜŘ ŘŜǘ ƛƪƪŜέΦ ¢ƛƭ ƎŜƴƎŋƭŘ ǾŜŘ Ƙǳƴ ƛƪƪŜ ƘǾƻǊ ƭŋƴƎŜ Ƙǳƴ ǎƪŀƭ 

bo her, men hun vil gerne hjem og bo igen. Iikajippaat har talt meget med sine foræl-

dre om hvordan de har det med at hun bor her. Hun siger at de har det fint med det, 

men de vil gerne have hende hjem. 

Iikajippaat synes selv at det egentligt er meget godt at bo her, og hun har lært 

mange ting ved at bo her. Hun siger at de voksne her på stedet forbereder hende på at 

blive voksen og til at bo for sig selv. En gang i mellem kan det dog være svært at bo 

ƘŜǊΣ ǎŋǊƭƛƎǘΥ έbňǊ ƧŜƎ ǎŀǾƴŜǊ ŦŀƳƛƭƛŜƴ ŜƭƭŜǊ ǾŜƴƴŜǊƴŜέΦ 

Iikajippaat vil gerne have familie og børn på et tidspunkt. Hendes børn må ikke 

komme på børnŜƘƧŜƳΥ έCƻǊŘƛ ƧŜƎ ǎŜƭǾ Ǿƛƭ ǘŀƎŜ ƳƛƎ ŀŦ ƳƛƴŜ ōǄǊƴΦ hǇŘǊŀƎŜ ŘŜƳέΦ Iun 

ved godt hvordan man opdrager børn, de skal have omsorg og kærlighed, og man skal 

passe godt på dem. 

 

Isabella, 15 år 

Isabella har kun boet her i ca. fire måneder, og hun har ikke været anbragt andre ste-

der før. Hendes forældre og de fleste af hendes søskende bor i en lille bygd. Hun kan 

huske at det var hendes far det talte med hende om at hun skulle flytte, men Isabella 

ved ikke hvorfor hun skal bo her på institutionen, eller hvor lang tid hun skal blive her.  

Isabella har mange søskende, og hun har kontakt til nogle af de mindre søskende, 

men ikke så meget til de ældre. Hun taler i telefon med sine forældre to gange om 

ugen. Isabella har lige talt i telefon med sin mor inden denne samtale, og det gør 

hende ked af det da vi taler om forældrene, så hun begynder at græde lidt. 

 

Bonnie: Hvis du gerne vil stoppe, ǎň ƎǄǊ Ǿƛ ŘŜǘΧΦ ǎŜƭǾŦǄƭƎŜƭƛƎ  

LǎŀōŜƭƭŀΥ έaƳΧέ όƭȅŘŜǊ ǎƻƳ έƴŜƧέύ 

.ƻƴƴƛŜΥ ±ƛ ƪŀƴ ƻƎǎň ǎƴŀƪƪŜ ƻƳ ƴƻƎŜǘ ŀƴŘŜǘΧ 

LǎŀōŜƭƭŀΥ έWŜƎ Ǿƛƭ ƎŜǊƴŜ ǘŀƭŜ ǾƛŘŜǊŜέ 

Bonnie: Ellers gør vi det bare også en anden dag, ilaa, Isabella ς du bestemmer 

LǎŀōŜƭƭŀΥ έWŜƎ Ǿƛƭ ŦƻǊǘǎŋǘǘŜέ 
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έWŜƎ ǾŀǊ ƳŜƎŜǘ ƎŜƴŜǊǘ ƻƎ ōŀƴƎŜ ŦƻǊ ŀǘ ŦƭȅǘǘŜέΣ ŦƻǊǘǎŋǘǘŜǊ Isabella og fortæller at hun sy-

nes det var overvældende at komme her til byen med alle menneskerne og bilerne: 

