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Socialpædagogisk indsats i 
døgninstitutioner med anbragte 
børn og unge i Grønland 
  
– en kortlægning af  de pædagogiske aktiviteter og analyse af  
metodiske overvejelser

Martin Hoffmann

Formålet med denne artikel er at give læseren et indblik i de aktiviteter der igangsættes inden 
for det socialpædagogiske felt med anbragte børn og unge i Grønland, og hvorledes disse akti-
viteter konkret begrundes i forhold til børn og unges behov. Det empiriske materiale består af  
henholdsvis døgninstitutionernes årsberetninger (2003 – 2011) samt analyse- og evaluering 
af  døgninstitutionsområdet (Deloitte, 2011). Indledningsvis gives et overblik over døgninsti-
tutionernes historiske fremkomst, de geografiske placeringer, børn og unges baggrund herunder 
anbringelsesårsager og lovgivning på området.
  
Døgninstitutionsfeltet i Grønland – en overordnet introduktion til et felt 
Selvom Grønland er et geografisk stort land, er befolkningsgruppen på kun 
56.890 personer (1.juli 2011) hvoraf  38 procent er børn og unge i alderen 0 – 
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24 år. Der er således tale om en mindre befolkningsgruppe fordelt på et geo-
grafisk stort område hvoraf  bl.a. infrastruktur og klimamæssige forhold be-
sværliggør fremfærden mellem byerne. Forhold der har betydning når børn 
og unge anbringes og skal fastholde fysisk kontakt med familien fra den by de 
kommer fra. I FN´s børnekonvention artikel 9 beskrives barnets ret til opret-
holdelse af  fysisk kontakt med dets forældre. Dette forhold er en særlig ud-
fordring for den aktuelle geografi og infrastruktur i Grønland.

En forholdsvist stor andel af  børn og unge i Grønland er anbragt uden for 
eget hjem. I 2006 var ca. 60 ud af  1000 grønlandske børn og unge anbragt 
uden for eget hjem hvilket er ca. seks gange flere end i Danmark og omkring 
10 gange så mange som i Sverige (Bengtsson & Jacobsen, 2009). Med ca. 1.100 
anbragte børn og unge uden for eget hjem (pr. 1.januar 2010) har Grønland 
den procentvis største andel i Norden. Samtidigt ses en stor stigning i antal-
let af  børn og unge som anbringes. I 1992 var ca. fire procent af  alle 0 – 17 
årige anbragt uden for eget hjem (Kreutzmann, 1994). Dette tal er i dag knap 
syv procent (Bengtsson & Jacobsen, 2009 & Deloitte, 2011). Der er her tale om 
næsten en fordobling af  anbragte børn og unge uden for eget hjem siden 1992. 
Et spørgsmål der således står ubesvaret hen er, hvordan en sådan udvikling 
hænger sammen med udviklingen af  en aktiv socialpolitik på børne- og unge-
området, herunder om der reelt er flere børn og unge med sociale problemer 
med behov for anbringelse i dag end tidligere. 

De anbragte børn og unge er fordelt over flere forskellige anbringelsesformer 
hvoraf  døgninstitutioner for børn og unge kun står for en lille andel på knap 
23 procent af  det samlede antal af  anbragte børn og unge. Andre anbringelses-
former som eksempelvis familiepleje står for op imod 77 procent af  de an-
bragte børn og unge. Anbringelsesformerne er vidt forskellige i form og ind-
hold og hvis vi ser på familieplejeordningen er der stor forskel på, om de 
myndige omsorgspersoner er professionelt uddannede eller om de er personer 
med anden uddannelsesbaggrund. Hvorvidt familieplejerne er tilstrækkeligt 
klædt på til denne opgave og hvorledes prioriteringen er økonomisk, fagligt el-
ler geografisk prioriteret er således uklar (Deloitte, 2011: 43). 

De fleste børn og unge i Grønland har et godt børneliv. Derimod peger for-
skellige undersøgelser også på, at mange børn og unge ikke trives. Rapporten 
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om 0 – 14 årige børn og unges trivsel i Grønland (Christensen, 2009) viser, at 
op imod 10 procent af  børn og unge ned til 3 års alderen har psykosociale van-
skeligheder1 (Christensen, 2009). Samtidigt kan det dokumenteres, at op imod 
15 procent af  pigerne og 25 procent af  drengene i den skolemodne alder har 
trivselsproblemer (ibid.). Det er således nærliggende at sammenkæde den høje 
fremkomst af  børn og unge med sociale vanskeligheder og antallet af  anbragte 
på henholdsvis døgninstitution eller familiepleje.  

