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PH.D. OM BØRNESYN OG 
PRAKSISLOGIKKER 

• Overordnet undren: Hvorfor er det så svært at undgå stigmatisering og 
marginalisering af anbragte bøn og unge?

• Min antagelse: Der kan være mange, og nogle gange modstridende, 
praksislogikker på spil → besværliggør at det sociale arbejde tager afsæt i 
et anerkendende og ressourceorienteret børnesyn.

• Ambition: Tydeliggøre kompleksiteten og de indbyggede 
modsætningsforhold der kan være på feltet. 

• Tilgang: Feltanalytisk tilgang inspireret af Bourdieu. Studie med afsæt i 
indsigterne fra to danske kommuner og to døgninstitutioner. Fokus på 
frontmedarbejderne – myndighedssagsbehandlere, pædagoger, 
familieplejekonsulenter, plejeforældre mv. Det empiriske materiale består af 
observationer, interviews og sagsakter.



DOKUMENTATION
• ”Mindre bureaukrati, flere varme hænder”

• Bindestregs-sager → krav om at der bliver 
strammet op (se fx Christensen 2016; Christensen 
& Warming 2012) 

• Flere mulige grunde til voksende fokus på 
dokumentation:

• Frygt for nye skandalesager (Parton 2008)
• Stor diversitet i kommunernes vurdering af 

specifikke sager -> bekymring for den 
manglende retssikkerhed (Egelund &
Thomsen 2002; Skytte 2002)

• Det økonomiske pres de danske kommuner 
er under (Egelund & Hestbæk 2003; 
Egelund &Thomsen 2002; Kildedal 2008) 

• Udtryk for en generel NPM tænkning og 
markedsliggørelse af den offentlige sektor

• Eller måske en kombination…



KRITIK AF 
DOKUMENTATIONSKRAV

»(…) dokumentationskravene er 
basalt set det, der gør, at vi ikke 
kan lykkes med vores arbejde« 
(Niels Christian Barkholt 2017) 

»Vi må konstatere, at vi fortsat 
fremover bliver fastholdt ved 
computeren i stedet for at være i 
kontakt med børn og forældre. Der er 
selvfølgelig brug for dokumentation, 
men vi skal være meget skarpere på, 
hvad der er nødvendig dokumentation. 
I dag er langt størstedelen overflødig« 
(Niels Christian Barkholt 2017) 



At have fokus på 
dokumentationens 
betydning for vores 

vurdering af og 
syn på børnene



EKSEMPEL 1 
DET SAGTE >< DET SKREVNE

• Potentielt modsætningsforhold i 
frontmedarbejdernes rationaler når det drejer sig 
om dokumentation.

• Statusrapport - plejeforældre:
• Sigte: sikre fortsat hjælp og støtte
• Resultat: alle oplysninger, der registreres, videregives 

og lagres i systemet er beskrivelser med næsten 
udelukkende problemorienteret fokus.



EKSEMPEL 2 
IT-VÆRKTØJ KAN SPARE TID

• IT-værktøjer kan 
være en hjælp i 
forhold til den 
tidskrævende 
dokumentation.

• Men de kan også 
føre til øget 
kategorisering og 
problemfokusering.



PROBLEMET MED AT PÅPEGE 
PROBLEMERNE

Er det overhoved et problem, at statusrapporter, journalnotater 
mv. overvejende fokuserer på problemerne?

Måske ikke altid. Men alligevel vigtigt at vi bliver opmærksomme 
på det problemorienterede fokus.

• Kan farve vores forventninger og negative forventninger kan 
risikere at blive selvopfyldende profetier (Becker 2005; Ejrnæs 
2009; Järvinen 2005)

• Sygdomsbrillerne → går ud over selvværdet

• Problemstillingen med de mange sagsbehandler skift →
problemfokus er det der videregives

• Hårdt at have fokus på problemer - Min egen følelse efter en 
dag med sagsakter.



EKSEMPEL 3 – DAGBOG
Muliggør videndeling og refleksion mellem medarbejderne



Altid

Unik

Total

Intelligent

Sommetider

Mystisk

Enspænder

Mit HÅB er,
at det bliver muligt, 
at vores dokumentationsarbejde, 
kan rumme DET DOBBELTE BLIK

Tak for jeres opmærksomhed!
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