έWŜƎ ǾŀǊ ƴŋǎǘŜƴ ǾŜŘ ŀǘ ōƭƛǾŜ påkørt af en ōƛƭέΦ aŜƴ ŜƭƭŜǊǎ ƪŀƴ Ƙǳƴ ƎƻŘǘ ƭƛŘǘ ŀǘ ōƻ ƘŜǊ Ǉň 

ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƴΥ έ5Ŝǘ ŜǊ ƳŜƎŜǘ ŦǊŜŘŦȅƭŘǘ ƻƎ ƎƻŘǘΦ WŜƎ ŦǄƭŜǊ ƳƛƎ ǘǊȅƎ ƘŜǊέΦ  

Hun kan også godt lide de voksne der arbejder her, men hun kan ikke rigtigt forklare 

hvorfor.  

Da jeg spørger om at få sin egen familie og børn, siger Isabella at hun godt ved hvor-

Řŀƴ Ƴŀƴ ǇŀǎǎŜǊ ōǄǊƴΥ έWŀΣ ŘŜǘ ǾŜŘ ƧŜƎ ƎƻŘǘΦ WŜƎ ǾŜŘ ƘǾƻǊŘŀƴ Ƴŀƴ ǇŀǎǎŜǊ Ŝǘ ōŀǊƴΣ ŦƻǊ 

fra jeg var 11 år gammel, har jeg passet Ŝƴ ōŀōȅ Χ ŘŜƴƎŀƴƎ ōƭŜǾ Ǿƛ ǇňƭŀƎǘ ŀƴǎǾŀǊŜǘΦ 5Ŝǘ 

var ikke mine søskende, det var andreǎ ōǄǊƴέΦ  

 

Isabella begynder at græde igen, og jeg siger at jeg synes vi skal stoppe med at tale om 

det nu, og så kan vi tale sammen en anden dag hvis hun har lyst. Isabella får mit tele-

fonnummer og mailadresse, og jeg siger at hun bare kan ringe hvis hun har lyst til at 

tale mere, så kommer jeg igen. Isabella har ikke ringet. 

 

Anda, 15 år 

Anda har boet på institutionen i tre år, før det havde han boet hos forskellige plejefa-

milier, men han kan ikke huske hvor mange. Alle hans søskende bor stadig hjemme. 

Hans forældre har det godt med at han bor her fordi de kan mærke at han er i frem-

gang. Han føler også selv at han er i fremgang. Han har kontakt til forældrene, de kom-

mer ikke her på besøg, men han har næsten daglig telefonkontakt med dem. 

Anda ved godt hvorfor han bor her, men det er ikke noget sagsbehandleren har talt 

med ham om. Han regner med at kunne bo her til han bliver 18 år.Anda synes godt om 

at bo på institutionen, men de andre børn larmer en del, så der er ikke så meget ro 

her. Det er ikke fordi de driller, men der er meget larm. De andre børn er ikke lige hans 

kaliber. Han kunne godt tænke sig at børnehjemmet var mere hjemligt, f.eks. at man 

kan tage sine venner med hjem. Der må ikke komme nogen på besøg, og han må heller 

ikke selv besøge sine venner. 

Hvis han selv måtte bestemme, vil han hellere bo hos en plejefamilie end på børne-

hjem. Han kender et fåreholdersted hvor der er meget ro, men også meget at lave. Det 

vil passe ham rigtigt godt, for han kan godt lide at være aktiv. 

Tiden vil vise om han skal have en familie, men hvis han selv får børn engang, må de 

ikke bo på børnehjem fordi man har en bedre fremtid ved at bo hjemme, siger han. 

Men det kommer selvfølgelig an på forældrene.  
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Juutu, 15 år 

Juutu har boet her i to år, og det er hendes første anbringelse uden for hjemmet. Hun 

fortæller at hun ikke ved hvorfor hun skulle flytte hertil til at starte med, og at hun hel-

ler ikke ved hvor længe hun skal blive boende her. Juutu mener ikke selv at hun har talt 

med en sagsbehandler om at flytte hertil. Hun siger at der ikke var nogen der spurgte 

hende om hvor hun gerne ville bo. Det var politiet der kom og fortalte hende at hun 

skulle bo her.  

