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ICS - i et minoritetsetnisk perspektiv 
Af Birgit Raundahl Koldsø 

ICS anvendes i hovedparten af landets kommuner, som en generel socialfaglig metode i sagsbehandlingen 

omkring udsatte børn, unge og deres familier. Imidlertid findes der ingen forskning, erfaringsopsamling, 

evaluering eller systematiseret viden fra dansk kontekst, der sætter fokus på anvendelse af ICS til børn og 

unge med minoritetsetnisk baggrund. Fokus i dette forskningsprojekt er derfor myndighedsrådgivernes 

arbejde med den børnefaglige ICS-undersøgelse af børn og unge, der har minoritetsetnisk baggrund. 

Der er udgivet to artikler på baggrund af forskningsprojektet. Denne artikel ”ICS - i et minoritetsetnisk 

perspektiv” er den første og har som formål at præsentere resultaterne fra forskningen, mens artikel to ”Det 

særlige etniske perspektiv rundt om ICS-trekanten” løfter sig ud over den forskningsmæssige ramme, og har 

som formål, at bidrage med mere konkrete forslag og tilgange til, hvordan et særligt etnisk perspektiv kan 

supplere det almene og det unikke perspektiv i arbejdet med ICS.  

Projektet har haft en kvalitativ tilgang, og data bygger på interview med socialrådgivere fra en mellemstor 

dansk kommune, på grundlag af deres erfaring med arbejdet med børnefaglige ICS-undersøgelser af børn, 

unge og deres familier med minoritetsetnisk baggrund. Der er anvendt en tematisk analysestrategi, og de 

udvalgte temaer i denne artikel udgør et udsnit af det samlede datamateriale. 

Med afsæt i socialrådgivernes perspektiv stilles der skarpt på forståelsen af barnet og familien med 

minoritetsetnisk baggrund i spændet mellem det almene, det unikke og det specifikt etniske. Herværende 

artikel præsenterer et blik for det særlige etniske perspektiv, der træder i forgrunden i socialrådgivernes 

daglige praksis. Fokus er på den kompleksitet, der findes i krydsfeltet i kulturmødet mellem barn og familie 

med minoritetsetnisk baggrund og det danske samfund. Der er identificeret tre centrale temaer: 

 Det minoritetsetniske barn i den kollektive familie, hvor der ses på krydsfeltet mellem familiens 

kollektivistiske forståelse og barnets udvikling i en dansk, individualistisk kontekst. 

 Minoritetsetniske forældrekompetencer på dansk, hvor der ses på krydsfeltet mellem forældrenes 

forståelse af forældreskab og hvordan det forstås og omsættes i en dansk kulturel forståelse.  

 Den minoritetsetniske medborger i en dansk kontekst, hvor der ses på krydsfeltet mellem familiens 

historik, kulturelle identitet og baggrund – og samspillet med mødet med det danske velfærdssamfund. 

Diskussionen omhandler socialrådgiverens position i relation til, at det socialfaglige arbejde udfolder sig i et 

kontinuum mellem det majoritets- og minoritetsetniske perspektiv. Det udfordrer socialrådgiveren i at skulle 

bevæge sig fra et dansk majoritetsetnisk perspektiv til også at inddrage et minoritetsetnisk perspektiv i 

arbejdet – og til at turde være åben, nysgerrig, reflekterende og udfordre egen kulturforståelse. I 

konklusionen argumenteres for, at det helhedsorienterede, anerkendende og kvalitative sociale arbejde stiller 

krav til socialrådgiveren om – udover et alment og unikt blik – også at inddrage et særligt etnisk perspektiv 

for børn, unge og familier med minoritetsetnisk baggrund. Det stiller krav om, at rådgiveren både kan give 

rum og stå fast i kulturmødet, kan bevæge sig mellem perspektiverne og samtidig være tydelig på, hvordan 

myndighedsrollen udøves i spændet mellem majoritet- og minoritetsperspektivet.  

Nøgleord: ICS, Integrated Children’s System, udsatte børn og unge, børn, unge og familier med 

minoritetsetnisk baggrund, socialrådgiver position, etnisk perspektiv.  
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Introduktion 
Integrated Children’s System, ICS, er udviklet som en fælles socialfaglig reference eller tankemodel 

(Mehlbye, 2006), opstillet som ICS-trekanten, der sætter fokus på det stadige samspil mellem barn, forældre 

og det omgivende miljø. Anvendelsen af ICS som fælles socialfaglig metode understøtter det faglige aspekt i 

digitaliseringen på Børn og Unge området (Socialstyrelsen, 2015) og er første fælles socialfaglige 

undersøgelsesmetode i Danmark.  

Barnets udvikling ses og forstås ud fra den helhed, barnet indgår i. Den udviklingsøkologiske teori 

(Bronfenbrenner, 1979; 2004) danner grundlag for en helhedsforståelse af, hvordan omgivelserne påvirker 

barnet og omvendt også påvirkes af barnets adfærd og udvikling (Cardenaal & Lukyanov, 2015). Der er tale 

om et systemteoretisk perspektiv, der beskriver et barns udvikling i et interaktions- og samspilsperspektiv 

(Socialstyrelsen, 2012). Tilknytnings- og relationsteorier spiller også en betydelig rolle sammen med 

resiliensforskning. Her trækkes på teoretikere som Bowlby, Stern og Rutter (Cardenaal & Lukyanov, 2015). 

ICS anvendes bredt til alle udsatte børn, unge og deres familie. Imidlertid har socialrådgivere i praksis 

efterlyst, at ICS suppleres med et fokus på de særlige opmærksomhedspunkter, der kan være relevante i 

arbejdet med udsatte børn og unge med minoritetsetnisk baggrund1. Der findes ingen forskning, 

erfaringsopsamling, evaluering eller systematiseret viden fra dansk kontekst, der sætter fokus på anvendelse 

af ICS til denne målgruppe. 

Herværende forskningsprojektet har haft fokus på at undersøge socialrådgivernes erfaringer med 

anvendelsen af ICS i arbejdet med børn og unge med minoritetsetnisk baggrund. Forskningsprojektet har et 

kvalitativt udgangspunkt og har haft som formål at bidrage med viden om socialrådgivernes forståelse for ICS 

i arbejdet med børn og unge med minoritetsetnisk baggrund, som bidrag til at udvikle området.   

Der er udgivet to artikler på baggrund af forskningsprojektet. Denne artikel ”ICS - i et minoritetsetnisk 

perspektiv” er den første og har som formål at præsentere resultaterne fra forskningen, mens artikel to ”Det 

særlige etniske perspektiv rundt om ICS-trekanten” løfter sig ud over den forskningsmæssige ramme, og har 

som formål, at bidrage med mere konkrete forslag og tilgange til, hvordan et særligt etnisk perspektiv kan 

supplere det almene og det unikke perspektiv i arbejdet med ICS.  

Herværende artikel præsenterer det særligt etniske perspektiv, der i træder i forgrunden i socialrådgivernes 

daglige praksis. Med afsæt i socialrådgivernes perspektiv stilles der skarpt på forståelsen af barnet og 

familien med minoritetsetnisk baggrund i spændet mellem det almene, det unikke og det specifikt etniske. I 

den tematiske analyse, er der identificeret tre centrale temaer: 1) Det minoritetsetniske barn i den kollektive 

familie, 2) Minoritetsetniske forældrekompetencer på dansk og 3) Den minoritetsetniske medborger i en 

dansk kontekst.  

Artiklen præsenterer først de teoretiske perspektiver, der kan tilskrive mening til forskningens tematiske 

analyse og herefter beskrives forskningsprojektets metodevalg. Resultaterne præsenteres omkring de tre 

identificerede temaer, der efterfølgende diskuteres i relation til socialrådgiverens position i et kontinuum 

mellem det majoritets- og minoritetsetniske perspektiv. Målet med artiklen er at bidrage til forståelsen af, at 

kvalitet i det helhedsorienterede og anerkendende sociale arbejde med børn, unge og deres familier med 

                                                           
1 I denne artikel anvendes betegnelsen etnisk minoritet (her som forskellighed fra dansk etnicitet). Som udgangspunkt bruges 
betegnelsen ”person (barn, ung, forældre) med minoritetsetnisk baggrund”, men af hensyn til det sproglige flow anvendes også 
betegnelsen ”minoritetsetnisk person (barn, ung, forældre)” (Jensen, 2013). 
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minoritetsetnisk baggrund stiller krav om, at socialrådgiveren arbejder bevidst med at bevæge sig fra eget 

majoritetsetniske perspektiv hen mod et mere inkluderende minoritetsetnisk perspektiv. 

Teoretiske perspektiver  
Dette forskningsprojekt tager sit kulturteoretiske udgangspunkt i det konstruktivistiske paradigme. Det 

betyder, at kultur forstås som konstruktioner, hvor den måde, et menneske ser verden på, afhænger af, 

hvad man har lært, ligesom kultur er dynamisk og i konstant forandring, jf. det komplekse kulturbegreb 

(Jensen, 2013). Kultur ser således ikke ud ”på en bestemt måde” eller kan tilskrives et folk eller en nation, 

men der kan derimod være tale om meget forskellige kulturelle udtryk for den enkelte myndighedsrådgiver 

og de konkrete børn, unge og familier med minoritetsetnisk baggrund.  

Kultur dannes således i relation til den specifikke kontekst og de historiske, sociale og politiske 

omstændigheder, et menneske møder, jf. den kontekstuelle kulturopfattelse (Skytte, 2016, s. 23), hvorved 

etniske forskelle forstås som subjektive, idet der er tale om foranderlige processer, hvor mennesker skaber, 

fortolker og ændrer deres kultur og etnicitet. Det betyder, at det, der kan opleves som ”specifikke kulturelle 

træk”, er udviklet og til stadig udvikles i samspillet med de konkrete lokale samfund, som den enkelte borger 

indgår i (Skytte, 2016, s. 24).  

Man taler også om, at mennesket indgår i betydningssystemer2, der kan forstås som net eller mønstre af 

betydninger, som et menneske spinder omkring sig – og som ” aktualiseres i menneskers handlinger og 

fortolkninger, i sociale institutioner og i konkrete almindeligt tilgængelige symboler, ting, begreber og 

holdninger” (Hastrup, Rubow, & Tjørnhøj-Thomsen, 2013, s. 16; Jensen, 2013). Kultur skal dermed forstås 

som både individuelle og kollektive udtryk, som det enkelte menneske eller grupper af mennesker skaber 

omkring sig selv i relation til deres handlinger og konkrete fortolkninger af, hvem de er i det samfund, de 

indgår i. 

Det leder hen på identitetsbegrebet som centralt i forståelse af kultur og etnicitet. Lange og Westins 

identitetsmodel indeholder flere identiteter og forstås som multidimensional. Her forstås etnisk identitet, 

som en personlig etnisk identitet (det personen får med sig gennem opvæksten i familien), en social etnisk 

identitet (sociale kategorier, internt og eksternt aspekt) og en kollektiv etnisk identitet (bestemmes af den 

etniske gruppes grænser) (Skytte, 2016, s. 123).  