Overordnet set kan man sige, at døgninstitutionerne kan ses som et sidste sik-
kerhedsnet for disse børn og unges trivsel. Blandt andet derfor problematiseres 
den manglende rekruttering og fastholdelse af  uddannet personale også flere 
steder (Deloitte, 2011). 

Den historiske fremkomst af  døgninstitutioner for anbragte børn og unge
De grønlandske døgninstitutioner for anbragte børn og unge med sociale van-
skeligheder kan føres tilbage til de børnesanatorier Foreningen Grønlandske 
Børn oprettede tilbage i 1920´erne. Børnesanatorierne blev oprettet som hjem 
for tuberkuloseramte og moderløse spædbørn.

De første børnesanatorier blev opført i 1920´erne i henholdsvis Maniitsoq og 
Uummannaq. I 1940´erne kom endnu et i Qaqortoq og i 1950´erne ét i Ilulissat 
og Ammassalik (Bengtsson & Jacobsen, 2009 & www.nanoq.gl ).   
 
Efter 1950´erne ændrede institutionerne fokus og blev i højere grad et tilbud 
til forældreløse og socialt belastede børn og unge og antager dermed den skik-
kelse vi i dag kender (ibid.). I 1952 oprettede Dansk Røde Kors et børnehjem i 
Nuuk og med hjemmestyrets etablering i 1979 begyndte selve overdragelsen af  
institutionerne til myndighederne (Ibid.).

Senere i 1990´erne påbegyndtes en udvidelse af  eksisterende institutioner. 
Dertil kom en lang række selvejende og kommunalt ejede institutioner til som 
hjemmestyret og det nuværende selvstyre har indgået aftaler med (Deloitte, 
2011) om hjælp til børn og unge med sociale problemer.

1 Målt ved den såkaldte SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) – test, som vurderer 
børns svagheder og styrker på fem overordnede parametre - 1) Emotionelle problemer, 2) Adfærdsprob-
lemer, 3) Hyperaktivitet, 4) Kammeratskabsproblemer samt 5) Prosocial adfærd.
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Figur 1 Foto: Arktisk Institut Ved: Jette Bangs billeder

I dag er der i alt 24 døgninstitutioner der er godkendt af  selvstyret til døgnan-
bringelse. Henholdsvis 17 døgninstitutioner for børn og unge med sociale van-
skeligheder og 7 døgninstitutioner for børn og voksne med vidtgående handi-
cap. Foreliggende artikel beskæftiger sig udelukkende med døgninstitutioner 
for anbragte børn og unge med sociale problemer. Døgninstitutionerne for an-
bragte børn og unge med sociale vanskeligheder er geografisk placeret over det 
meste af  Grønland. 

anbringelsesårsager, beboerne og lovgivning
Når børn og unge anbringes på døgninstitution henvises i første omgang til 
den centrale venteliste (DCV) hvorved den primære henvisningsårsag skal 
oplyses. Den Centrale Venteliste har eksisteret siden marts 2006, og der har 
siden dengang kun været én venteliste til de landssækkende selvstyreejede 
døgninstitutioner for børn og unge (Døgninstitutionernes årsberetning, 2010). 
Ventelisten er central i den forstand, at ansvarlige myndigheder henstiller til 
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denne liste hvorfra børn og unge henvises videre til døgninstitution. Den Cen-
trale Venteliste har på forhånd oplistet 10 kategorier hvoraf  fordelingen af  an-
bringelsesårsager kan ses af  nedenstående tabel fordelt i procent:

Årsagsfordeling – Den Centrale Venteliste – 2009

Henvisningsårsag Antal Fordeling angivet i %
Alkoholmisbrug i hjemmet 10 14%
Manglende forældreevne 25 35%
Omsorgssvigt generelt 25 35%
Stofmisbrug i hjemmet 2 3%
Fysisk vold mod barnet 1 1%
Psykisk vold mod barnet 1 1%
Misbrug af  barnet seksuelt 2 3%
Forældreløs 3 4%
Anstaltsanbringelse af   
omsorgspersonen 2 3%

Andet 1 1%
I alt 72 100

Kilde: Den Centrale Venteliste 

Som det ses af  tabellen er de hyppigste anbringelsesårsager kategoriseret som 
følgende: manglende forældreevne og omsorgssvigt generelt. Det er vigtigt at 
huske, at selve anbringelsesårsagerne kan være ukendt på anbringelsestidspunk-
tet såfremt ikke alle forhold er kommet frem før anbringelsen. Henstillende 
myndighed må således vælge passende kategori hvilket kan hænge sammen 
med den høje fremkomst i kategorien ”omsorgssvigt generelt” som er på hele 
35 procent af  den samlede anbringelsesårsag i 2009 (Ibid.). Den hyppigste mål-
gruppe er således børn og unge udsat for generel grad af  omsorgssvigt i al-
deren 0 – 18 år (Døgninstitutionernes årsberetning, 2007). 