Juutu har stadig kontakt til de fleste af hendes søskende, de kan ringe sammen en 

gang imellem. I dag bor næsten alle søskende på forskellige børnehjem. Hun taler også 

tit i telefon med sin mor og far. De bor begge to i Danmark nu, men ikke sammen.  

Juutu synes det er ok at bo her, og de voksne er flinke nok selv om de skælder lidt 

ud. Men hun kan huske at hun var bange lige da hun kom her. Hun fortæller at hun var 

bange for alt det nye, men det gik lige så stille over efterhånden som hun lærte stedet 

at kende.  

Hvis Juutu selv måtte bestemme hvor hun skal bo, vil hun helst bo derhjemme [i 

hjembyen] eller i Danmark sammen med forældrene.  

 

Pipaluk, 15 år 

Pipaluk blev anbragt første gang da hun var omkring 12 år, hun kan ikke helt huske den 

præcise alder. Hun har boet her i et år og på en anden institution i ca. to år. Hun har 

også boet hos en plejefamilie inden hun kom på institution.  Pipaluk siger at hun har 

skrevet under på forlænget forsorg så hun kan bo her til hun bliver 23 år. Hun ved dog 

ikke om hun skal blive her så længe, det kommer også an på uddannelse, siger hun, 

men hun kan blive her så længe hvis hun vil. 

Pipaluk blev anbragt fordi hun ikke hørte efter sine forældre, hun kom ikke hjem til 

tiden, og hendes forældre kunne ikke styre hende. Der var også vold i hjemmet, og hun 

så tit sin mor og far slås. Den første institution kunne heller ikke styre hende, siger hun. 

Hun drak, røg hash og løb hjemmefra, så derfor måtte hun også flytte derfra. 

Pipaluk fortæller at hendes forældre synes der er godt at hun bor her nu, og de er 

taknemmelige for at hun får denne opdragelse. 

Pipaluk kan godt lide at bo her, og hun mener selv at det er meget godt for hende at 

bo der. Her har hun nemlig fået den opdragelse som hun ikke fik hjemme. Hun har 

også fået en masse oplevelser, blandt andet tager de rundt med institutionen og syn-

ger i andre byer og i Danmark. Hvis hun selv kunne vælge mellem at bo her eller 

hjemme, vil hun helst bo her. Det er mest på grund af medarbejderne og de andre 

børn der bor her, Pipaluk siger at de er blevet som en familie.  

Hun føler at hun lærer at blive voksen her, f.eks. igennem samtaler og ved at lære 

om naturen. Hun har lært om ulemperne ved at drikke og ryge hash, og det har hjulpet 
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hende til at lade være. Hun lærer at gøre rent og passe hus, og hun lærer at passe sko-

len og tænke på fremtiden. Hun har også lært at fange fisk og rensdyr og at partere 

dem. Pipaluk kan specielt godt lide at komme ud i hytten og på fangst. Hun får en 

masse gode ting ud af at være i naturen, og hun er taknemmelig for at opleve det. 

Lige nu tænker hun ikke på at få børn, men hvis hun selv får børn, må de ikke bo på 

børnehjem. Hun vil selv opdrage dem og passe godt på dem. Det gør man f.eks. ved at 

tage ansvar selv, siger hun. Børn har særligt brug for at blive ammet, skiftet ble, få sat 

grænser og blive leget med.  

 

Aputsiaq, 14 år 

Han var 11 år da han flyttede ind og har boet her i tre år. Før det boede han på en an-

den institution i ca. to år, og før det boede han hos to forskellige plejefamilier. Aput-

siaq ved ikke hvor længe han var i plejefamilierne. 

