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2. Abstrakt  

Dette paper indeholder præsentation af de vigtigste teoretiske begreber, der sætter rammen om 
et empirisk forskningsprojekt om udsatte familier og deres børn. Data er udelukkende interview 
med hovedpersonerne – nemlig mor, far og børn.  

Det indeholder ligeledes fund angående forældres oplevelse af behov for hjælp samt hvilke typer 
hjælp, der opleves som meningsfulde og givende. 

Endelig præsenteres My og hendes mor, og gennem to typer af børneperspektiv forbindes deres 
fortællinger. 
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3. Baggrund og forskningsspørgsmål 

Nærværende projekt er en del af forskningsprogrammet ”Udsathed, tværfaglighed og chance-
ulighed i uddannelse” (Miller 2014). 

Forebyggende indsatser i henhold til servicelovens paragraffer 52 A stk. 3 og § 11 har til formål at 
støtte og vejlede familier med sociale udfordringer. Der kan fx bevilges støtte i form af forløb i 
familietilbud, støtte i hjemmet samt fritidstilbud til børn i familien. Denne undersøgelse interes-
serer sig for, hvordan familier, der modtager hjælp i henhold til dette lovgrundlag, oplever og 
vurderer hjælpen. Er den relevant? Er det den rigtige hjælp? Hvordan påvirker det familien at 
modtage hjælp i hverdagen, og er der nogen hjælp, der forekommer mere meningsfuld og værdi-
fuld end anden hjælp?  

Forskningsspørgsmålet lyder: 

Undersøge, hvilke forhold i udsatte børns hverdagsliv, der af børn og familier vurderes at gøre 
en positiv forskel i oplevelsen af udsathed?  
 
Med fokus på familiers og deres børns hverdag og med fokus på at undersøge hjælpens relevans 
og værdi med afsæt i familiers og børns perspektiv, antages det, at undersøgelsens resultater vil 
bidrage med en ny viden om, hvordan og med hvad familier og børn i højere grad kan participere 
i beslutningsprocesser om eget liv.  

En hjælp, der ikke modtages positivt, men opleves som påtvunget, giver ikke de resultater, som 
den hjælpsøgende og det hjælpende system er fælles om at ønske sig. Bl.a. derfor er det virk-
somt, når der skabes en fælles meningshorisont og en fælles forståelse af familiens udfordringer.  

”Spørgsmålet er, hvordan professionelles problemforståelse og handlemåder hæmmer eller 
fremmer børns sociale deltagelse i de sammenhænge, hvor de gerne vil være med?” (Schwartz 
2014).  

Vi udvider dette spørgsmål til også at omfatte forældre. Både som forældres problemforståelse 
og handlemåde, men også som forældres muligheder for deltagelse i sammenhænge, hvor de 
gerne vil deltage. 

4. Hverdag som videnskabeligt begreb 

Hverdagen er et sociologisk grundbegreb, der har som intention at bringe individets historie i 
forbindelse med samtiden og samfundets historie. Hverdagslivet er ikke kun noget i sig selv, men 
en del af noget større – den overordnede kultur og komplekse samfundsstruktur. 

I nærværende projekt anvendes arenabegrebet (Rasmussen 2004) for at skabe en ramme og en 
struktur for interviewguides og respondenternes fortællinger. Rasmussen skelner mellem tre 
hverdagslivsarenaer for børn i alderen fra 5 – 12 år: Hjemmearena, skole-arena og fritidsinstituti-
onsarena. Praksisforskningen understreger, at børn bevæger sig på tværs af de forskellige steder, 
og hvad der sker det ene sted påvirker, hvad de kan gøre andre steder, ligesom det faktum at ud-
satte børn ofte er placeret i forskellige specialforanstaltninger eller er udsat for særlige indsatser 
må medtænkes (Skov 2014). Arenabegrebet er også anvendt for på forhånd at have belæg for at 
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kunne udnævne nogle arenaer som vigtigere for individers muligheder for personlig udvikling og 
livskvalitet end andre. Således kan Urie Bronfenbrenners økologiske model (Brofenbrenner 1994) 
med vekselvirkning mellem udvikling af individet i sammenhæng med de kontekster, hvori indivi-
det befinder sig, underbygge antagelsen om, at familiearenaer med deres primære relationer er 
grundlaget for individers deltagelse på andre arenaer. Det er specielt Bronfenbrenners begreb 
om proximale processer, der fungerer i mikrosystemet, der er brugbart. Mikrosystemet består af 
familie, institutioner og skoler og lokalmiljøet og for voksne også arbejde. De proximale proces-
ser indeholder de gensidige interaktioner mellem individet og personer, symboler og objekter i 
dets umiddelbare omgivelser, og gentages de proximale processer i længere tid, vil de sikre (eller 
det modsatte) individets udvikling og dannelse af identitet. Jürgen Habermas’ (1987) begreber 
om livsverden og systemverden samt systemverdenens kolonisering af livsverdenen kan ligeledes 
underbygge grundantagelsen om, at nogle arenaer eller sfærer er mere grundlæggende for den 
personlige udvikling og trivsel end andre.  