Børn og unge anbringes i henhold til Landstingsforordning nr. 1 af  15. april 
2003 om hjælp til børn og unge (med senere ændringer) og døgninstitutionerne 
drives og oprettes i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 64 af  29. de-
cember 1994 (om døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt personer med 
vidtgående handicaps) og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af  16. februar 
2006 (om tilsyn med det sociale område).
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Bekendtgørelserne sørger for, at der rent faktisk oprettes samfundsmæssigt til-
rettelagte institutioner for målgruppen, men også, at der føres tilsyn med den 
daglige drift og det socialpædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge. 

De anbragte børn og unges baggrund
Døgninstitutionerne er kun i begrænset omfang målrettet specifikke målgrup-
per, (Deloitte, 2011) hvilket skaber institutioner som skal favne bredt i den 
pædagogiske indsats (Gregersen, 2010). Der er en tendens til, at døgninstitu-
tionerne modtager børn og unge fra alle kategorier fra Den Centrale Venteliste. 
I praksis må der derfor være en vis variation i den beboermæssige sammensæt-
ning på de fleste af  døgninstitutionerne. 

I forstandernes beskrivelser af  børnene og de unge er flere forhold dog sam-
menfaldende. En forstander på ét af  børnehjemmene skriver:

”…Beboerne har været udsat for massive omsorgssvigt. Generelt har de fleste tilknytnings- 
og adfærdsforstyrrelser og har dermed svært ved at fungere normalt i hverdagen blandt andre, 
uden megen støtte, hjælp og vejledning…” (Døgninstitutionernes årsberetning, 2007: 
28). 

Samme forstander skriver endvidere:
De fleste af  beboerne er desuden voldsomt følelsesmæssigt forstyrrede. De mange svigt og over-
greb, de har været udsat for, gør at de i mange henseender er afskåret fra deres følelser [….] 
... generelt er beboerne meget grænsesøgende og mistroiske over for voksne. De fremstår der-
for ofte som uopdragne, respektløse, krænkende og konfliktsøgende i forhold til folk der ikke 
kender dem tilstrækkeligt…(ibid.). 

En anden forstander beskriver beboerne som børn og unge:
…der har været udsat for omfattende omsorgssvigt i variationer helt ud til direkte vanrøgt, 
mishandling og seksuelle overgreb… (Døgninstitutionernes årsberetning, 2007: 28) 

Der er således tale om børn og unge med brug for massiv støtte, hjælp og vej-
ledning i hverdagen af  professionelle voksne som er i stand til at håndtere de 
problemstillinger børnene og de unges baggrund stiller til fremtidige relationer 
og krav fra omverdenen. 
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Når vi taler om børn og unge med tilknytningsforstyrrelser2, er der tale om 
svigt i opfyldelsen af  barnets behov som fx sult, smerte, træthed, fysisk tæthed. 
Eller der er tale om forløb hvor barnet har oplevet hændelser hvor barnet har 
været angst og ikke fået opfyldt dets behov for omsorg (Bowlby, 1997: 11 – 
37). Barnets tilknytningsrelation udvikles over tid og repræsenteres i det John 
Bowlby kalder for barnets indre arbejdsmodeller. De indre arbejdsmodeller er 
indre mentale processer med både kognitive og emotionelle (følelsesmæssige) 
elementer og indeholder mindst to enheder. Dels barnets syn og arbejdsmodel 
af  dets omverden herunder hvordan barnet kan forvente tilknytningsfiguren 
(f.eks. moderen) vil reagere på tilknytningsadfærden. Dels barnets oplevelse af  
dets eget selv. På baggrund af  virkelige samspilserfaringer er der skabt en for-
estilling hos barnet om hvor velkomment og værdsat, eller uvelkomment, ned-
vurderet og inkompetent det er med tilknytningsfigurens øjne (Bowlby, 1998. 
Bind 2: 235 – 36). Særligt børn og unge med det vi kender som undgående el-
ler desorienteret/desorganiseret3 tilknytning, møder omverdenen, herunder profes-
sionelle omsorgspersoner på en anderledes uhensigtsmæssig måde som også 
beskrevet af  forstanderne i ovenstående.  