Aputsiaq ved ikke hvorfor han ikke kan bo hjemme. Han har ikke talt med en sags-

behandler og kan ikke huske hvordan han fik at vide at han skulle anbringes. Han ved 

heller ikke hvorfor han bor her, eller hvor længe han skal bo her. Det var først da han 

kom ind på institutionen han fik at vide at han skulle bo her. De voksne har hjulpet 

ham med at klage til kommunen over at han ikke fik besked om at han skulle flytte, før 

han kom til dem. 

 Aputsiaq har kontakt til sin far, de taler i telefon dagligt, og nogle gange taler han 

også med sine søskende. Faren kommer dog ikke på besøg, og Aputsiaq kan heller ikke 

besøge ham så tit. 

De voksne der arbejder her, er for det meste flinke nok, men nogle af dem er lidt ir-

riterende. Aputsiaq synes det er godt nok at bo på institutionen, men han vil gerne til-

bage og bo på den institution han var på før fordi den ligger i hjembyen, og han vil 

gerne være tættere på hjemmet. Han fortæller at det bedste sted han har boet, var 

hjemme hos sin far.  

Han vil gerne have sin egen familie en dag med kæreste og børn. Hvis han selv får 

sine egne børn, må de ikke komme til at bo på børnehjem ς han kan ikke rigtigt for-

klare hvorfor. 
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Cedrik, 14 år 

Måske har han boet her i seks år, og før det boede han i plejefamilie fra han var 0 år til 

måske fem år; han ikke helt huske det. Cedrik ved ikke hvor længe han skal bo her. Han 

ved ikke hvem der er hans sagsbehandler, eller hvad sagsbehandleren skal hjælpe ham 

med.  

Grunden til at Cedrik ikke kan bo derhjemme, er at hans mor drikker. Moren bor her 

i byen, og han besøger hende nogle gange, men han ved ikke hvem hans far er. Cedrik 

synes det er dejligt at være hjemme, bare ikke når mor drikker. Cedrik har en bedste-

mor og flere familiemedlemmer i byen, men de drikker. Han synes folk der drikker, er 

dårlige, og han kan godt blive bange for dem. Cedrik har selv prøvet at drikke, og han 

har nogle gamle, næsten helede, ar på hånden som han siger er fra dengang han drak 

øl. Et af arene er et brændemærke fra en cigaret og resten, siger han, er fordi han væl-

tede rundt da han var fuld.  

έWŜƎ Ǿƛƭ ōŀǊŜ ŦƭȅǘǘŜ til [en anden by], jeg kan ikke lide at bo her. Det var ok i starten, 

ƳŜƴ ƴǳ ƪŀƴ ƧŜƎ ƛƪƪŜ ƭƛŘŜ ŘŜǘ ƳŜǊŜέΦ /ŜŘǊƛƪ ǎȅƴŜǎ ŘŜǘ ŜǊ ƪŜŘŜƭƛƎǘ ŀǘ ōƻ ƘŜǊ Ǉň ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻπ

nen. Han kan ikke bestemme så meget selv, og de voksne er heller ikke så gode. De an-

dre børn han bor sammen med, er irriterende og ikke særlig søde.  

/ŜŘǊƛƪǎ ǾŜŘ ŀǘ Ƙŀƴǎ ŜƎƴŜ ōǄǊƴ ƛƪƪŜ Ƴň ōƻ Ǉň ōǄǊƴŜƘƧŜƳΥ έDe skal bare bo hos mig, 

så vil jeg være en god forælder. Man skal ikke drikke øl og ikke slås. Man skal være en 

ƎƻŘ ŦŀǊ ƻƎ Ŝƴ ƎƻŘ ŦŀƳƛƭƛŜέΦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 5. Cedrik fortæller (af Naja Abelsen). Tegnet felt-

notat af Cedrik på sin seng. 
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Bonnie: Ved du hvordan man er en god familie?   

/ŜŘǊƛƪΥ έƴŋέΦ  

Bonnie: Lærer de dig her på børnehjemmet, hvordan man bliver det?  