Som en del af den kontekstuelle kulturforståelse sættes fokus på at situationsforklare, fremfor 

egenskabsforklare adfærd og handlinger hos børn, unge og familier med minoritetsetnisk baggrund (Skytte, 

2016, s. 15) og distinktionerne mellem det almene, det unikke og det specifikt etniske inddrages. Det almene 

kan forstås med det teoretiske begreb ligebehandling, der ser barnet som et hvilken som helst andet barn, 

mens det unikke og det specifikt etniske kan forstås som særbehandling, der ser barnet både som et unikt 

individ og som medlem af en unik familie – og som er nødvendig for at tale om ligestilling i børns 

udviklingsvilkår (s. 25). 

Endvidere er livssynsbegrebet3 centralt for forståelsen af et særligt etnisk perspektiv i det sociale arbejde 

med børn, unge og familier med minoritetsetnisk baggrund. Hvert af de to overordnede livssyn, det 

individualistiske og det kollektivistiske livssyn har forskellige tilgange til variable som: værdier i opdragelse, 

                                                           
2 Clifford Geertz: The interpretation of cultures 
3 Skytte refererer til Libby Tata Arcel, Livsform og individopfattelse. Psyke og Logos nr. 9, 1988. 
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individopfattelse, adfærdsregler, kønsforhold, sanktioner, autoriteter og moralens mål (Skytte, 2016). Der er 

tale om idealtyper, hvor det enkelte menneske / familie lever i et kontinuum mellem disse, hvorfor 

begreberne kan anvendes som forståelses- og analyseredskaber, men ikke som fastlåste kategorier for 

grupper af mennesker.  

Mødet mellem socialrådgiveren og børn, unge og familier med minoritetsetnisk baggrund er kendetegnet 

ved også at være et kulturmøde. Her er der tale om en vis grad af distinktion, af ”os - og - dem”, og 

kulturmødet betegnes som ”en omfattende dialog mellem mennesker eller grupper, der i udgangspunktet ser 

sig selv om kulturelt distinkte” (Hastrup, Rubow, & Tjørnhøj-Thomsen, 2013, s. 24). I kulturmødet ligger 

samtidig et potentiale til forandring, idet man via dialogen indgår i interaktion og kan bevæge sig i forhold til 

sit udgangspunkt, og udbygge det med nye synsvinker og muligheder. Det stiller krav om opmærksomhed på 

egen position og om løbende etisk refleksion (Hastrup, Rubow, & Tjørnhøj-Thomsen, 2013), der stiller sig i 

modpol til etnocentriske vurderinger (Skytte, 2016, s. 188 - 189). 

Endelig trækkes der på begreberne position og perspektiv, i relation til socialrådgiverens positionering og 

den betydning, det har for det perspektiv, det medfører.  Gitte Haslebo definerer position som ”det ståsted, 

og det standpunkt, hvorfra perspektivet formes” og henviser til at perspektivet bruger vi ikke bare til at se og 

forstå, men også for at handle, lære og skabe ny erkendelse.” (Haslebo, 2006, s. 148). Hun understreger, at 

”positionen er dermed bestemmende for det perspektiv, vi ser virkeligheden i.” (s. 149)   

Metode og analysestrategi  
I forskningsprojektet har fokus været at undersøge myndighedssocialrådgiveres erfaringerne med at 

anvende ICS i den børnefaglige undersøgelse af børn og unge med minoritetsetnisk baggrund, som et bidrag 

til at forstå og udvikle det fremtidige ICS-arbejde med denne målgruppe. Projektet har således et deskriptivt 

formål, og det har derfor været oplagt at vælge en kvalitativ forskningstilgang. 

Projektets overordnede metodiske tilgang indskriver sig i det kvalitative forskningsparadigme (Harboe, 

2013), med socialvidenskabens interesse i at forstå den sociale aktørs perspektiv (Taylor & Bogdan, 1994). 

Forskningsprojektet har været tilrettelagt som semistrukturerede, kvalitative interview (Kvale & Brinkmann, 

2009), der er gennemført med udgangspunkt i socialrådgiverens arbejde med konkrete, børnefaglige ICS-

undersøgelser.  

Målgruppe  

Målgruppen for interviewene var kommunale myndighedssocialrådgivere fra en mellemstor dansk 

kommune, der indenfor de seneste år var overgået til at arbejde med ICS i de børnefaglige undersøgelser af 

børn og unge med minoritetsetnisk baggrund.    

Dataindsamling 

Der blev i perioden 2013 – 2014 gennemført interview med i alt ni socialrådgivere i myndighedsfunktion, 

organiseret i henholdsvis børnefamilieteam, ungeteam og handicapteam. 

Interviewene var struktureret på baggrund af en interviewguide omkring ICS-trekanten, og på grundlag af 

konkrete børnefaglige ICS-undersøgelser. Selve datamaterialet på de børnefaglige undersøgelser indgik ikke i 

analysen, men dannede baggrund for selve dialogen og interviewet med rådgiver.  

De familier, der var repræsenteret i de børnefaglige undersøgelser kom oprindeligt fra 11 forskellige ikke-

vestlige lande, to kontinenter: det Afrikanske kontinent (Nordafrika: Sudan, Centralafrika: Congo, Vestafrika: 
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Liberia, Østafrika: Somalia) og det Asiatiske kontinent (Mellemøsten: Libanon, Iran, Irak og Tyrkiet, og Asien: 

Afghanistan, Kina og Sri Lanka). Studiet er ikke tænkt som repræsentativt, men giver dog et bredt billede af 

både lande og kontinenter. Familierne er kommet til Danmark i 1980’erne, 1990’erne, 2000’erne, men med 

en overvægt af senest ankomne. Børnene havde en aldersmæssig spredning fra det ufødte barn til den unge 

på 16 år, kønsmæssigt var både drenge og piger repræsenteret.  

Hvert interview varede ca. 60 minutter, og blev optaget, efter aftale med interviewpersonerne. 

Transskriberet gav det et samlet datamateriale på ca. 160 sider, der efterfølgende er bearbejdet og 

analyseret, jf. nedenstående analysestrategi.  

Analysestrategi 

Der er arbejdet med data gennem en tematisk data-drevet analyse. Analysestrategien har kombineret en 

fleksibel tilgang til søgning efter temaer og mønstre med en seks-faset systematik (Braun & Clarke, 2006).  

I første fase blev alle interviewene transskriberede. Det gav mulighed for fordybelse, genhør og genlæsning 

af det samlede datamateriale, samt nedskrivning af de første mønstre, der udsprang af materialet. 

Anden fase var den mere systematiske kodning af hvert enkelt interview med de specifikke emner og 

fænomener, der trådte frem, samt at samle det i et fælles kodningsdokument, der gav en første oversigt 

over mængde og variation af fund i datamaterialet.   

Tredje fase var analysens rekontekstualiseringsproces. Her blev centrale og gennemgående temaer 

identificeret i datamaterialet og udsagn fra forskellige interviewdata blev trukket ud og sat ind i nye 

sammenhænge i et fælles analysedokument. Hovedtemaer og undertemaer blev identificeret, som et 

tematiske oversigtskort. 

I fjerde fase blev temaerne revurderet som en del af rekontektualiseringen. Her blev citater integreret i 

analysedokumentet og temaer og undertemaer justeret. Det skabte et overblik over datamaterialets 

centrale temaer, hvordan de spiller sammen og den generelle fortælling, de giver over datamaterialet.  

Femte fase var arbejdet med at ”define og refine” (Braun & Clarke, 2006, s. 92), som var første 

gennemgående skriv af analysen og arbejdet med at identificere essensen (det væsentlige) af de enkelte 

temaer, samt de aspekter, de enkelte udsagn indfanger (variation og forskellighed) i relation til det 

overordnede tema. 

Sjette og sidste fase i analysestrategien er produktion af endeligt skriftligt materiale. Her er der pågået en 

yderligere bearbejdning og udvælgelse af de centrale temaer, der præsenteres, analyseres og diskuteres i 

relation til forskningsprojektets spørgsmål og herværende artikels fokus. 

Resultat: Det etniske perspektiv  

Resultaterne beskriver socialrådgivernes perspektiv på det etniske - på forståelsen af barnet og familien med 

minoritetsetnisk baggrund i spændet mellem det almene, det unikke og det specifikt etniske. Der er ikke tale 

om et etnisk perspektiv, der ser ud på en bestemt måde, men om en dynamisk proces, hvor rådgiveren 

oplever etniciteten i et samspil mellem egen kulturforståelse, forståelse af barnet, familien og den kontekst, 

de indgår i.  
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Der træder især tre centrale temaer frem: 1) Det minoritetsetniske barn i den kollektive familie, 2) 

Minoritetsetniske forældrekompetencer på dansk og 3) Den minoritetsetniske medborger i en dansk 

kontekst. Temaerne spiller overordnet sammen med ICS-trekantens sider om barnets udviklingsmæssige 

behov, forældrenes kompetencer og familie- og omgivelsesforhold, men løfter sig samtidig ud over 

trekantens sider og den specifikke forståelse af ICS-trekantens begreber.  

Dette afsnit er struktureret ud fra de tre overordnede temaer, og der er primært anlagt en deskriptiv tilgang, 

hvor der løbende anvendes citater, der alle kommer fra interview med socialrådgiverne.  

Det minoritetsetniske barn i den kollektive familie  

Barnets behov 

Analysen peger på, at socialrådgiverne helt overordnet identificerer et særligt etniske perspektiv i relation til 

forældre og familieforhold, men kun i ganske begrænset omfang i relation til barnet selv. Det taler ind i en 

forståelse af, at barnet ”langt hen ad vejen er integreret”, mens det etniske relateres til familiens baggrund 

og historie, samt tilgang til livet i Danmark. Der er derfor et begrænset blik for det særligt etniske omkring 

barnet og den betydning, det har for barnets kulturelle konstruktion og identitetsdannelse. 

Samtidig peger analysen på, at barnet er en del af en kollektiv familieenhed, hvilket har betydning for den 

grundlæggende forståelse af et barns udviklingsmæssige behov, der konstrueres i et samspil med en mere 

kollektivistisk behovsforståelse. Her ses, at hensynet til barnets behov i højere grad tilpasses fællesskabets 

behov. Et eksempel er et børnehavebarn, der er sent oppe om aftenen, og møder senere i dagtilbuddet 

næste dag, fordi hun tilbringer aftenen sammen med sin mor og resten af den udvidede familie på familiens 

restaurant. Moderen befinder sig i et krydspres mellem forventninger fra den danske børnehave og den 

udvidede families forventninger. 

”… til en vis grad kan hun godt se de behov, barnet har, men hun kan ikke opfylde dem, fordi 
presset på hende, som datter ind i den her familie, er at hun skal arbejde i den her restaurant”  

Grundlæggende kan det forstås som et kollektivistisk perspektiv, hvor barnets behov er underordnet eller 

ses i samspil med fællesskabets behov og den kontekst, familien indgår i. Barnet socialiseres ind i en kollektiv 

tænkning, hvor de bidrager til fællesskabet, som en naturlig del af deres udviklingsproces. 