Da døgninstitutionerne er karakteriserede som en samfundsmæssig profession-
aliseret instans der med bl.a. uddannet arbejdskraft varetager anbragte børn og 
unges opvækst, er det interessant at belyse, hvorledes de pædagogiske aktivi-
teter med de anbragte børn og unge ser ud. Er de enslydende eller forskellige? 
Hvorfor eller hvorfor ikke? Artiklen kan hermed ses som et forsøg på at kort-
lægge de pædagogiske aktiviteter institutionerne anvender i arbejdet med an-
bragte børn og unge som de fremtræder i den nyest udkomne analyse og eval-
uering af  døgninstitutionsområdet (Deloitte, 2011) og i døgninstitutionernes 
årsberetning 20074.   

 

2 Begrebet tilknytning henviser til barnets biologiske grundlag for tilknytning som er organiseret som et 
adfærdssystem (Bowlby, 1997: 65 – 84). Adfærdsmønstrene udvikles i de første levemåneder og bevirker 
at barnet holdes i nærheden af  dets moderfigur. Adfærden aktiveres i situationer hvor barnet oplever sult, 
smerte, fravær af  moderen, eller konkret hændelser der gør barnet bange (Bowlby, 1994: 11) 
3 På baggrund af  Mary Ainsworths ”strange situation” test har det været muligt at finde frem til mindst 
fire kategorier af  børns tilknytning henholdsvis den sikre, den ængstelige, den undgående og desorien-
terede/ desorganiserede tilknytning (Ainsworth, 1978: 31 – 40) 
4 Forstandernes kvalitative beskrivelser af  institutionernes pædagogiske arbejde

SOCIALPÆDAGOGIK I GRØNLAND2.indd   36 6/19/2012   11:42:51 AM



3736

Metodemæssige overvejelser i beskrivelsen af  det pædagogiske arbejde 
Ambitionen i denne artikel er ikke at vurdere den pædagogiske indsats som 
rigtig eller forkert. Derimod tager jeg afsæt i de årsberetninger som døgninsti-
tutionerne afrapporterer årligt og som kan findes på Selvstyrets hjemmeside. 
Med afsæt i disse årsberetninger ser jeg efter mønstre hvorpå den pædagogiske 
indsats begrundes og hvilke der igangsættes inden for feltet. Kort sagt; med 
hvilke overvejelser begrundes hvilke pædagogiske aktiviteter? 

Den pædagogiske og behandlingsmæssige indsats på døgninstitutionerne
Flere af  døgninstitutionerne har i deres årsberetning fra 2007 præsenteret 
deres terapeutiske og pædagogiske tilgange til indsatsen og med hvilket teore-
tisk grundlag de arbejder. Ligeledes blev der med udarbejdelsen af  analyse- og 
evalueringsundersøgelsen af  døgninstitutionsområdet (Deloitte, 2011) foretaget 
supplerende besøg i tillæg til disse beskrivelser på flere af  døgninstitutionerne. 
Det er med afsæt i institutionernes egne konkrete beskrivelser i døgninstitu-
tionernes årsberetning og i analyse og evalueringsrapporten, at jeg vil foretage 
denne kortlægning af  de pædagogiske og terapeutiske tilgange til indsatsen. 
Ifølge seneste analyse og evaluering af  døgninstitutionsområdet (Deloitte, 
2011) har man gennem døgninstitutionernes årsberetninger og supplerende 
besøg på udvalgte døgninstitutioner kunnet finde frem til en palet af  teore-
tiske/terapeutiske og pædagogiske tilgange til det pædagogiske arbejde. 
Flere af  døgninstitutionerne har i udgangspunktet et afsæt i tilknytningste-
ori som benævnt i forrige afsnit herunder også relationsteori, teori om person-
lighedsforandringer ved omsorgssvigt, psykodynamisk udviklingsteori mv. samt 
med terapeutiske tilgange som legeterapi, spædbørnsterapi, projektterapi, sys-
temisk miljøterapi mv. Af  mere pædagogiske tilgange kan nævnes struktur-
baseret pædagogik, åbenhed om tab af  relation (minder om resiliens), omsorg, 
tryghed og stabilitet mv.  (Deloitte, 2011). 