/ŜŘǊƛƪΥ έƴŋέΦ  

Bonnie: Har du nogle gode venner hvor du kan se hvordan man gør?  

/ŜŘǊƛƪΥ έƴŋέΦ  

Bonnie: Hvordan tror du så du kan lære det?  

/ŜŘǊƛƪΥ έ5Ŝǘ ǾŜŘ ƧŜƎ ƛƪƪŜέΦ  

Bonnie: Men du tror du kan det?  

/ŜŘǊƛƪΥ έƧŀέΦ 

Bonnie: Det tror jeg også Cedrik; jeg tror du bliver en god far en dag. 

 

Julie, 14 år 

Julie har boet her i ca. ti måneder. Før boede hun med sine søskende på en slags krise-

center hvor forældrene kunne komme på besøg.  

Julie ved ikke rigtig hvorfor de skulle bo der, men som hun har forstået det, var det 

fordi forældrene drikker. Hun ved ikke hvorfor hun bor her nu, eller hvor længe hun 

skal blive her. Julie har kontakt med familien og taler med sin mor i telefonen, hver 

dag. Julie ved ikke rigtigt hvad hun skal sige til at bo her, men hun er ikke særligt glad 

for det. Hun fortæller, med tårer i øjnene, at hun tit har hjemve.  

 

Bjørn, 13 år 

Bjørn har boet her i ca. seks år, og før det boede han hos en plejefamilie, men han har 

ƻƎǎň ōƻŜǘ ƘƧŜƳƳŜΦ Iŀƴ ǾŜŘ ƎƻŘǘ ƘǾƻǊŦƻǊ Ƙŀƴ ƛƪƪŜ ƪǳƴƴŜ ōƻ ŘŜǊƘƧŜƳƳŜΥ έCƻǊŘƛ ƳƛƴŜ 

forældre drak ŀƭƪƻƘƻƭ ƻƎ ǊǄƎ ƘŀǎƘέΣ ƳŜƴ Ƙŀƴ ǾŜd ikke hvor længe han skal bo her. 

Bjørn er glad for at bo på institutionen, men han kan ikke lige fortælle hvorfor. Han ved 

at han ikke har lyst til at blive her til han bliver 18 år; han vil gerne hjem og bo hos sin 

mor inden. Ud over hos sin mor er der ikke andre steder han hellere vil bo. Han synes 

de voksne her er ok, fordi de er rare, og de laver mad sammen med ham. Bjørn kan 

godt lide at lave mad, og han er også god til det, fortæller han.  

Bjørn vil gerne selv have børn en gang, og han vil gerne have at de bliver boende 

hjemme hos ham selv: έWŜƎ Ǿƛƭ ǇŀǎǎŜ ŘŜƳ ŘŜǊƘƧŜƳƳŜΧ man skal lege med dem, give 

ŘŜƳ ƳŀŘ ƻƎ ǇŀǎǎŜ Ǉň ŘŜƳΦ aŀƴ Ƴň ƛƪƪŜ ǎƭň ōǄǊƴέΦ 

 

Anders, 12 år 

Anders har boet her i ca. to år, han kom da han var ni år. Før det boede han hos sine 

bedsteforældre hvor han har boet siden han blev født. Anders ved ikke hvorfor han 
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skulle flytte fra bedsteforældrene; der var ikke nogen der talte med ham om det den-

gang, hverken sagsbehandler eller bedsteforældrene. Han har kontakt med bedstefor-

ældrene dagligt i telefonen, og han har også kontakt til sin mor. 

Anders siger at det ser ud til at han skal flytte til en anden by nu, for det har bedste-

moren sagt, men han vil helst ikke. Den by som hans bedstemor taler om, er ikke hans 

hjemby, og han ved heller ikke hvor han skulle bo i den anden by, hvis det var. Anders 

ved ikke hvem hans sagsbehandler er, eller om det er en han kan tale med om hvor 

han skal bo.  