”… Faktisk så er mange af de etniske børn, altså selv helt ned til 4-5-6 års alderen jo egentlig 
kollektiv tænkende, altså de er vant til, at der er mange, der tages hensyn til, de er vant til at 
alle ligesom har en eller anden funktion i familien, de er vant til, at man gør ligesom noget for 
at få familien til at fungere, det er man nødt til, fordi der er mange opgaver, ikke” 

Både barn og familie kan blive udfordret på deres grundlæggende værdier, idet der er et indbygget 

modsætningsforhold mellem det kollektive og det individualistiske livssyn. Barnet bliver ofte positioneret i et 

krydspres mellem forældrenes opfattelse og det danske samfunds perspektiv – og det kan være en 

dilemmafyldt position. Barnet bliver selv kollektivt tænkende og indgår i samspil med familien i forhold til 

den kollektive behovsforståelse. Samtidig indgår barnet ofte i mange forskellige arenaer, hvor mødet mellem 

forskellige værdier og forventninger kommer til udtryk, fx i samspillet med familien, skolen og vennerne. 

Barnets håndtering af kulturmøderne på forskellige arenaer kommer ikke til udtryk i de konkrete 

børnefaglige undersøgelser, men træder i begrænset omfang frem som rådgiveres refleksion i interviewene.  

Den kollektivistiske familieforståelse 
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Det træder tydeligt frem, at socialrådgiverne oplever, at de etniske familier har en mere kollektivistisk 

familieforståelse, hvor de opfatter familien – den udvidede familie – som en fælles enhed, der bidrager til 

fællesskabet. Forståelsen gennemsyrer hele familiesystemet og sætter sit aftryk på familiens 

sammensætning og deres indbyrdes roller og ansvar.  

”Vi skal have øje for den udvidede familie som en meget større del af det generelle billede end 
ved en dansk familie.” 

Det kollektivistiske familiebegreb har betydning for de grundlæggende værdier i familien, for familiens 

relationelle forhold og spiller ind på den udvidede families socioøkonomiske forhold. Der er tale om hele 

familiens økonomi og det at bo sammen på tværs af generationer bliver normen, fremfor undtagelsen. 

”Vi skal huske hele familien[…] Det føles lidt fjollet, at når man træder ind i et hjem hvor der 
bor bedsteforældrene, onkel og så den her familie bor, så har man kun fokus på den her 
kernefamilie. Så jeg tænker, at det er vores måde at se familien på, det afspejler…”  

En rådgiver reflekterer over, at det kollektive blik ikke afspejles i de konkrete børnefaglige undersøgelser: 

”Det kan være en ressource i familien at være mange sammen, eller det kan opfattes som et problem” og 

nævner som eksempel, at der kan være familier, hvor der bor ti personer i samme bolig, og hvor barnet 

stortrives, men hvor det i en dansk sammenhæng kan opfattes som trangt og problematisk. Omvendt, hvis 

man er vant til at bo tæt med mange familiemedlemmer sammen, kan det opleves både ensomt og for stort 

at bo alene med sit barn i en lejlighed. Her træder socialiseringen i en udvidet familiekultur frem.  

Den kollektive familieforståelse har forskellige udtryksformer, fx i en bestemt afrikansk stammekultur, 

opfattes barnet som mors barn under graviditeten, men så snart barnet er født, opfattes barnet som hele 

stammens barn. Det har betydning for, hvordan den gode forælder opfattes, og for forståelsen af 

forældrenes kompetencer i denne kollektivistiske tilgang. Omsorgen for barnet deles naturligt ud blandt 

mange, hvorfor den enkelte forælder ikke nødvendigvis alene besidder de fulde forældrekompetencer: 

”Og mange af de her egenskaber, man burde have som mor, har hun jo ikke fordi, det har jo 
været bredt ud på en hel stamme i stedet for. Der har altid været nogen, der kunne tage over, 
der har altid været nogen, der har vidst, hvad man kan gøre, hvis man ikke selv vidste det - og 
så har man bare kunne slippe, egentligt.”  

Den kollektivistiske forståelse spiller også ind på begrebsanvendelsen, idet venner og bekendte opfattes som 

familiemedlemmer, og i daglige tale omtales som mor, mormor, bror, søster. Forståelsen af den kollektive 

kontekst er afgørende i kulturmødet. I dette tilfælde, blev denne mor opfattet som utroværdig af 

dagtilbuddet, fordi hun både berettede, at barnets mormor var død og samtidig at mormor ville hente 

barnet i dagtilbuddet. Men har man flere mormødre, er det jo ganske naturligt: 

”… moderen begynder så at fortælle om, at hendes mor hun er så syg, så hun er ved at dø, 
simpelthen. Næste dag får de så at vide, at hun faktisk er død - og så kommer mormoren så 
igen og afleverer/henter barnet igen næste dag, men hun var jo faktisk død!” 

Krydsfeltet i de kulturelle forståelser bliver her grundlæggende for, hvordan moderens adfærd forstås og 

fortolkes, også i relation til sin omsorgsrolle for sit barn. 

Fra forældreskab til familieskab 

Den kollektivistiske familieforståelse har særlige grundlæggende værdier, der bliver vigtige for at bidrage til 

fællesskabet, fx den grundlæggende forståelse af det ansvar, der hviler på familien omkring familiens ældre 
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og i forhold til børn og syge familiemedlemmer. Der er ikke kun tale om et forældreskab, men om et 

familieskab, med flere personer, der skal tages hensyn til og væres omsorgspersoner for. Dette medfører fx, 

at forældrenes ressourcer også skal række til omsorgen for gamle forældre.  

 ”… fars forældre har også boet sammen med dem, og de var sådan tæt knyttede i en lejlighed, 
både fysisk og psykisk var det meget tæt tilknyttede til hinanden…”  

Der kan også være tale om magtpositioner i familien, hvor nogle familiemedlemmer nyder en særlig 

autoritet, har en rådgivende funktion, eller måske en kontrolende position overfor andre voksne. Der kan 

både være tale om generationelle hierarkier eller kønsspecifikke magtrelationer, som fx oplevelsen af, at en 

mor kontrolleres af tidligere ægtefælle eller andre i den udvidede familie, eller en ung pige kontrolles i sine 

handlinger af både brødre og forældre.  

Netop det udvidede familiebegreb og fællesskabet i familien har betydning for roller og ansvar i 

søskendeflokken, samt deres indbyrdes relationer. En rådgiver understreger, at det særligt er i de 

minoritetsetniske familier, at søskende har et større ansvar. I dette eksempel er der tale om jævnaldrende 

søskende, hvor den ene har en funktionsnedsættelse, og den anden, i konsekvens heraf, får et stort ansvar: 

”… de har lagt rigtig meget ansvar på broderen.  Fordi, i deres østlige kultur […] kan man 
lægge ansvar på ældre søskende eller den raske søskende. […] familien har set det som en 
meget naturlig del af deres familieliv, at broren skulle have så meget ansvar, både pasning og 
det hele.” 

Forældrenes kollektivistiske tilgang får betydning for barnets rolle i familien, det bliver reglen fremfor 

undtagelsen, og kan dermed forstås som et udtryk for en ”normal og velfungerende” families rolle og 

ansvarsfordeling.  

Modsat forholder det sig ved familier, hvor forældrenes kompetencer er begrænsede, fx i familier med 

omsorgssvigt, hvor et udvidet søskendeansvar er velkendt. Hele familiesystemet forskydes, børnene 

overtager opgaver og ansvar, der påhviler forældrene, hvorved familiehierarkiet bliver udvisket. I nogle af de 

etniske familier ses dette også. Det er altså ikke nødvendigvis et særligt etnisk-kulturelt 

opmærksomhedspunkt, men der synes at være en tendens til, at dette forstærkes i en familieforståelse, der 

er mere kollektivistisk, og hvor søskende naturligt indgår med udvidet ansvar i familien. Dette eksempel er 

en dreng på 10 år, hvor hans søskende bader ham, hjælper ham i tøjet og snører sko:  

”Jeg tænker, det med at de store søskende bader ham og tager sig af ham på den måde, det 
ville danske børn ikke gøre.”  

Denne familie er endvidere et eksempel på, hvordan den manglende omsorgskompetence skal forstås i 

samspil med den etniske families generelle sårbarhed; Flygtninge og traumehistorik, kompleks 

integrationsproces, mange børn, reduceret netværk m.v., hvorved også omsorgskompetencen naturligvis 

bliver påvirket og belastet af den kontekst, familien agerer i.  

Familiens grundlæggende værdier 

I relation til familiens værdiforståelse, træder æresbegrebet frem. I den kollektive familieforståelse relateres 

æresbegrebet til hele familiens værdighed. Den sociale kontrol har det formål at værne om og beskytte 

familien mod den oplevelse af skam, et barns opførsel kan kaste på familien.  
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”…det etniske (i denne sag), det er jo den sociale kontrol. […] og den der hel grundlæggende 
frygt for, at et barns opførsel kaster skam over en familie, og at forældrene også lytter til det, 
de hører fra naboer og andre rundt omkring i byen.” 

Ved normbrud eller æreskrænkelse i den kollektive tænkning, inddrages det samlede familiesystem også i 

forhold til at korrigere adfærden, fx måtte en ung piges søskende ikke tale til hende – eller de skulle kalde 

hende ”luder” eller ”hund”, som en del af konsekvens ved normbrud – men også for at statuere et 

socialiserende eksempel på de værdier, familien forventer, at alle børn i familien skal leve op til. 

Opsummering 

Det minoritetsetniske barn i den kollektive familie stiller skarpt på det kulturetniske perspektiv, der træder 

frem omkring den kollektivistiske familieforståelse, og hvordan den bliver et centralt omdrejningspunkt for 

barnets udvikling og samspil. Der ses på krydsfeltet mellem familiens kollektivistiske forståelse og barnets 

udvikling i en dansk, individualistisk kontekst. 

Socialrådgiverens forståelse for et særligt etnisk perspektiv i den børnefaglige ICS-undersøgelse af det 

minoritetsetniske barns udviklingsmæssige behov, viser et begrænset blik for barnets kulturelle 

konstruktioner og identitetsdannelse som minoritetsetnisk i en dansk kontekst. I stedet identificeres barnet 

som en del af den kollektive familieenhed, hvor den kollektivistiske tilgang og familieforståelse er 

fremtrædende. Det omfatter også bevægelsen fra forældreskab til familieskab, der kalder på 

opmærksomhed på såvel forældrenes omsorgsansvar for den udvidede familie som børnenes udvidede rolle 

og ansvarsfordeling i den kollektive familie. Endelig er der opmærksomhed på familiens grundlæggende 

værdier, hvor æresbegrebet træder frem som grundlæggende værdi for familiens værdighed i samspil med 

den sociale kontrol som beskyttelse af familien mod skam.  