Selve paletten er et udmærket forsøg på at kategorisere arbejdet med børnene 
og de unge. Hvad der til gengæld er langt mere interessant er at forstå hvad de 
enkelte kategorier betyder for selve interventionen og relationen mellem de 
professionelle omsorgsgivere og de anbragte børn og unge. Hvilke konkrete  
aktiviteter igangsættes og hvorledes begrundes disse aktiviteter? Hvad betyder 
det konkret, at en institution forholder sig systemisk miljøterapeutisk til  
behandlingsarbejdet i modsætning til projektterapeutisk? På samme måde kan 
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man spørge, om det konkret adskiller sig fra struktureret pædagogik – i den 
praktiske hverdag i organiseringen af  den pædagogiske eller behandlingsmæs-
sige indsats?

Kategoriseringen af  det empiriske materiale
I selve kategoriseringen af  det empiriske materiale er det intentionen at tegne 
det mønster af  pædagogiske metoder der trækkes på i forklaringen af  hvad 
børnene og de unge har brug for i forbindelse med deres anbringelse. 

I analysen af  forstandernes beskrivelser om døgninstitutionernes pædago-
giske og terapeutiske arbejde (Døgninstitutionernes årsberetning, 2007) har jeg 
foretaget en opdeling i tre hovedkategorier som er kommet til syne i det em-
piriske materiale. En kategorisering som jeg vælger at benævne som henholds-
vis:

1. de pædagogiske aktiviteter 
2. målet med de pædagogiske aktiviteter 
3. tilgangen til børnene og de unge under de pædagogiske/behandlingsmæssige aktiviteter 

Der er alene medtaget beskrivelser fra de selvstyreejede døgninstitutioner.  Ud-
gangspunktet er alene de empiriske beskrivelser som døgninstitutionernes for-
standere afrapporterer i døgninstitutionernes årsberetning fra 2007 og beskri-
velserne fra Deloitte rapporten, 2011. 

Med afsæt i det empiriske materiale vil jeg i kommende afsnit afdække de pæd-
agogiske aktiviteter.

Pædagogiske aktiviteter i det døgninstitutionelle felt med børn og unge
Pædagogiske aktiviteter i det døgninstitutionelle felt med anbragte børn og unge

Når man ser på, hvad der er beskrevet om det pædagogiske arbejde er det 
tydeligt, at der er flere overordnede kategorier af  aktiviteter som træder frem. 
En lidt upræcis (da der er gråzoner og steder hvor aktiviteterne overlapper hin-
anden) men alligevel underopdelt kategori af  de pædagogiske aktiviteter, er 
karakteriseret ved følgende aktiviteter: almindelige hverdagsaktiviteter, kolonier og pro-
jekter samt kreative forløb.
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Pædagogiske aktiviteter kan præciseres som aktiviteter der har et særligt opdra-
gende eller udviklende sigte for barnet eller den unge. Det er således ikke ak-
tiviteter for aktiviteternes skyld, men aktiviteter der iværksættes med en over-
vejelse om målet for aktiviteten, og tilgangen til relationen mellem barnet og den 
unge. Aktiviteten kan således betragtes som et ”fælles tredje” hvor det der sam-
ler og skaber energi er det fælles foretagende mellem socialpædagogen og bar-
net. 

Almindelige hverdagsaktiviteter henviser til både aktiviteter i institutionen, men 
også på tværs af  andre samfundsmæssigt tilrettelagte institutioner. Hvor lokale 
aktiviteter i institutionen omhandler; madlavning, oprydning, spisesituationer, leg med 
jævnaldrende mv. refererer aktiviteter uden for institutionen til; skole, fritids- og ung-
domsklubber, sports- og idrætsklubber, ledsagebesøg hos familien mv. 

Når vi ser på sådanne aktiviteter, ser aktiviteterne jo ikke meget anderledes ud 
end for andre børn eller unge. Hvor almindelige hverdagsaktiviteter kun er ud-
fordrende i begrænset omfang for børn og unge opvokset i normalt funger-
ende familier, har anbragte børn og unge forskellige sociale problemstillinger 
der gør, at sådanne aktiviteter kan være overordentligt krævende (Døgninstitu-
tionernes årsberetning, 2007). Så krævende, at aktiviteterne kan anvendes som 
led i den pædagogiske indsats.
  