Hverdagen som begreb er indlejret i forskellige paradigmer i sociologisk forskning (Jacobsen & 
Kristiansen 2014). I nærværende projekt arbejdes der med følgende forståelse: 

”Hverdagslivet er ikke blot en neutral betegnelse for en forudgivet virkelighed, det er lastet med 
lag efter lag af betydning og tankeforbindelser” (Felski 2000: 30).  

”Livsverdenen (hverdagslivet) er den sfære, der ‘sørger for’ og faciliterer den sociale integration 
og reproduktion, som er nødvendig for samfundets opretholdelse” (Habermas 1987). 

Fælles for de fleste hverdagslivsstudier er en interaktionistisk approach, hvilket også er tilfældet i 
denne undersøgelse. Dette indebærer, at forståelsen af det enkelte individ ikke kan opnås uden 
systematisk involvering af konteksterne, hvori individet befinder sig. Individet agerer med inten-
tioner og påvirker sine omgivelser, og omgivelserne påvirker individet. Men for individet er der 
altid en mening med handlinger, tanker, reaktioner, adfærd, ønsker osv.  

5. Børneperspektivet i videnskab 

Som Warming (2011) er inde på i sin opdeling af typer af børnesyn, skelnes der mellem på den 
ene side børneperspektiver, andres udlægninger og tolkninger af barnets ytringer, synspunkter 
og oplevelser og på den anden side, barnets eget perspektiv, der skabes af barnets egne artikula-
tioner om liv og oplevelser. Denne skelnen ses også hos Pramling (et.al. 2011) mellem 1) et bør-
neperspektiv, der er de voksnes evne til at fortolke og se børnenes perspektiver på verden og 2) 
et barnets perspektiv, der er barnets egne fortolkninger og beskrivelser af dets verden, et bar-
nets perspektiv. Børneperspektivet har sit udspring i barndomssociologien, og det nye barn-
domsparadigme fra begyndelsen af 1980’erne, mens barnets perspektiv tager afsæt i den kon-
tekstuelle og relationelle udviklingspsykologi fra omkring årtusindskiftet, og bygger videre på 
Colwyn Trevarthen og Daniels Sterns forskning om barnets kommunikative kompetencer og in-
tersubjektivitet.  

Trods de teoretiske forskelle og diskussioner mellem de barndomssociologiske og relationelle 
psykologiske forskere, så er der dog enighed om, at barnet må forstås kontekstuelt og kulturelt, 
hvilket også indebærer, at der er forskelle i børns opfattelse og udlægninger af de kontekster, de 
nu en gang befinder sig i. Børn tilhører ikke kun kategorien børn, idet børn og unge samfunds-
mæssigt samtidig befinder sig i enten en majoritets eller minoritets position. Dertil kommer an-
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dre sociale kategorier som køn, klasse, etnicitet, socioøkonomiske livsvilkår, boligområder, religi-
on, kognitive og emotionelle ressourcer, funktionalitet og religion m.m. Dette analytiske intersek-
tionalistiske perspektiv indebærer (De los Reyes og Mulinari 2005), at der er flere kategorier, der 
spiller sammen i forhold til at forstå det enkelte barns barrierer og muligheder for at kunne del-
tage og involveres i forskning, udvikling og beslutningsprocesser. Der kan derfor være forsk-
ningsmæssigt belæg for at udvikle metoder, der i højere grad er i stand til at involvere børn, ikke 
kun som grupper, men også som enkeltindivider i indsamlingen af empiriske undersøgelser af 
børn og barndom. Dette også fordi, der selv i Danmark er store forskelle i, hvordan børn vokser 
op, og hvad der påvirker deres opvækst, udvikling og copingstrategier. 