Minoritetsetniske forældrekompetencer på dansk 

Forældrenes kompetencer i kulturmødet 

Familien med minoritetsetnisk baggrund kommer til Danmark med sin historie, kulturelle identitet, 

kollektivistiske familieforståelse og sine særegne kompetencer som forældre. Et centralt tema, der træder 

frem i analysen, er den betydning, kulturmødet har for forældrene i forhold til at imødegå barnets behov i en 

dansk kontekst. Der er fokus på, hvordan forældrenes kompetencer forstås og fortolkes i relation til de 

forventninger, der er indlejret til forældres omsorgskompetencer i en dansk kontekst. 

”Hvis man kigger i forhold til de etniske, så kunne man blive mere skarp i forhold til, hvad er 
det, de har med i deres rygsæk, i deres opdragelse, som alle forældre falder tilbage på og giver 
videre til børnene, og hvad er det, når de så bliver mødt med, at det du har med, kan faktisk 
ikke bruges her - hvad har de så af ressourcer, der gør, at de så kan komme videre?”  

”jeg tænker på, hvis en forælder får at vide, at du ikke må slå, og man selv er blevet slået som 
børn, når man skulle rette ind. Nogle forældrene har så ressourcerne, så de kan kigge ud over, 
hvad kan jeg så gøre - og nogle har dem ikke, og det er jo der, det er rigtig, rigtig svært.” 

I socialt arbejde er der indlejret et generelt blik på, at fx en opvækst med ikke tilstrækkelig god omsorg har 

en stor betydning for forældres kompetencer, når de selv skal være forældre. Imidlertid er fokus her en 

skærpet opmærksomhed på samspillet mellem de omsorgskompetencer forældrene har med, og hvad de 

bliver mødt med her. De kompetencer og handlestrategier, der har været hensigtsmæssige i hjemlandet, er 

det måske ikke længere her, og det retter opmærksomheden på den øgede sårbarhed: 
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”Det, der har været alment i hjemlandet og acceptabelt der, jeg tror, det er der, det bliver 
svært, for det er pludselig ikke alment og måske heller ikke acceptabelt her på samme måde”  

Konsekvensen for familien er, at det man plejer at gøre, er ikke længere godt nok. Forældrene oplever, at de 

ikke slår til, at de er dårlige forældre, hvis den måde, de plejer at gøre tingene ikke længere anerkendes:  

”… men det handler ikke om man er god eller dårlig, men at man skal tillære sig nogle nye, 
nogle andre kompetencer end de, man har med sig.”  

På den ene side er der således et ønske fra rådgiverne om at forstå forældrene og deres perspektiv, men på 

den anden side er der en dansk lovgivning og et teoretisk grundlag, der orienterer det socialfaglige arbejde. 

Ønsket om at forstå forældrene er vigtig, men ikke altid nok, hvis der ikke er overensstemmelse i opfattelser 

og forståelse, er det vigtigt, at forskellene træder frem, at det kan italesættes, men at familien ikke af den 

grund underkendes i deres måde at tænke på. Følgende eksempel illustrerer dette: 

”altså, vi møder ikke ret mange, synes jeg, som bruger at slå som en afstraffelsesmetode, men 
hvis der er den, så må vi også snakke om, at det handler ikke igen om, altså, jeg skal ikke gå 
ind og bestemme og sige, at de er dårlige forældre, men vi har en lov i Danmark, der siger at 
det må man ikke, så det skal de stoppe med - men det betyder jo ikke, at børnene ikke skal 
opdrages. Det betyder jo ikke, at de ikke stadigvæk skal blive de hele mennesker, med de 
værdier, som de nu engang synes er vigtige, det skal bare gøres på en anden måde.” 

Den vestlige opfattelse af et barns behov, relateres til forskning, der ofte har et dansk, nordisk eller vestligt 

perspektiv. Viden om børn er ikke nødvendigvis universal, men relateret til en vestlig opfattelse, som i denne 

henvisning til tilknytningsteorien: 

”Susan Hart nævner noget med, at hvis man skal kigge på den vestlige opfattelse og vores 
vurdering af, hvad god børneopdragelse er, så render der jo rigtig mange tilknytnings-
forstyrrede rundt i verden, for det er jo ikke en opfattelse, der bliver delt på verdensplan.” 

Det træder tydeligt frem i analysen, at familierne kan føle sig magtesløse over deres forældrerolle, og hvad 

der forventes af dem. Hvis det, man plejer at gøre, ikke er godt nok, hvad er det så, man skal gøre? Hvordan 

”knækker man koden” til at være forældre på dansk? I dette eksempel har familien i ønsket om at ”blive 

danske” gjort alt, hvad der står i deres magt for at integrere sig. De har etableret alt det ydre (hus, arbejde, 

stabil økonomi), men grundlæggende forstår de ikke den nye kultur og kontekst og dermed bliver rådvilde 

over deres forældrerolle i Danmark og hvordan de håndterer det i forhold til barnet.  

”Og de er rådvilde i forhold til, hvad er det for nogle redskaber, hvad er det vi forventer - vi må 
ikke slå ham, vi må ikke slå ham og vi må ikke spærre ham inde, hvad må vi så for at korrigere 
ham i hans udvikling? … og vi har hørt og vi har opfyldt alt det, vi har hørt er at være dansk, 
hvorfor går det så galt for os?” 

Selvom familien har gjort alt, hvad de forstår, at der er forventet af dem, så er de udfordret i forhold til 

forståelse og tolkning af den kontekst, de bevæger sig i og forståelse af det danske samfund. Rådgiveren 

understreger, at ”det bliver et rigtigt svært spillerum at bevæge sig i for et barn.”  

Forældrekompetencerne bliver særlig udfordret 

Et andet, grundlæggende element, der træder frem i analysen, er samspillet mellem familiens generelle 

forældrekompetencer, og den særlige historik, de bærer med sig. Det være sig hele krigs- eller 

flygtningehistorikken, traumatisering eller anden psykisk belastning, samt hele deres integrationsproces og 

situation i Dammark.  
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”Mange af de familier, som vi får ind - faderen har typisk, eller ikke typisk, men ofte har 
faderen PTSD eller måske nogle psykiatriske diagnoser, som gør, at han ikke kan være det 
overhoved i familien som han ellers burde være eller skulle være, så der går børnene tit ind og 
tager over - og det giver noget forfærdeligt disharmonisk i familierne, kan man roligt sige.” 

Forældrenes kompetencer bliver derfor ekstra udfordret, og det har stor betydning for barnets trivsel og 

udvikling. I dette eksempel taler rådgiver om, at et barn bliver andengradstraumatiseret pga. moderens 

personlige historie og reducerede kompetencer til at varetage den mest grundlæggende forældreomsorg. 

”At gå hjemme med en mor, som er deprimeret og har Post Traumatisk Stress, og derfor ikke 
har det overskud, energi bare til at kunne hjælpe dem i tøjet, sørge for mad til dem hver dag, 
når de er kede af det, trøste dem, fordi hun har nok i sig selv.” 

Rådgiverne bevæger sig her i krydsfeltet mellem (generelt) manglende forældrekompetencer og 

forældrekompetencer, der er (særligt) udfordrede pga. fx deres traumehistorik. I den sammenhæng, er også 

familiens integrationsproces betydningsbærende for forældrenes kompetencer, der også her bliver særligt 

udfordrede. Generelt tegner der sig et billede af familier i marginale positioner, der bliver yderligere skærpet 

på grund af forældrenes sproglige udfordringer.   

Børnene får til opgave at hjælpe forældrene med sproget, roller byttes og forældrenes position og autoritet 

stilles for en prøve. Det får også en betydning for de valg eller fravalg, forældre træffer i forhold til deltagelse 

og samarbejde med de offentlige myndigheder, som i dette eksempel:  

”det kan være svært, hvis man ikke har sproget til fælles, så kan man godt føle sig som per-tot 
ved at sidde til et forældremøde, hvor man knap forstår det, der reelt bliver snakket om. Man 
føler sig kigget på, man føler sig misforstået - og det er måske ens barn, som de andre sådan 
synes er lidt for udadreagerende i klassen, ikke også.”  

Forældrenes sproglige kompetencer får direkte betydning for deres deltagelse som forældre. Der er tale om 

en vanskelig og – i forhold til etniske danske familier - ekstra forældreopgave, fordi de skal forstå sproget, de 

skal forholde sig til skole, andre forældre mv., og vurderes på deres forældrekompetencer ud fra en dansk 

kontekst og forståelsesramme. Rådgiveren lægger her op til at se og forstå den særlige udfordring 

forældrene mødes med:  

”Og der tænker jeg, at der er det jo meget op til os, at vi får de rigtige briller på.”  

Rådgiveren taler ind i anerkendelsen af forældrenes handlestrategier: får man øje på, hvorfor forældrene 

ikke kommer til forældremøder og anerkender man, at forældrene i stedet kommer til et individuelt møde 

på skolen, hvor de sprogligt kan håndtere situationen. 

Anerkendelse af anderledeshed 

Mens det på den ene side træder frem, at forældrene er særligt udfordrede, tegner der sig på den anden 

side et billede af, at nogle forældre er i besiddelse af særlige unikke kompetencer, der formår at afbøde de 

vanskelige vilkår som forældre med minoritetsetnisk baggrund, som i dette eksempel:  

”Måske kunne man sige, at det er lidt specielt for den her mor, at hun får så mange gode ting 
ud af - på en måde - at hun har så meget styr på så mange ting, til trods for at hun rent faktisk 
kommer fra en helt anden kultur, fordi hun må ha´ en eller anden grundlæggende tillid til 
omverdenen, fordi, ellers ville hun ikke kunne nyttiggøre sig af systemet…” 

Man kan også tale om, at de vanskelige vilkår og udfordringer mange minoritetsetniske familier stilles 
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overfor, kræver ekstra kompetencer for at håndtere situationen hensigtsmæssigt. Her er der tale om at 

forsøge at forstå, hvad familien står i og derigennem også anerkende det anderledes, at der ikke kun findes 

én rigtig måde, men flere måder – og det er i forskelligheden, der kan vokse mangfoldighed frem, fx: 

”Så det at leve anderledes ikke behøver at være negativt - det kan også være en ressource, 
faktisk. At man, selvom det foregår anderledes, så er der faktisk altså varme og samhørighed i 
familien, de ved, hvor de har hinanden, og de har det godt, og de udvikles. ”  

Opsummering 

Minoritetsetniske forældrekompetencer på dansk har øje for den særlige situation, forældrene møder, når 

deres forældrekompetencer fra én kulturel kontekst skal omsættes som forældreskab i en ny, dansk 

kontekst. Der ses på krydsfeltet mellem forældrenes forståelse af forældreskab og hvordan det forstås og 

omsættes i en dansk kulturel forståelse.  