Når vi ser på kategorien om kolonier og projekter, gør de fleste af  institutio-
nerne brug af  naturen på forskellige og enslydende måder hvoraf  de klima-
mæssige betingelser i Grønland er afgørende for planlægningen og udførelsen 
af  disse pædagogiske aktiviteter. 
 
Selve paletten af  disse projekter og kolonier omhandler bl.a. hundeslædeture både  
korte og som egentlige ekspeditioner (særligt i Nordgrønland), sportsarrangementer hvor 
unge med særlig udadreagerende adfærd får mulighed for at vende deres ag-
gression mod mere positive aktiviteter (Døgninstitutionernes årsberetning, 
2007: 23), sejlture både ift. til fiskeri og som transport til sommerkolonier, film-
produktion, dans, kunstarbejde, udenlandsrejser, musik mv. 

Det særlige ved koloni- og projektture er, at de anvendes på en specifik målrettet 
måde i forhold til det pædagogiske arbejde (Døgninstitutionernes årsberet-
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ning, 2007: 18). Koloni- og projektture bliver anvendt som indslusningsfor-
løb af  nye børn og unge eller som et redskab hvorpå børn eller unge i mødet 
med den barske natur får mulighed for at overvinde sig selv og lære om miljø 
og bæredygtighed. Nogle af  de mere indlysende fordele ved koloniophold i 
bygd er også, at man ikke som i byen forstyrres af  omkringliggende tilbud 
som relationer til venner, institutionens daglige rytme mv. Her er man isoleret 
med hinanden og det giver de ansatte mulighed for at komme et barn eller ung 
nærmere som er under indslusningsforløb. 

De mere kreative forløb overlapper kategorien projekter men omhandler i større 
grad børnene og de unges arbejde med kreative medier som filmproduktion,  
kunstarbejde, musik mv. Det vil blive uddybet nærmere i kommende afsnit. 

De pædagogiske målsætninger i den pædagogiske indsats 

Målet med de pædagogiske aktiviteter
Almindelige hverdagssituationer. 

Deltagelse i almindelige hverdagssituationer kan være overordentligt ud-
fordrende for børn og unge som har forskellige problematikker med i bagagen 
fra deres tidlige opvækst. I flere tilfælde anvendes almindelige hverdagssitua-
tioner som overordnet rammestruktur der skal støtte børn og unges udvikling.

En forstander beskriver: 

”…Fælles for de fleste beboere gælder, at de har behov for en meget tydelig, troværdig og 
forudsigelig døgnstruktur, så stort set hele døgnet på afdelingerne er opbygget efter den samme, 
genkendelige struktur, med faste gennemgående nøglesituationer, som f.eks. spisetider, senge-
tider, morgen- og aftenrutinerne osv. – Alle suppleret med de enkelte beboeres individuelle be-
hov og aftaler”(Døgninstitutionernes årsberetning, 2007: 21). 

Hverdagssituationer tilrettelagt som en fast struktur skal i kombination med 
den enkelte beboers handlingsplan tænkes ind som led i de pædagogiske akti-
viteter. En anden forstander uddyber og begrunder selve hverdagssituationen 
som pædagogisk aktivitet:
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”… Dagligdagen er struktureret hvor klienterne involveres i de daglige gøremål […] der 
lægges vægt på at lære børnene at være socialt sammen, samt at skabe og vedligeholde rela-
tioner både indadtil samt i forhold til skole, kammerater, m.m.…” (Døgninstitution-
ernes årsberetning, 2007: 26).

En tredje forstander skriver at beboerne skal deltage i de daglige gøremål på 
følgende måde:

”…alle beboerne deltager i de forskellige daglige gøremål, formålet er at de skal lære at del-
tage i fællesskabet og yde dertil, mestre opgaver som får betydning for dem i deres videre liv og 
tage ansvar for egne handlinger…”(Døgninstitutionernes årsberetning, 2007: 25). 

Børnene og de unges deltagelse i almindelige hverdagssituationer tænkes ind 
som pædagogisk redskab på forskellige niveauer. På den ene side anvendes 
de almindelige hverdagssituationer som en fast og genkendelig struktur som 
børnene og de unge har behov for at deltage i gennem deres fortsatte lærings- 
og udviklingsproces under anbringelsen. På den anden side skal børnene og de 
unge lære, at de skal kunne være socialt sammen om forskellige opgaver og at 
de skal være i stand til at bidrage positivt til det fælles foretagende.

