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DANSK RESUMÉ 

Afhandlingen ”Praksislogikker og børnesyn” handler om socialt arbejde med an-
bragte børn og unge. Genstandsfeltet er feltet for socialt arbejde med anbragte 
børn og unge med særligt fokus på frontmedarbejderne, deres børnesyn (prakti-
serede og italesatte) og praksislogikkerne i feltet. Betegnelsen frontmedarbejdere 
dækker i denne afhandling over en særlig gruppe af de fagpersoner, der arbejder 
i den forreste linje af velfærdsstaten på anbringelsesområdet. Det vil sige de ple-
jeforældre og institutionsansatte der har den daglige kontakt med de anbragte 
børn og unge – frontmedarbejderne i yderste led.  

Formålet med afhandlingen er at synliggøre og få en bedre forståelse af og indsigt 
i feltets dominerende positioner og praksislogikker, da disse er med til at forme og 
sætte rammerne for den faglige praksis i feltet for socialt arbejde med anbragte 
børn og unge, og frontmedarbejdernes børnesyn. Afhandlingen søger derfor, via 
en objektivering af feltets praksislogikker, herunder de magtrelationer der er med 
til at konstituere og vedligeholde de forskellige praksislogikker, at bibringe større 
indsigt i hvilke børnesyn der muliggøres og udgrænses i feltet.  

Afsættet for afhandlingen udspringer af et erfaret paradoks i feltet mellem på den 
ene side frontmedarbejdere der gav udtryk for, at de kunne se værdien i at arbejde 
med et forskelsorienteret og anerkendende børnesyn (som det ses i Det dobbelte 
blik148) og i vid udstrækning påpegede, at det var sådan de allerede arbejdede. Og 
på den anden side alligevel oplevede det som en på en gang provokerende og ure-
alistisk tilgang, når de skulle bringe dette børnesyn i spil i deres daglige praksis. 
Dette paradoks gav fornemmelsen af et felt med konflikter og strukturelle påvirk-
ninger af både frontmedarbejdernes tankemåder og handlen. Afhandlingen un-
dersøger dette paradoks ved at hente inspiration i Pierre Bourdieus konfliktteore-
tiske perspektiv – dette perspektiv muliggør et blik for hvordan frontmedarbejder-
nes børnesyn (praktiserede såvel som italesatte) præges af en række generative 

 
148 Begrebet om Det dobbelte blik udspringer af forsknings- og udviklingsprojektet ”Det ’særlige’ som po-
tentiel ressource”, og bygger på antagelsen om, at anbragte børn og unge, i kraft af deres anderledes op-
vækstvilkår, udvikler sig anderledes end andre børn. Denne anderledeshed (de særlige kompetencer, disse 
børn udvikler i kraft heraf), bliver dog ofte set som en fejludvikling og anerkendes derved ikke for de styrker 
og muligheder de rummer. Grundtanken i projektet er på denne baggrund, at det er vigtigt, at frontmed-
arbejderne på anbringelsesområdet drager omsorg for sårbarheden og udfordringerne men samtidig an-
erkender og giver udfoldelsesmuligheder til styrken i det selvsamme (særlige) karakteristikum - heraf be-
tegnelsen Det dobbelte blik (Warming, Fjordside, og Lavaud 2017). 
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mekanismer, som ikke umiddelbart er synlige for frontmedarbejderne selv i deres 
daglige arbejde.  

Afhandlingen rejser følgende forskningsspørgsmål: Hvilke praksislogikker domine-
rer i feltet for socialt arbejde med anbragte børn og unge i Danmark? Og hvordan 
muliggør og udgrænser disse praksislogikker forskellige børnesyn? Forsknings-
spørgsmålet er teoretisk informeret og afspejler inspirationen fra Bourdieus felt-
analyser. Med denne tilgang vægtes en kontekstualisering af frontmedarbejder-
nes arbejde, hvor opmærksomheden både rettes mod de strukturelle betingelser 
herfor, såvel som frontmedarbejdernes egne forståelser og praksisformer. 

Med det teoretiske begrebsapparat hentet i Bourdieus feltanalyser er analysestra-
tegien derved også inspireret af en strukturalistisk konstruktivisme, med en rela-
tionel ontologi der anskuer samfundet, ikke som en homogen enhed, men som 
bestående af felter, der gensidigt påvirker hinanden. Feltbegrebet er herved en 
analytisk optik og et forskningsmæssigt redskab. Med valget af en feltanalytisk til-
gang rettes blikket i afhandlingen mod hvordan praksis koreograferes af feltets 
konflikter, doxa og magtrelationer, samt relationerne til andre felter. Afhandlin-
gen undersøger herigennem feltets generative mekanismer med henblik på at syn-
liggøre og forstå hvad det er der skaber feltets praksislogikker, både historisk og i 
forhold til de positioner, der er på spil i feltet i dag. Med inspiration fra Bourdieus 
feltanalytiske tilgang søger afhandlingen dermed at forstå det erfarede paradoks i 
feltet og samtidig åbne op for hvor feltet muligvis bevæger sig hen i kraft af de 
dominerende praksislogikker. 