Socialrådgiverens forståelse for et særligt etnisk perspektiv i den børnefaglige ICS-undersøgelse af 

forældrenes forældrekompetencer til at varetage barnets udviklingsmæssige behov ses først og fremmest 

som forældrenes rådvildhed, sårbarhed og magtesløshed over omsætning af deres forældrekompetencer i 

kulturmødet - fra én kulturel kontekst til en ny, dansk kontekst, hvor dét, der før var almengyldigt, ikke 

længere vurderes som godt nok forældreskab. Dernæst peges der på, at forældrekompetencerne bliver 

særlig udfordret, på baggrund af familiens særlige flygtninge- eller traumehistorik, en marginaliseret 

position i Danmark og en kompleks integrationsproces, herunder sproglige udfordringer. Endelig peges der 

på, at socialrådgiverens anerkendelse af anderledeshed kan hjælpe til at få øje på ressourcerne i det 

anderledes og identificere helt særlige forældrekompetencer, der bidrager til at fungere som 

minoritetsetniske familie i en dansk kontekst.  

 

Den minoritetsetniske medborger i en dansk kontekst 

Familiens kulturelle identitet 

De familier, der kommer til Danmark, primært som flygtninge fra ikke vestlige lande, kommer fra samfund, 

”der ligger langt fra velfærdsstaten, som vi har her i Danmark”.  Den minoritetsetniske families kulturelle 

identitet er først og fremmet et udtryk for familiens levede liv i hjemlandet, hvor blandt andet den 

kollektivistiske familieforståelse og familiens centrale betydning træder frem:  

”Vi ved jo, hvor meget familien betyder for de etniske familier, og den kommer jo til at betyde 
endnu mere, når de kommer her til landet. Deres rødder betyder jo næsten alt muligt.”  

Mennesket former sin kultur og identitet på baggrund af det levede liv og i konstant interaktion med det 

omgivende samfund. Familierne møder derfor det danske samfund, med udgangspunkt i egen etnicitet og 

med sine særlige kulturelle og identitetsmæssige udtryk. Det rejser opmærksomheden på, hvad den etniske 

familie kommer med, hvad der støder til på rejsen, og hvordan familien genskaber sig i en dansk kontekst. 

Der opleves ganske store forskelle på, hvordan normer og kulturer spiller ind i familierne, og at det også er 

forskelligt afhængigt af, hvor man kommer fra:   

”…men selvfølgelig handler det om normer og kulturer osv. for nu er det jo heller ikke det 
samme for muslimer - det er jo anderledes igen end afrikanere, somalier og congolesere. Men 
det er noget, der skal være så uhyggelig meget fokus på.” 
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Samtidig med, at der opleves forskelle baseret på, hvor familien kommer fra, er der store forskelle fra familie 

til familie. Kompleksiteten omkring kulturforståelse betyder, at det er særligt vigtigt at have øje for hver 

enkelt families kulturelle udtryk. En rådgiver udtrykker, at det er ”alfa og omega”, samtidig med, at de 

konkrete børnefaglige undersøgelser afspejler forholdsvis begrænset udfoldelse af ICS-trekantens bund. En 

af rådgiverne har også øje på, at egen kulturforståelse har stor betydning:  

”Her er jeg røget ind i den med det individuelle i stedet for det kollektivistiske. Det skal have en 

større plads, end jeg har givet det her. Udfolde bunden, udfordre sig selv i at inddrage familien 

– spørge dem selv, hvem er vigtig for dig, i den måde I er familie på?” 

Familiens særlige historik og integrationsproces 

Hertil kommer familiens særlige flygtningehistorik, der giver et billede af familier, der på forskellig vis har 

været direkte involveret i borgerkrige og drevet på flugt.  

”… det der også blev meget vigtig i forhold til deres historie, det er jo også - jamen, hvad har 
de oplevet i Libanon, der har gjort, at de er endt op her?”  

”…at flygte fra sit land og efterlade alt her og komme til et nyt land, det er jo traumatisk. Det 
kunne jo også være, at selv børnene har oplevet at rejse med en båd i flere dage…” 

Nogle flygtningefamilier har efterladt familiemedlemmer i krigszoner – ”i en bomberegn og i det kaos”, 

hvilket kan give en særlig sårbarhed. Omvendt, er der også opmærksomhed på, at der evt. også findes 

særlige ressourcer hos de, der formår at flygte, eller der kan være tale om økonomisk velstillede familier.  

I analysen træder det tydeligt frem, at traumatisering på grund af krig er en af de helt centrale 

problematikker – og for nogle, hele grundlaget for, at man er i Danmark.   

”Jeg ved godt, at danske familier også kan være traumatiserede, men traumer på grund af 
krig, det er jo ofte i de etniske familier, vi ser det.”  

Særligt Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD), depression eller angst er forekommende i mange af 

familierne. Netop den særlige traumehistorik træder i forgrunden med øget sårbarhed:  

”Man skal også tænke på, at folk, der har oplevet så slemme ting, de holder sammen på sig 
selv for at overleve, og det skal man også have respekt for – […] altså, at de klarer kun lige 
dagen og vejen, men de klarer det trods alt på en eller anden måde.” 

De minoritetsetniske familier befinder sig i en udsat og sårbar situation, når de kommer til Danmark. De 

indgår i en integrationsproces i et samfund, der ligger langt fra den virkelighed, de kender. Det er i sig selv 

stressprovokerende og komplekst, med belastninger, der påvirker den enkelte og familien. 

”Jeg tænker, at de i forvejen er ret udsatte og kommer fra et andet land og sproget også er en 
barriere, så kan de nogle gange tænke, at de har det faktisk virkelig skidt indeni…” 

For nogle familier er der endvidere usikkerhed omkring opholdstilladelse og muligheden for at blive i landet, 

det være sig afslag på familiesammenførelse eller de uledsagede flygtningebørn, der har asyl og afventer 

afgørelse på deres ansøgning om opholdstilladelse. Det øger sårbarheden og afspejler også de meget 

forskellige integrationsprocesser: 

”… der er jo himmelvid forskel, nogen knokler bare på, og de kommer videre, og de bliver 
integreret, og nogen de hænger bare fast, og de kommer aldrig videre.”  



Side 14 af 25 
 

For såvel flygtninge- som indvandrerfamilier, tegner der sig et billede af en marginal position på det danske 

arbejdsmarked, med sproglige udfordringer og typisk beskæftiget indenfor rengøring eller andre ufaglærte 

opgaver, eller ved private familieforetagender, som pizzarier eller restauration. Marginal beskæftigelse, 

nedslidning, sygemeldinger, overførselsindkomster og en presset økonomi kendetegner mange af familierne.  

”… jeg tænker, de er kommet hertil og har haft et hårdt liv, de er kommet hertil og er 
analfabeter, derfor har de aldrig haft den mulighed på arbejdsmarkedet, som danskerne ville 
have haft, at man via hårdt arbejde som bygningsarbejder og rengøringsarbejder, bliver slidt i 
en meget ung alder, men de har ikke haft de samme muligheder, som andre har.”  

I forhold til familiens integration i lokalsamfundet, så bor en del af de minoritetsetniske familier i lejeboliger i 

områder med almensocialt boligbyggeri. Der er helt overvejende ingen eller ringe integration med det etnisk 

danske lokalsamfund. Familierne indgår i egne etnisk, kulturelle fællesskaber, og selvom socialrådgiverne 

reflekterer over den kollektive, udvidede families rolle i de minoritetsetniske familier, er disse netværk kun 

sporadisk udforsket i de børnefaglige undersøgelser. Samtidig ser rådgiverne et billede af afstandtagen og 

positionering imellem etniske grupper, jf. dette eksempel.  

”Der er også nogle gange, når de bliver samlet, ofte i de her (bolig) områder.., de er jo ikke 
voldsomt begejstret for hinanden. Det er jo også en anden ting, der kan spille ind.  

Selvom der kun er begrænset øje for familiens religion og den betydning dette kan have ind i 

familiesystemet, så træder det alligevel frem, at det religiøse fællesskab kan fungere som en kulturel 

brobygning mellem hjemlandet og Danmark, og udgøre et betydningsfuldt støttende netværk for familien. 

”familien her, de har et tæt tilhørsforhold til kirken, og det har de brugt meget og den eneste, 
de egentlig har talt med omkring deres problematik, det har været præsten, og hvor de er 
kommet af med lidt ind i mellem.”  

Familierne finder elementer af kulturel samhørighed med egen kulturbaggrund, der kan integreres og finde 

udtryk i en dansk kontekst. 

Kulturmødet med systemet 

Der finder et kulturmøde sted mellem den minoritetsetniske medborger og socialrådgiveren, som 

repræsentant for det danske velfærdssamfund. Rådgiveren positioneres med en autoritet, der er anderledes 

end i de etnisk danske familier: 

”Det er specifikt etnisk […] at de underordner sig systemet. Når jeg kommer som en 
autoritetsperson, så kan jeg gøre alt ved dem. De stiller ikke spørgsmålstegn, de stiller ikke 
kritiske spørgsmålstegn, for sådan er det i Danmark - når der kommer en autoritet hjem.” 

Rådgiveren skal agere mellem forståelsen af familiens kulturelle identitet og det danske velfærdssamfund, 
herunder som brobygger mellem de to kulturer.  

”Så siger jeg også, at det er sådan i Danmark, at kommunen blander sig i familiernes liv – […] 
altså det gør man i Danmark, for samfundet har ansvar for børn under 18 år.”  

I analysen træder dilemmaet frem mellem, hvornår det er relevant at se barnet og familien som enhver 

anden familie, og hvornår der er behov for at supplere med et mere specifikt etnisk perspektiv.  

”Jeg er heller ikke sikker på altid, de er etniske, ja, men der er nogle etniske - de her har jo boet 
her, siden de var små, skal vi blive ved at kalde dem etniske, de er rigtig langt hen ad vejen 
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integreret - jeg synes også man kan være med til at stigmatisere og sætte dem alt for meget i 
bås på det her.”  

Rådgiveren understreger vigtigheden af at finde balancen mellem det etniske og det almene, så barnet ikke 

stigmatiseres ind i etnicitetsforståelse, men ses som et hvert andet barn.  

”Jeg synes, den (balancen) er vigtig, fordi jeg synes, nogle gange er vi så optagede af det her 
med de etniske, så vi overser noget.” 

Det er vigtigt at være nysgerrige og undersøgende på familiens kultur samt indhente viden om det, der kan 

bibringe en forståelse af familien, for dermed at skabe muligheder for at få øje på, hvordan det særligt 

kulturspecifikke får udtryk hos denne familie.  

”Jeg tager bare udgangspunkt i min egen uvidenhed, og det åbner for, at folk så tør at fortælle 

- og så får jeg måske nogen ting at vide, der ER kulturspecifikke, som jeg ikke ellers ville få at 

vide”  

Endvidere retter rådgiveren opmærksomhed på bevidstheden om, hvordan egen kulturforståelse spiller ind i 

mødet den med minoritetsetniske familie, netop for at undgå at vurdere familien ud fra eget kulturelt 

værdigrundlag. 

Man skal i hvert fald kunne vise at man har forståelsen for, eller at man er bevidst om at der er 
en anden kultur og hvordan de kulturforskelle de kan spille ind - også inden man begynder at 
konkludere på, om det er negativt, eller om det er positivt. 

En kulturel forståelse af anderledeshed kan bidrage til at anerkende, at fordi noget er anderledes, så 

behøver det ikke være problematisk eller ”forkert”, blot anderledes.  