Projektture og kolonier
I forhold til projektture og kolonier er begrundelserne forskellige og på flere 
områder enslydende. Børnene og de unges deltagelse i projektture og kolonier 
forklares af  en forstander således:

”…vores projekter og kolonier har mange forskellige formål, lige fra aflastning af  moder- 
institutionen, til undervisning og uddannelse af  vores børn og unge, beskæftigelse og decideret 
terapeutisk arbejde…” (Døgninstitutionernes årsberetning, 2007: 18).

Som det fremhæves i ovenstående citat, kan det udledes, at projektture og ko-
lonier tjener mange forskellige formål og at disse formål tilrettelægges med ud-
gangspunkt i det enkelte barn eller unges behov og udviklingsmuligheder.  
Netop effekten af  projektture bakkes op af  anden forstander som fortæller, at 
deres institution gør brug af  deres erhvervsfangerbevis til ”fangst og fiskeri”:

”…de enkelte klienter, som er så, for nogen, massivt indskrænkede for deres forståelse af  
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den daglige sociale levevis, og for at de kan få oparbejdet den selvtillid og tillid til andre men-
nesker bygges op, er vores værktøj ”fangst og fiskeri” som har en altoverskyggende virkning 
uanset hvad vores unger har af  følger fra det omsorgssvigt de har…” (Døgninstitution-
ernes årsberetning, 2007: 22). 

På en anden institution, hvor de anvender elitesport som pædagogisk redskab, 
uddyber en forstander følgende om den pædagogiske aktivitet:

”…det pædagogiske arbejde består i at bruge aggression til noget positivt. Det gør de ved at 
træne drengene til at deltage i elitesportsarrangementer. At overvinde sig selv på den måde, 
kræver at man er i stand til at fortsætte også selvom det gør ondt. Og smerte, det kender de 
drenge til, men i negativ forstand. Samtidigt giver det at dyrke så meget sport og deltage i  
arrangementer omverdenen et nyt syn på disse drenge. De ses ikke længere som farlige drenge, 
men som dygtige sportsfolk. Det betyder meget for den måde drengene opfatter sig selv på…” 
(Døgninstitutionernes årsberetning, 2007: 24).

Ligesom det var tilfældet med almindelige hverdagsaktiviteter, bliver kolo-
nier og projektture tænkt som en kontekst og læringssituation på samme tid. 
Børn og unges opbygning af  selvtillid og selvværd forandres i takt med, at de 
har positive oplevelser med deres deltagelse i forskellige kontekster for læring 
med tilpassede udfordringer. At kunne bidrage med sin vrede og aggression 
på en anden og mere hensigtsmæssig måde og hvor andre får øjnene op for de 
kvaliteter børnene og de unge også indeholder, har afgørende betydning for 
deres opfattelse af  sig selv.

Det hårde og udfordrende ved sådanne projekter fremhæves af  en anden for-
stander som skriver om hundeslædeprojekter:

”Børnene lærer at bruge deres kræfter på en positiv og hensigtsmæssig måde […] Rent pæda-
gogisk, fungerer disse ekspeditioner også som terapi. Kulden bider i ansigtet og på hænderne, 
og fødderne føles nogle gange dybfrosne. Man er ofte træt og føler sult selv om man lige har 
spist og sovet. Hundene vil ikke høre efter, isen er våd og tung, eller der er meget sne, hvilket 
besværliggør fremfærden. Der er meget modgang under en sådan ekspedition, og det er lige 
præcis denne modgang vi benytter i det pædagogiske arbejde. Vi bruger det som terapi for 
vores børn og unge, ved at lære dem, at imødekomme modstand og modgang med et åbent 
sind, og gå på mod, i stedet for aggressioner og destruktiv adfærd, som de ofte er tilbøjelige til 
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i starten…”(Døgninstitutionernes årsberetning, 2007: 18).   
 
De hårde og udfordrende aktiviteter ses som særligt værdifulde i arbejdet med 
børn og unges aggressioner. Aggressionerne vendes og rettes mod aktiviteter 
hvor børnene og de unge får succesoplevelser ud af  deres anstrengelser og 
hvor omgivelserne får øjnene op for disse børn og unges kvaliteter. Børnene 
og de unge lærer at håndtere deres aggressioner og succesoplevelserne for-
planter sig som ændrede indre arbejdsmodeller af  sig selv og deres omverden. 
En forandring der også har betydning for deres ændrede adfærd i en mere posi-
tiv retning. 