”A nation is democratic to the extent that its citizens are involved, particularly at the community 
level. The confidence and competence to be involved must be gradually acquired through prac-
tice. It is for this reason that there should be gradually increased opportunities for children to 
participate in any aspiring democracy, and particularly in those nations already convinced that 
they are democratic.” (Hart 1992:4) 

Børns deltagelse i samfundsmæssige processer og involvering i betydningsfulde beslutninger i og 
omkring eget liv er trods den nye barndomssociologi og den relationelle psykologiske forskning 
om spædbørns aktive deltagelse og evne til intersubjektivitet ikke et komplet udforsket område, 
og for både grund- og professionsforskningen ligger der endnu et stort stykke arbejde med at ud-
vikle metoder til at sikre børn deres rettigheder på dette område. Hvordan børn involveres i sam-
fundsmæssigt betydningsfulde beslutninger, hvordan de gives mulighed for legal og anerkendt 
deltagelse i demokratiske praksisfællesskaber og hvordan børn i udsatte omstændigheder reelt 
involveres i beslutninger omkring eget liv er fortsat et område for forskning og metodeudvikling. 
Dette har betydning for ambitionsniveauet i nærværende forskningsprojekt. Det er stadig nyt at 
involvere barnets stemme i forskningen, og usikkerheden, om hvorledes grundlæggende kvali-
tetskriterier i forskning så som validitet og transparens sikres, udfordrer fortolkningsrammerne 
(Kornerup, Iversen, Petersen og Miller 2014).  

6. Datagrundlag 

Forskningsprojekter bygger videre på deskresearch og kvalitative data fra en forundersøgelse fo-
retaget i 2013/2014 (Larsen, Skov, Miller). I dette datasæt forefindes interview med professionel-
le, hvorfor dette ikke er tilfældet i nærværende undersøgelse.  

Data begrænser sig til 7 interview med forældre og et tilsvarende antal børn fordelt på forskellige 
kommuner. Børnene er mellem 6 og 11 år og altså alle skolesøgende. Respondenterne er fundet 
med hjælp fra lokale familieforvaltninger og i den målgruppe af borgere, der på undersøgelses-
tidspunktet modtog forebyggende indsatser. Denne indsats takker vi for.  

Det er meget forskellige livshistorier og meget forskellige aktuelle sociale situationer, som famili-
erne, vi gennem interview får et indblik i, befinder sig i, og dette gælder naturligvis også børne-
ne. Vi er dybt taknemmelige over, at familierne og børnene har villet bidrage til forskningen, og 
at de har brugt tid og ressourcer på at gøre os klogere. Der er store etiske udfordringer forbundet 
med denne type forskning, da anonymitet kan være svær at imødekomme. Det er et krav, at re-
spondenterne ikke må kunne genkendes og med så specielle livsforløb er der altid en risiko for at 



  

University College Nordjylland 6/12 

dette kan ske. Dette krav har vi imødekommet, men det betyder også, at mange nuancer går tabt 
– da lige præcis DEN detalje vil gøre en forskel. 

7. Forældres syn på meningsfuld hjælp og støtte i hverdagen 

I dette paper refereres kun til analyser og fund fra dele af datamaterialet, og der er sat fokus på 
1) forældres oplevelse af hjælpebehov, 2) hvilken hjælp opleves meningsfuld?   

Forældrene er igennem familiebehandler eller andre professionelle blevet introduceret til vores 
undersøgelse og formålet med den. Her er det fremhævet, at interessen samler sig om at styrke 
forældres og børns stemmer i diskussionen af, hvad god hjælp er for en størrelse. Og dermed og-
så deltagelse i formulering af aktuelle udfordringer i hverdagen og med børnene. Af interviewene 
fremgår det, at de fleste af forældrene/forældreparrene bare gerne vil hjælpe og ikke har for-
holdt sig særskilt til vores undersøgelsestema.  