”…så det ikke hele tiden skal vurderes med de danske briller, hvor alt, hvad der ikke er, som vi 
gør det, det bliver ligesom negativt.”  

Opsummering 

Den minoritetsetniske medborger i en dansk kontekst zoomer ind på den historik og kulturelle identitet, 

familien kommer med, deres særlige flygtninge- eller traumehistorik og integrationsproces i Danmark. Der 

ses på krydsfeltet mellem familiens baggrund i samspillet med familiens møde med det danske 

velfærdssamfund. 

Socialrådgiverens forståelse for et særligt etnisk perspektiv i den børnefaglige ICS-undersøgelse af familie- 

og omgivelsesforhold, relateres til familiernes historier og kulturelle identiteter som mange facetterede, 

men grundlæggende forskellig fra identitetsudvikling i det danske velfærdssamfund. Samtidig ses den 

etniske families sårbarhed, ofte i kraft af en særlig flygtninge- og traumehistorik kombineret med 

kompleksitet i deres integrationsproces, resulterende i en marginal position på arbejdsmarkedet, sproglige 

udfordringer og et begrænset netværk. Endelig identificeres et magtfuldt kulturmøde med systemet, når 

den minoritetsetniske familie mødes med den danske socialrådgiver. Rådgiveren positioneres som en 

autoritet, men også som kulturel brobygger, hvor det er centralt at være bevidst om betydning af eget 

kulturperspektiv i samarbejdet med familien og med øje for, at det anderledes kræver anerkendelse.  
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Diskussion  
Der er identificeret tre centrale temaer: 1) Det minoritetsetniske barn i den kollektive familie, 2) 

Minoritetsetniske forældrekompetencer på dansk og 3) Den minoritetsetniske medborger i en dansk 

kontekst. Igennem de tre temaer er der fokus på krydsfelterne mellem det danske, majoritetsetniske 

perspektiv og det minoritetsetniske perspektiv, fra henholdsvis socialrådgiverens og familiens positioner. 

Som et analytisk greb til at konceptualisere resultaterne på tværs af de tre temaer, er der identificeret to 

overordnede bevægelser, hhv. mellem perspektiv og mellem positioner. Hver af disse bevægelser kan 

forstås som et kontinuum:  

Kontinuum mellem perspektiver: det minoritetsetniske perspektiv og det majoritetsetniske perspektiv, der 

kan forstås som et kontinuum mellem et minoritetsetnisk, kollektivistisk perspektiv (med fokus på hele 

familien) og et dansk, individualistisk perspektiv (med fokus på det unikke barn).  

Kontinuum mellem positioner: den minoritetsetniske families position og socialrådgiverens position, som 

repræsentant for det danske majoritetsetiske velfærdssamfund. Barnet kan være positioneret som en del af 

familien, men kan også befinde sig i den særlige positionering mellem det minoritetsetniske og det 

majoritetsetniske.  

For en teoretisk forståelse af begreberne perspektiver og positioner siger Haslebo, at ”positionen er 

bestemmende for det perspektiv, vi ser virkeligheden i” og anfører:  

”Begrebet position opfatter jeg mere grundlæggende end begrebet perspektiv: Position er det 

ståsted og det standpunkt, hvorfra perspektivet formes. […] (Haslebo, 2006, s. 149) 

Ved at indtage en bestemt position, får vi således et bestemt perspektiv på virkeligheden, som vi bruger for 

at se og forstå, men også for at handle, lære og skabe ny erkendelse.” (s. 148)  Vi indhenter altså viden ud fra 

et bestemt perspektiv, og samtidig er perspektivet basis for de ”handlemuligheder, der er indlejret i den 

viden, vi skaber.” (s. 151)   

Haslebo henviser til, at hvis iværksatte handlinger ikke fører til ønskede resultater, skal der reflekteres over 

egen position og dens betydning for opdagelse, forståelse og handling. Her er der tale om en 

refleksionsproces, hvor man går på metaplan og udforsker egne grundlæggende antagelser, for at ”opdage 

egen position og dens betydning for opdagelse, forståelse og handling.” (s. 149) Som Haslebo siger: 

Positionsbegrebet inviterer hermed til nysgerrighed overfor, hvordan vi bærer os ad med at konstruere den 

virkelighed, vi umiddelbart tager for givet. (s. 153) 

Begreberne position og perspektiv giver mening som analytisk ramme for at forstå de to overordnede 

bevægelser, der er illustreret i nedenstående figur. De to bevægelser rammesætter fire kvadranter (figur 1). 

Barnet er grafisk placeret i midten for at symbolisere den særegne position, det indtager. Først beskrives de 

fire kvadranter kort, herefter ses på samspillet mellem felterne, der udgør diskussionens centrale del. 

Diskussionen positionerer sig i et socialrådgiverperspektiv og diskuterer socialrådgiverens bevægelse i 

kvadranterne (positioner og perspektiver) og den betydning, det har for arbejdet med den børnefaglige ICS-

undersøgelse for børn, unge og familier med minoritetsetnisk baggrund.    
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Figur 1 Kontinuum Position og perspektiv 

 

Første kvadrant: Socialrådgiverens position med et majoritetsetnisk perspektiv 

Det er det felt, hvor socialrådgiveren tager sit afsæt, positioneret som myndighedsrådgiver og repræsentant 

for det danske velfærdssystem, med rolle og funktion defineret i forhold til at varetage barnets tarv. Den 

samfundsmæssige kontekst rummer bestemte værdier, som socialrådgiveren møder den etniske medborger 

med. Feltet bygger på den majoritetsetniske kulturforståelse, det er her fra rådgiveren er uddannet og tager 

sit faglige udgangspunkt.  Socialrådgiverens fælles faglige metode, ICS, er udviklet i en vestlig kontekst, og er 

opbygget omkring et individualistisk livssyn, hvor barnets velfærd er i centrum. Der bygges på et vestligt 

teoretisk grundlag om et barns udvikling og vurdering af forældrekompetencer, og lovgrundlaget stadfæster 

en individuel vurdering af barnets behov og trivsel.  

Socialrådgiverens positionering i dette felt bidrager til at forme et mere majoritetsetnisk, dansk perspektiv. 

Anden kvadrant: Socialrådgiverens position med et minoritetsetnisk perspektiv 

I dette felt bevæger socialrådgiveren med den danske majoritetskontekst sig mod det minoritetsetniske 

perspektiv.  Der er tale om, at socialrådgiveren så at sige supplerer sit ”rene danske perspektiv” med et 

”særligt etnisk perspektiv”, som bygger på, at der er ”noget mere på spil” med de minoritetsetniske børn og 

deres familier. Her kan distinktionen om det almene, det unikke og det særligt etniske være 

hensigtsmæssigt. Kulturforståelsen er central, sammen med inddragelse af de mange arenaer og 

perspektiver, for at folde helheden ud. Der er altså også noget særligt etnisk på spil.  
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Socialrådgiverens positionering i dette felt bidrager til at supplere perspektivet i første kvadrant (det 

majoritetsetniske, danske perspektiv), til også at rumme et minoritetsetniske perspektiv. 

Tredje kvadrant: Den minoritetsetniske families position i det minoritetsetniske perspektiv  

Dette felt rummer den minoritetsetniske families oprindelige kontekst. Deres kulturelle og etniske identitet 

og sprog er baseret på deres baggrund og historie fra deres oprindelige majoritetsetniske kontekst. 

Forældrene har udviklet deres forældrekompetencer i den kontekst, og bygger fx på en mere kollektiv 

livsformsforståelse.   

Fjerde kvadrant: Den minoritetsetniske families position i det majoritetsetniske perspektiv  

I dette felt møder familien med minoritetsetnisk baggrund den danske majoritetsetniske kontekst. Familien 

har været igennem en kompleks proces fra egen oprindelig kultur og kontekst til en dansk 

majoritetskontekst. Familierne er alvorligt udfordret i forståelsen af, hvordan det danske system fungerer, 

herunder i forhold til lovgivning, myndighedsrådgivers rolle, børneforståelsen og anderledes forventninger til 

forældrekompetencer, forældreskab og livssyn.  

Kulturmødet, når socialrådgiveren er positioneret i første kvadrant 

Når socialrådgiveren, i kulturmødet med den minoritetsetniske familie, er positioneret i første kvadrant er 

det særligt de danske majoritetsetniske perspektiver, der træder frem. 

Kulturmødet finder sted indenfor rammen af majoritetskontekstens værdier, normer, begreber og sprog. 

Analysen viser, at det kan være svært at få nuancer, variationer og detaljerigdom med, også selv om der evt. 

arbejdes med tolkebistand og oversættelse af fx ICS-begreber til minoritetssproget.  Skytte henviser til, at de 

minoritetsetniske familiers normer og værdier omkring familieliv og børneopdragelse ofte er i strid med de 

normer og værdier, som personer, der er socialiserede indenfor de sociale uddannelser har, samt at det har 

indflydelse på definitioner og fastsættelse af normer for omsorg for børn og i f.t sanktioner over for 

overtrædelse af de majoritetsbestemte normer (Skytte, 2016, s. 67).  

Barnets behov: Først og fremmest peger analysen på, at hele det teoretiske grundlag om et barns udvikling 

er orienteret mod vestlig psykologi, jf også Skytte (2016, s. 72) og danner det fundament, rådgiverne baserer 

deres børnefaglige undersøgelse og vurdering på. De teoretiske perspektiver kan siges at orientere sig mod 

det almene og det unikke, men ikke mod det specifikt etniske. En vestlig teori er ikke nødvendigvis universal 

til at vurdere et barns behov og udvikling, fx tager tilknytningsteorien ikke højde for flere omsorgsgivere. 

Børnene i de minoritetsetniske familier vokser op i familier, der er præget af en kollektiv familieforståelse, 

hvor familien danner rammen om det gode liv, og familiens behov danner rammen om barnets behov. 

Samtidig vokser barnet op i en dansk kontekst, der er præget af et individualistisk livssyn, der sætter det 

enkelte menneske i fokus, og hvor det lykkelige liv handler om selvbestemmelse, selvstændighed og 

individualitet (Skytte, 2016, s. 67). I det krydsfelt, positionerer rådgiveren sig med afsæt i et individualiseret 

livssyn og familien i et mere kollektivistisk livssyn. 

Imidlertid er der ikke noget nyt i anvendelse af livssynsbegrebet for forståelsen af barnet og familien. Det 

interessante spørgsmål, det rejser er, hvilken betydning livssynsbegrebet har i kulturmødet mellem 

socialrådgiveren og barnet, den unge og deres familie? Vi ved, at livssynet er betydningsbærende i kontakten 

mellem familien og systemet, og i analysen træder det frem, at rådgiveren baserer sin undersøgelse og 



Side 19 af 25 
 

vurdering på et overvejende individualistisk livssyn. Hvis rådgiveren positionerer sig her, er der derfor 

overvejende sandsynlighed for, at familiens (kollektive) handlinger ses, forstås og vurderes ud fra 

rådgiverens (individualistiske) livssyn (perspektiv).  