Således anvender flere af  institutionerne projekter som målrettes den enkelte 
beboer og som tager udgangspunkt i de forhold som er klimamæssigt mulige i 
den region hvor døgninstitutionen fysisk befinder sig. I tillæg anvender flere  
institutioner udenlandsrejser som led i det at blive bevidst om egen identitet 
som grønlænder/inuit og som reel ferie. 

I forhold til de mere kreative forløb skal der uddybes om musik og instrumen-
talundervisning. Musikundervisning støtter børnene og de unges samarbejds-
evner og styrker deres disciplin. Det at møde op til planlagt tid og øve sig til 
koncerter giver en unik mulighed for at modtage ros, tilkendegivelse og aner-
kendelse fra andre. At dele succesoplevelser og være i et fællesskab der mod-
tager positiv opmærksomhed og anerkendelse støtter disse børn og unges 
oplevelse af  at være i et fællesskab (Døgninstitutionernes årsberetning, 2007: 
19). 

tilgangen til børn og unge under de pædagogiske/behandlingsmæssige 
aktiviteter
Institutionerne er grundlæggende enige om, at aktiviteterne skal tilpasses den 
enkelte ved at tage udgangspunkt i hvor barnet eller den unge udviklingsmæs-
sigt befinder sig. Enkelte nøgleord for tilgangen til børnene eller den unge er 
defineret med ord som respekt, åbenhed og troværdighed eller respektfuld, involverende 
og omsorgsfuld (Døgninstitutionernes årsberetning, 2007: 26 – 27). Piktogram-
mer og synliggørelse af  daglige gøremål er også en måde hvorpå en institution 
vælger at imødekomme børnene og de unge på. I forhold til børn og unge med 
forskellige udviklings- og tilknytningsforstyrrelser må det individuelle skøn for 
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den pædagogiske indsats være af  højeste prioritet. For at børnene og de unge 
får succesfulde oplevelser i læringsarenaer hvor de presses til det yderste og 
for at de udviklingsmæssigt ikke presses for hårdt, må de individuelle forhold 
vægtes i ethvert forhold.

Det døgninstitutionelle felt er komplekst og flertydigt
Nu skal man være forsigtig med at drage alt for vidtrækkende konklusioner 
på baggrund af  det foreliggende empiriske materiale. Dels fordi det empiriske 
materiale ikke er udarbejdet med henblik på at bidrage til belysning af  fore-
liggende undersøgelse. Dels fordi det var bedre om institutionerne rent faktisk 
var blevet besøgt med henblik på yderligere empirisk indsamling gennem hen-
holdsvis observationsstudier og kvalitative interviews. 

Selvom det ikke er muligt at drage stringente konklusioner på baggrund af  
døgninstitutionernes årsberetninger og analyse og evalueringsrapporten om det 
døgninstitutionelle felt (Deloitte, 2011) har det alligevel været muligt at se  
nogle spor som tilsyneladende skaber et mønster af  pædagogiske aktiviteter 
med dertil hørende begrundelser. Med de tidligt skadede børn og unge arbej-
des der både kropsligt, mentalt og relationelt gennem flerartede aktiviteter med 
mange muligheder for at indfange deres udviklingsniveau på både det kollektive 
og individuelle plan.  

Sammenhængen mellem kropsligt og mentalt krævende aktiviteter i den situa-
tionelle kontekst har, i tillæg til det relationelle element med flere børn og unge 
sammen, en udviklende og opdragende effekt. Børn og unge der oplever ud-
fordringer og succeshistorier gennem disse oplevelser, oplever samtidigt at 
oplevelsen af  sig selv forandres. For at forstå dette inden for en faglig termi-
nologi kan vi sige, at børnenes og de unges arbejdsmodeller af  sig selv og deres 
omverden forandres. I takt med at arbejdsmodellerne forandres, ændres den 
uhensigtsmæssige adfærd ligeså. Derved påbegyndes en positiv udvikling hvor 
mere hensigtsmæssig adfærd afføder en anderledes respons fra omgivelserne. 
Afslutningsvis vil jeg pege på, at det døgninstitutionelle felt er komplekst og 
flertydigt. Der er ikke nødvendigvis nogen konsensus om hvilke aktiviteter der 
iværksættes med hvilket formål. Derimod kan det konkluderes, at paletten af  
aktiviteter overvejes nøje i forhold til de konkrete udfordringer der er hos hvert 
enkelt barn eller ung, og at disse aktiviteter iværksættes med stor nuancering i 
forhold til de konkrete problemstillinger i feltet. 
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