Han kan godt lide at bo her, men vil hellere bo på børnehjemmet i sin hjemby, for 

han vil gerne være tættere på familien. De andre børn her kan være irriterende og 

drille, men nogle gange driller Anders også de andre. Anders synes at de voksne der ar-

ōŜƧŘŜǊ ƘŜǊΥ έEr fine nok.έ 

Anders vil gerne selv have børn når han bliver voksen, og han siger at de ikke må 

komme på børnehjem. Han vil gerne elske dem og have dem hjemme hos sig selv. An-

ŘŜǊǎ ǘǊƻǊ ŘŜǘ ŜǊ ōŜŘǎǘ ŦƻǊ ōǄǊƴ ŀǘ ōƻ ƘƧŜƳƳŜ ŦƻǊŘƛΥ έ{ň ŘŜ ƘŀǊ ƴƻƎŜǘ ŀǘ ǎǇƛǎŜΣ ƻƎ ŘŜ ǎǳƭπ

ǘŜǊ ƛƪƪŜέΦ 
 

Anton, 12 år 

Anton var ca. 10 år da han flyttede ind her. Før det boede han på et andet børnehjem, 

og før det boede han hjemme hos sin mor. Anton ved ikke hvorfor han bor her, eller  

hvor længe han skal blive boede. Han ved heller ikke hvorfor han ikke kunne bo der-

ƘƧŜƳƳŜΥ έaƻǊ ǾƛŘǎǘŜ ŘŜǘ ƘŜƭƭŜǊ ƛƪƪŜΧ Ƙǳƴ ƘŀǾŘŜ ƛƪƪŜ ŦňŜǘ ŘŜǘ ŦƻǊǘŀƭǘέΦ !nton forkla-

rede, at mor ikke engang vidste at han skulle flytte; det var først da hun så børnehjem-

met at det gik op for hende at Anton skulle flytte ind der. Hun fik fortalt at han skulle 

bo der en måneds tid og så flytte hjem igen, men det var ikke tilfældet. Det er sjældent 

at familien kommer på besøg, men han kan besøge dem en gang imellem. 

(Her blev Anton ked af det og begyndte at græde stille. Medarbejderen holdt om ham 

og trøstede ham uden ord i et minuts tid. Da han har grædt lidt, siger han at vi godt 

kan tale noget mere). Anton fortæller videre at moren heller ikke vidste at han var flyt-

tet her til byen dengang han flyttede fra det første børnehjem; der var ingen der havde 

fortalt hende noget om det.  

Anton synes det er ok at bo her, men nogle gange er det hårdt. Han synes ikke her 

er så hjemligt, for det er kun et hjem hvis familien er der. Han har det fint med de an-

dre børn her; de er ikke venner, men de er heller ikke uvenner. Der er et par stykker af 

de andre der driller en gang imellem. Hvis han selv kunne bestemme, ville han hellere 

bo hos mor eller bedstemor.  
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Illustration 6. Stille gråd (af Naja Abelsen). 

Da jeg talte med Anton, sad vi på hans værelse. Anton sad på sengekanten sammen 

med medarbejderen der også fungerede som tolk. Jeg sad på gulvet et par meter væk. 

Værelset var ikke så stort, og der var ikke rodet, men heller ikke helt ryddet, og der var 

ikke mange private ting på værelset, som f.eks. billeder eller bamser.  

 

 

Cecil, 12 år 

Hun har boet her siden hun var fem år, før boede hun hjemme hos mor og far.  

Hun ved godt hvorfor hun skal bo her, hendes mor har fortalt hende det. Men hun ved 

ikke hvor længe hun skal bo her, og hun har heller ikke lyst til at blive her, hun vil hel-

lere bo hjemme hos sin mor. 

Cecil synes det er kedeligt at bo her selv om de voksne her er ok når de gider lave 

noget med hende, og hendes værelse er godt selv om det er rodet. Hun har sit eget 

værelse, og det er hun glad for. Det bedste ved at bo på børnehjemmet er at komme 








































































































































































