Dette kan illustreres med et eksempel af analysen, hvor et børnehavebarn er sent oppe om aftenen, og 

møder senere i dagtilbuddet næste dag, fordi hun er sammen med sin mor og den udvidede familie på 

familiens restaurant om aftenen. I den minoritetsetniske kontekst vurderes det som hensigtsmæssigt, men i 

den danske kontekst er det problematisk, idet rådgivers vurdering af adfærd og handling vægter barnets 

individuelle behov højere end barnets deltagelse i familien – og moderens mulighed for at indgå i det 

familiære arbejdsfællesskab. Der værdisættes ud fra majoritetsforståelsen.  

Med andre ord, forventes det, at familien med minoritetsetnisk baggrund, bevæger sig fra et mere 

kollektivistisk familieperspektiv til et mere individualistisk børneperspektiv. ICS understøtter det specifikke 

fokus på barnets individuelle behov (venstre side af ICS-trekanten) og afhængigt af, i hvilken grad familien 

lykkes med denne bevægelse på det, vi kan kalde et ”livssyns-kontinuum”, bliver forældrene vurderet af 

systemet, repræsenteret ved rådgiveren. Denne vurdering handler om forældrenes kompetencer til at se og 

varetage barnets behov, altså en vurdering af forældrekompetencerne.  

Forældrekompetencer: I analysen fremgår, at forældrenes roller og opgaver kan være delt ud på flere 

hænder (familien fungerer som en helhed), og det kollektive livssyn har derfor betydning for, hvilke 

forældrekompetencer der træder frem. Fx kan forældrekompetencerne i en afrikansk stammekultur være 

delt ud på en hel stamme, hvilket i en kollektiv forståelse er alment og acceptabelt. Samme forælder, kan i 

en individualistisk kontekst, fremstå med reducerede forældrekompetencer, hvis socialrådgiveren alene 

baserer sin vurdering på en dansk forståelsesramme. 

Mødet med den danske kontekst kan sætte en ellers velfungerende forælder (i én kontekst) i en 

udfordrende forældrerolle (i en anden kontekst), idet de kompetencer, der var almene i egen kontekst 

måske ikke længere er hensigtsmæssige. Analysen peger på, at socialrådgiveren stiller krav om udvikling af 

nye og anderledes forældrekompetencer, for at blive en velfungerende forælder i en dansk kontekst.  

Et resultat kan være, at socialrådgiveren i sit møde med familien (ud fra perspektivet fra positionen i første 

kvadrant), kommer til at vurdere forældrene på fraværet af ”danske forældrekompetencer”, ud fra, at det 

”der ikke er, som vi gør det, det bliver ligesom negativt”. Det bliver forældrenes ansvar at ”knække koden” 

for, hvordan man skal udøve forældreskab i Danmark. Rådgiveren er opmærksom på, at selvom de arbejder 

med anerkendelse af familien og deres værdier, så bygger vurderingsgrundlaget på den ”danske model”. 

Analysen viser, at mange familier er særligt udfordret i deres forældrerolle under en flygtninge- og 

asylperiode og efterfølgende integrationsproces. De kompetencer forældrene har med sig, bliver således 

”særligt udfordrede” i deres integrationsproces. Når rådgiveren er positioneret i første kvadrant, er der 

risiko for, at forældrenes kompetencer vurderes som ”manglende kompetencer” fremfor ”kompetencer, der 

er særligt udfordrede”, med de konsekvenser, det har for den efterfølgende intervention. Jf. Skytte (2016, s. 

15), kan det tolkes som at egenskabsforklare, fremfor situationsforklare forældrenes adfærd og handlinger.  

ICS fremstår som et redskab til at beskrive og udfolde forældrenes kompetencer indenfor specifikke områder 

(dimensionerne på ICS-trekantens højre side), ud fra et ”her og nu-perspektiv” (der i høj grad relateres til 

fjerde kvadrant, som er den minoritetsetniske families position i det majoritetsetniske felt) med fokus på og 
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vurdering af forældrenes ressourcer og problemer i forhold til at imødegå barnets udviklingsmæssige behov. 

Det bliver dermed understøttende for et vestligt opdragelsesideal.  

Familie- og omgivelsesforhold: Hvordan foldes kontekstforståelsen ud i ICS? Analysen peger på, at 

socialrådgiveren er opmærksom på den store betydning, familiens historie og baggrund har, og som 

beskrives som ”alfa og omega”, men alligevel langt hen ad vejen er fraværende i de konkrete børnefaglige 

undersøgelser. Det tyder på, at socialrådgiveren positioneret i første kvadrant, primært har fokus på fjerde 

kvadrant – familien i den majoritetsetniske kontekst - og kun ganske begrænset inddrager et blik på tredje 

kvadrant, hvor det minoritetsetniske perspektiv træder frem. Herved fravælges en tilgang og forståelse af 

kultur som en dynamisk, foranderlig og kontekstafhængig konstruktion (Jensen, 2013; Skytte, 2016)  for 

både individ og familie.  

I analysen fremgår det endvidere, at rådgiverne føler sig udfordrede i at skabe et blik for hele den udvidede 

familie og netværkets rolle og betydning. Ved hjemmebesøg har rådgiveren, positioneret i første kvadrant, 

kun fokus på kernefamilien, på deres relationer, økonomi, bolig og arbejde, selvom rådgiveren træder ind i 

hele den udvidede families hjem. Det fremgår endvidere, at de værdier, der primært spørges ind til og 

undersøges, er baseret på danske majoritetsværdier. Det er fx bemærkelsesværdigt, at der er yderst 

begrænset afdækning af familiens etniske netværk, ligesom familiens tilknytning til religiøse fællesskaber 

kun træder eksplicit frem i en enkelt familie, når vi fra forskning ved, at det ofte har en særlig betydning for 

mange minoritetsetniske familier (Skytte, 2016). 

I en ICS-forståelse er der indlagt en kontekstforståelse i bunden af trekanten omkring familie- og 

omgivelsesforhold. Man kan sige, at undersøgelsen af barnets behov og forældrenes kompetencer (som 

tidligere nævnt) er et mere ”her og nu-perspektiv” og relateres derfor i høj grad til fjerde kvadrant (familien i 

det majoritetsetniske felt), mens bunden af trekanten langt ned ad vejen inddrager et mere ”historisk og 

tilbageskuende perspektiv” (herunder kronor-perspektivet, jf. Bronfenbrenner (Socialstyrelsen, 2012, s. 11)) 

og derfor i højere grad relateres til tredje kvadrant (familien i det minoritetsetniske felt).  

Hvis socialrådgiveren positionerer sig i første kvadrant og kun i begrænset omfang inddrager et blik på 

familiens baggrund og historik (familien i det minoritetsetniske felt i tredje kvadrant), risikerer man at give et 

reduceret – og måske fejlagtigt – billede af barnets udviklingsmæssige behov og forældrenes kompetencer 

samt de udfordringer og potentialer, barn og familie har. I analysen fremgår det, at rådgiverne kun i yderst 

begrænset omfang har udfoldet ICS-trekantens bund i de børnefaglige undersøgelser, selvom de henviser til, 

at det er ”alfa og omega”. Jfr. Skytte (2016) kan det forstås som ligebehandling, hvor alle familier behandles 

ens (det almene blik), mens der er behov for en særbehandling, for at få øje på det unikke barn og familie 

(det unikke og specifikt etniske) Der er risiko for, at den børnefaglige undersøgelse er løsrevet fra den reelle 

kontekst, hvori barnet vokser op, hvormed handleplan og indsats muligvis ikke responderer adækvat på de 

reelle behov. Dermed får hverken barn eller familie den støtte, de har behov for, og i værste fald, er der 

risiko for at gøre mere skade end gavn. 

Kulturmødet, når socialrådgiveren er positioneret i anden kvadrant 

I analysen træder dilemmaet frem mellem, hvornår det er relevant at se barnet og familien, som enhver 

anden familie og hvornår, der er behov for at supplere med et mere specifikt etnisk perspektiv. Det rejser 

spørgsmålene om, der er risiko for at stigmatisere børnene i et minoritetsetnisk perspektiv? Eller der er 

risiko for ikke at få øje på de særlige etniske forhold, der gør sig gældende, og alene forstå barn og familien 

ud fra en dansk kulturforståelse og perspektiv? Man kan sige, at socialrådgiverens møde med familien, når 
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rådgiveren indtager positionen fra første kvadrant, medfører et bestemt perspektiv på, hvordan familien ses 

og forstås i den danske kontekst.  

Hvilke handlerum kunne der tegne sig for socialrådgiveren, hvis det perspektiv, der tegner sig fra positionen i 

første kvadrant, suppleres med elementer fra det perspektiv, der kan opnås ved at positionere sig i anden 

kvadrant? I bevægelsen mellem de to kvadranter, supplerer rådgiveren så at sige sit ”rene danske 

perspektiv” med et ”særligt etnisk perspektiv”, som bygger på, at der er ”noget mere på spil” med de 

minoritetsetniske børn og deres familier. Her kan distinktionen om det almene, det unikke og det særligt 

etniske være hensigtsmæssigt. Der er altså også noget særligt etnisk på spil. Det stiller krav om at turde 

italesætte det, at turde få øje på det, at turde give sig selv i opdrag at være opmærksom på, hvad det i 

virkeligheden er for et etnisk perspektiv, der træder frem. Men kan det stigmatisere?  

Analysen viser, at socialrådgiverne ind i mellem har været forsigtige med at identificere, om der overhovedet 

var noget ”særligt etnisk”, og været meget opmærksomme på at arbejde etisk og behandle alle børn og 

deres familier respektfuldt og lige. I den sammenhæng kommer spørgsmålet frem, om et ”etnisk perspektiv” 

kan blive stigmatiserende for børnene, og hvor længe børnene egentlig er ”etniske”, når de ”har boet i 

Danmark, siden de var små”. Hvornår er det stigmatiserende og diskriminerende at kalde børnene etniske? 

Og hvornår er det stigmatiserende ikke at gøre det, fordi der kan være fare for at negligere og overse det 

særligt etniske perspektiv, altså en form for berøringsangst?  

Skytte fremhæver, at kulturforståelse stiller krav om at turde se forskellene, at anerkende ved at kunne se 

det forskellige, det anderledes. Ikke at vurdere, men at forstå (Skytte, 2016). En af rådgiverne understreger 

netop dette blik om forståelse fremfor vurdering: 

”Man skal i hvert fald kunne vise at man har forståelsen for, eller at man er bevidst om at der 
er en anden kultur og hvordan de kulturforskelle de kan spille ind - også inden man begynder 
at konkludere på om det er negativt eller om det er positivt.” 

Der er altså tale om at indtage en bestemt position, der giver mulighed for at indtage et bestemt perspektiv. 