Afhandlingen undersøger problemstillingen ved hjælp af en kritisk case, i form af 
frontmedarbejdere fra to døgninstitutioner, to kommunale familieplejeafdelinger 
og en række plejefamilier, der alle har deltaget i udviklingsprojektet ”Det ’særlige’ 
som potentiel ressource”, og dermed været engagerede i at forsøge at anlægge et 
forskelsorienteret og anerkende børnesyn i arbejdet med anbragte børn og unge. 
Med afsæt i denne case er argumentet, at hvis der her ses strukturer, logikker mv. 
der udfordrer et forskelsorienteret og anerkendende børnesyn, så vil disse prak-
sislogikker formentlig også udfordrer et sådan børnesyn i andre dele af feltet – det 
være sig andre plejefamilier, andre institutioner, men også andre dele af feltet, 
som fx myndighedssagsbehandlernes arbejde med disse børn. Det empiriske ma-
teriale er primært produceret gennem observationer og interviews med front-
medarbejdere i feltet – det vil sige gennem ca. 30 observationsdage og 20 kvalita-
tive interviews. Samlet set har over 150 frontmedarbejdere bidraget til empiripro-
duktionen på den ene eller anden måde. 
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Afhandlingens teoretisk informerede analyser af de generative mekanismer og 
magtrelationer i feltet der er med til at forme arbejdet i praksis via frontmedar-
bejdernes børnesyn, synliggør hvordan praksis og forskellige perspektiver på prak-
sis (forskellige børnesyn) formes. Afhandlingen finder her særligt tre dominerende 
praksislogikker i feltet – praksislogikker der på forskellig vis er med til at sætte 
rammerne for det sociale arbejde med anbragte børn og unge i Danmark og der-
ved er med til at muliggøre nogle børnesyn og udgrænse andre. 

De tre praksislogikker er hhv. en bureaukratisk logik, en normaliseringslogik og en 
psykologisk professionaliseringslogik. Fundet af disse tre dominerende praksislo-
gikker synliggør, at besiddelse af kulturel kapital i form af fx mestring af dokumen-
tationsarbejdet (den kropsliggjorte form) samt besiddelse af (den institutionalise-
rede form) den psykologiske videnskapital kan anses som symbolsk kapital i feltet, 
og således er væsentlige elementer i feltets magtrelationer. Og afhandlingen viser 
hvordan magten virker gennem frontmedarbejdernes overtagelse af forståelser, 
skemaer og kategoriseringer, der stemmer overens med den symbolske kapital i 
feltet (Bourdieu 1996a). Resultatet er, at der i vid udstrækning arbejdes ud fra en 
universalistisk forståelse af børn og barndom, hentet i den tidlige udviklingspsyko-
logi. Afhandlingen tydeliggør her, at selvom nyere teoretiske forståelser af børn 
og barndom er vundet frem bredt set inden for barndomsforskningen i de sidste 
30-40 år, så arbejdes der i praksis fortsat med et børnesyn der er præget af tradi-
tionelle anskuelser og tankefigurer. Anskuelsen af børn som ’becomings’ bliver 
derved den dominerende i feltet.  

Denne universalistiske forståelse af børn og barndom der udgør det dominerende 
pejlemærke i feltet, fortæller os ikke ’blot’ noget om det børnesyn anbragte børn 
og unge mødes af, det bibringer os ligeledes en dybere indsigt i hvad det er for et 
samfund de lever i. Afhandlingen peger nemlig på, at de børnesyn der italesættes 
og praktiseres i anbringelsesfeltet ikke er isolerede til dette felt, men tvært imod 
forankret i strukturer der går på tværs af en række felter, og derfor kan og bør ses 
i et større perspektiv.  

Afhandlingens indsigter og synliggørelse af den symbolske magt og den symbolske 
vold i feltet bidrager med en særlig viden om det danske anbringelsessystem, der 
muliggør en bevidsthed og en refleksiv praksis både blandt frontmedarbejderne 
og på det politiske niveau. De kan ligeledes bringes ind i komparative drøftelser i 
den internationale forskning på anbringelsesområdet såvel som forskningen i an-
dre velfærdsstatslige felter, som fx handicapområdet, beskæftigelsesområdet el-
ler lignende. Dette muliggøres af, at der i afhandlingens empiriske analyser er fo-
kus på magtrelationerne og de generative mekanismer, og et blik for de menne-
skesyn som praktiseres blandt velfærdsstatens frontmedarbejdere.   