Ud fra en kontekstuel, kompleks kulturforståelse forstår vi det enkelte menneske i en kontinuerlig og 

dynamisk udviklingsproces, altså en kulturforståelse af at mennesket hele tiden er i forandring. (Jensen, 

2013; Skytte, 2016). Så hvordan kan vi finde ud af om børnene bliver ved at være etniske? Her bidrager 

begrebet om situationsforklaring, fremfor egenskabsforklaring af adfærd og handlinger hos børn, unge og 

familier med minoritetsetnisk baggrund (Skytte, 2016, s. 15), da egenskabsforklaring bliver stigmatiserende, 

mens situationsforklaring er kontekstuel og foranderlig. Så når kultur er i konstant forandring, handler det 

om at turde have perspektivet, kigge på det og få det foldet det ud. 

Der er et stort potentiale i, at rådgiverne skaber rum for et særligt etnisk perspektiv, der ikke stigmatiserer 

og diskriminerer, men som giver plads og anerkendelse af det anderledes. Situationsforklaring kræver 

balance mellem at se barnet i den reelle kontekst, herunder forstå, hvad kulturelle og etniske forhold kan 

betyde (både ressourcer og problemer), og samtidig se barnet som ethvert andet barn, så det ikke 

stigmatiseres ind i en etnicitetsforståelse. Hvis vi ikke taler om det, undersøger vi det ikke nok. Hvornår 

synes rådgiveren, at det etniske spiller ind og hvornår gør det ikke? Hvad tænker forældrene? Hvad tænker 

børnene? Hvorfor spørger rådgiveren ikke til det? Igen, potentialet ligger i at undersøge, om der er noget 

”etnisk på spil”, altså at vælge en position, der åbner for at undersøge perspektivet.  
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Denne tilgang giver rådgiveren her udtryk for: ”Jeg tager bare udgangspunkt i min egen uvidenhed, og det 

åbner for, at folk så tør at fortælle - og så får jeg måske nogen ting at vide, der ER kulturspecifikke, som jeg 

ikke ellers ville få at vide”  

Skyttes differentiering af begreberne ligebehandling og særbehandling giver en forståelsesramme, idet 

ligebehandling er at se barnet som et hvilket som helst andet barn, mens særbehandling er at se barnet både 

som et unikt individ og som medlem af en unik familie (Skytte, 2016, s. 25). For at arbejde anerkendende, er 

det derfor afgørende, at der inddrages et særbehandlingsperspektiv for at få øje på det unikke barn i den 

unikke familie. Dette dobbelte greb betyder, at rådgiveren skal kunne se barnet som ethvert andet barn 

(alment), som et unikt barn og med et særligt etnisk perspektiv for at arbejde ligestillende og anerkendende. 

Man kan også sige, at der skal forskelsbehandles for at skabe lighed. 

En sådan undersøgende tilgang (fra anden kvadrant) bidrager til i højere grad at få øje på det 

minoritetsetniske perspektiv (i fjerde kvadrant), hvor et centralt element er et inddragende perspektiv. 

Rådgiverne arbejder med udgangspunkt i ICS, der har fokus på det unikke barn, men samtidig bygger på et 

udviklingsøkologisk grundlag (Gulbrandsen, 2009), der har blik for samspil, interaktion og kontekstforståelse 

(Socialstyrelsen, 2012). Det skaber et mulighedsrum for et skærpet inddragende perspektiv: barnet, 

forældre, den udvidede familie, netværket, ligesom kontekstforståelsen skaber rum for et skærpet 

arenaperspektiv, hvor barn og familie ses og forstås i de forskellige sammenhænge, de indgår i.  

ICS rummer derfor det potentiale, at socialrådgiveren kan arbejde inddragende og undersøgende i forhold til 

de mange arenaer, barn og familie bevæger sig i.  

Hvordan indgår barnet i socialiseringsprocesser i de enkelte arenaer, og hvordan oplever barnet sin position 

mellem fx forældrenes minoritetsopfattelse og det majoritetsetniske perspektiv, samt hvordan håndterer 

barnet det? Børneperspektivet skal så at sige suppleres med et etnisk perspektiv, der forsøger at tilnærme 

sig en forståelse af barnets perspektiv på de forskellige arenaer og sammenhænge, som barnet indgår i.  

Det minoritetsetniske barn bliver i særlig grad udfordret qua de meget forskellige arenaer, det indgår i, hvor 

mødet mellem forskellige værdier og forventninger kommer til udtryk, i samspillet med fx familien, skolen og 

vennerne. Skytte henviser til, at de sociale sammenhænge et barn indgår i udgør en ”grundlæggende, 

integreret del af barnets identitet” (Skytte, 2016, s. 128) , ligesom der stilles stigende krav til barnet om at 

kunne begå sig i sociale arenaer med forskellige værdier, normer, relationer og adfærdsmønstre. Barnets 

identitetsudvikling, forstået ud fra Lange og Westins multidimensionale etniske identitetsbegreb (som 

personlig, social, kollektiv identitet) (Skytte, 2016, s. 123) , er derfor i særlig grad relateret til de mange 

arenaer for at få en forståelse af barnets identitetsopfattelse.  

I forhold til minoritetsetniske børn understreger Skytte, at ”de samfundsmæssige krav til minoritetsbørns 

udvikling af kulturelle og interaktive kompetencer er generelt mere omfattende og komplekse, end de er for 

majoritetsbørn” (Skytte, 2016, s. 131) og henviser til, at børnene skal dechifrere kulturelle koder i relation til 

de forskellige arenaer (majoritets- og minoritetsarenaer), de indgår i. Det er derfor helt grundlæggende, at 

socialrådgiveren udforsker barnets deltagelse i de forskellige arenaer i al deres kompleksitet for at kunne få 

et billede af barnet ud fra en situationsforklarende og særbehandlende forståelsesramme.  

På samme vis som børnene skal dechifrere kulturelle koder, skal forældrene det også. Samtidig er de særligt 

udfordret og har generelt en større opgave end danske majoritetsetniske familier. Det kræver refleksion 

over, hvilket forældreperspektiv, der arbejdes med, og hvordan et barns forskellige omsorgspersoner 
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inddrages, ligesom det stiller krav om et refleksivt blik på forældrenes og familiens kompetencer og 

potentialer for udvikling. 

Socialrådgiverne arbejder som udgangspunkt refleksivt i forhold til egen praksis. Imidlertid ses en vis 

tilbageholdenhed med at positionere sig i anden kvadrant og supplere med et minoritetsetnisk perspektiv. 

Måske for ikke at stigmatisere, måske pga. berøringsangst, måske fordi positioneringen falder mere naturligt 

i første kvadrant? Imidlertid ses der et potentiale i forhold til ikke blot at forstå børn og familier med 

minoritetsetnisk baggrund med et majoritetsetnisk perspektiv, men til også at indtage et minoritetsetnisk 

perspektiv. Potentialet for socialrådgiveren består i at bevæge sig fra en positionering i første kvadrant til at 

supplere med en positionering i anden kvadrant. Det rummer muligheden for et perspektiv, der er baseret 

på at være undersøgende, nysgerrig og ydmyg i samspillet med familierne. Når socialrådgiveren bevæger sit 

perspektiv, åbner det for muligheden for også at forstå familiens positionering og perspektiv (fra tredje 

kvadrant) i et minoritetsetnisk perspektiv, der dermed anerkendes som vigtigt og ligeværdigt. 

Konklusion 

En af de væsentlige konklusioner i denne artikel, peger på et potentiale i at udvikle det anerkendende og 

helhedsorienterede sociale arbejde med børn, unge og familier med minoritetsetnisk baggrund, ved at 

socialrådgiveren supplerer et perspektiv på barnet som alment og unikt med et særligt etnisk perspektiv. Det 

kan forstås som en bevægelse fra en positionering (første kvadrant) og et perspektiv, der har øje for den 

majoritetsetniske kontekst (fjerde kvadrant) til også at rumme en positionering (anden kvadrant) og et 

perspektiv, der også har øje for den minoritetsetniske kontekst (tredje kvadrant).  

I kulturmødet med familien, hvor socialrådgiveren er positioneret i første kvadrant, vil udgangspunktet 

være at se barnet og familien som enhver anden familie – med almene og unikke elementer - i en dansk 

kontekst og ud fra et dansk majoritetsetnisk perspektiv (fjerde kvadrant). Barn og familie forstås og vurderes 

i og ud fra dansk kontekst og perspektiv. Dermed vil det minoritetsetniske barn og familie være i øget risiko 

for at blive stigmatiseret, idet det er majoritetskontekstens vurderingsgrundlag, der ureflekteret sætter 

rammen. 

Konsekvenserne for de udsatte barn, unge og familie med minoritetsetnisk baggrund kan i bedste fald være, 

at de børnefaglige undersøgelser fører til iværksættelse af indsatser, der bidrager helt eller delvist til barnets 

udvikling og i værste fald, at tiltagene rammer forbi, og at der gøres mere skade end gavn. 

Der ses et potentiale, hvis socialrådgiveren, i kulturmødet med den minoritetsetniske familie, bevæger sig 

fra positionen i første kvadrant til at inddrage positionen i anden kvadrant - idet den anderledes 

positionering giver mulighed for at perspektivet suppleres med en særlig kulturforståelse og en søgen mod 

inklusion af et minoritetsetnisk perspektiv. 

I kulturmødet med familien, hvor socialrådgiveren er positioneret i anden kvadrant, vil udgangspunktet 

være at have et blik på barnet og familien, der udover at indgå i en dansk majoritetsetnisk kontekst (fjerde 

kvadrant) også forstås ud fra et minoritetsetnisk perspektiv (tredje kvadrant). Socialrådgiverens møde med 

familien åbner op for at familien ikke alene ses, forstås og vurderes i og ud fra et majoritetsetniskperspektiv, 

men der inddrages også et minoritetsetnisk perspektiv.  
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Det skaber mulighed for, at socialrådgiveren i de børnefaglige undersøgelser kan identificere ressourcer og 

problemer i de mange arenaer, samt arbejde med et helhedssyn, der rummer både et majoritetsetnisk og et 

minoritetsetnisk perspektiv. Endvidere kan vi få værdifuld viden om, hvordan børn og familie udvikler sig i 

foranderlige kontekster og bygger bro mellem kulturer, identiteter og perspektiver. Dermed øges 

muligheden for, at iværksættelse af indsatser i langt højere grad understøtter barnets og forældrenes 

potentialer og udvikling, og dermed har øget effekt. 

Socialrådgiveren kan med sin faglighed udnytte sit potentiale ved at være opmærksom på sin positionering, 

gå først i kulturmødet, invitere til dialog og turde være åben, nysgerrig, reflekterende og udfordre egen 

kulturforståelse. Når rådgiveren bevæger sig mellem majoritets- og minoritetsperspektivet, åbnes for en 

forståelse af, at der ikke blot ageres i ”almindelige” børnesager, men med en ekstra etnisk dimension. Egen 

refleksion over position og perspektiv er essentiel for både at give rum i kulturmødet og samtidig være 

tydelig på, hvordan myndighedsrollen udøves i spændet mellem majoritets- og minoritetsperspektivet. 

Potentialet i en sådan tilgang, der også inkluderer et minoritetsetnisk perspektiv, er muligheden for at 

ramme plet i ønsket om at støtte udsatte børn og familier med minoritetsetnisk baggrund. 
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