Adspurgt, hvorfor vedkommende har vurderet, hvorfor det er vigtigt at deltage i undersøgelsen, 
kommer der også disse svar: 

”Jeg synes, det er en meget, meget god ide. Jeg synes, det er tit forældrene bliver hørt for lidt – 
alt, alt for lidt, også børnene – især børnene” (forælder 1). 

”Jamen, det er faktisk ikke skidesjovt at være den, der står i den situation at skulle have hjælp 
udefra. Jeg har prøvet flere gange, når jeg har fortalt det til nogen, jeg ikke kender så godt …. 
(red.) så er jeg ikke Laila mere, så er jeg ”sådan en” – det er tabubelagt og et betændt emne …. 
(red.) jeg synes, det er vigtigt, at der bliver råbt – tabuet skal væk – for det er svært nok at bede 
om hjælp” (forælder 2). 

Mens det første citat drejer sig om at få indflydelse eller muligheder for indflydelse, handler det 
andet citat om en oplevelse af at blive sat i bås og positioneret på en ubehagelig måde. Denne 
forælder argumenterer mod tabuiseringen ved at henvise til, at alle principielt kan komme i en 
livssituation, hvor hjælp ude fra er nødvendigt og henviser til at erkende behov for hjælp som en 
del af at være en ansvarsfuld forælder. Som hun siger:  

”Hvis tingene ikke fungerer herhjemme, gør de det heller ikke i skolen” (forælder 2).  

Der er ingen tvivl om, at det kan opleves som grænseoverskridende at bede om hjælp, og ofte 
tages initiativet ej heller af forældre eller børn, men netop af professionelle i tilknytning til en el-
ler flere af familiens hverdagsarenaer.  

7.1 Oplevelse af hjælpebehov 

Et gennemgående træk er, at hjælpen efterspørges i forhold til børnenes trivsel og udvikling. Da 
udvælgelsen af familierne er sket gennem familiebehandlingstilbud, er dette jo ikke overrasken-
de. Lidt mere overraskende er det, at forældrene selv opsøger denne hjælp. Forud kan der være 
tale om hjælp i form af praktisk støtte i hjemmet, samtaler med psykologer, samtaler med sags-
behandlere eller mere specialiserede tilbud. Nogle af familierne kender det sociale system gen-
nem mange års samarbejde, og her fortoner det sig lidt, hvad der i den aktuelle situation har ud-
løst henvendelse om hjælp, bortset fra bekymring for børnene.   
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Sygdom i familierne er ligeledes et gennemgående træk og i forlængelse heraf en gennemgående 
svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette skaber de strukturelle rammer for hverdagslivet for 
både børn og voksne.  

Et forældrepar fortæller: 

”Børnene begyndte at vise nogle symptomer på, at de ikke var så glade og de ikke trivedes så 
godt som deres jævnaldrende. De var mere kede af det – mere indesluttede …. Troede de havde 
rigtig meget at bekymre sig om med vores sygdomme …. Og søgte en støttekontaktperson til dem 
begge” (forælder 3). 

En anden forælder beskriver det således efter at have fortalt om en social situation som alene-
mor til to meget små børn og senere udsat for et overfald med fysiske mén til følge:  

“Jamen, helt til at starte med der fik jeg en aflastningsfamilie – da faderen flyttede før den mind-
ste blev født – den havde jeg i tre måneder. Så bliver jeg overfaldet og besvimer rigtig mange 
gange om dagen – så jeg turde ikke have dem hjemme alene- hvis jeg nu faldt ovenpå dem. Så 
kom aflastningsfamilien ind i billedet igen.. og da de ikke kunne mere på grund af alder – ja, så 
kom de i pleje – med ordene om at det skulle højst være et år” (forælder 4).  

Denne forælder har i gennem flere år kæmpet for at få sine børn hjem igen, og det er også lykke-
des for hende efter 4 år. Et af de tiltag, der har gjort en forskel, er et forløb med familiebehand-
ling og et forældrekursus, som på baggrund af en forældreevne undersøgelse bliver iværksat. 
Denne forælder siger: ”Jeg har behovet, for jeg har ikke haft en barndom som var optimal selv 
og… ikke rigtig vidst, hvad jeg skulle give mine børn, for at de kan få en optimal opvækst”. Et ek-
sempel på selverkendelse og formulering af meningsfuld støtte der netop udvikler forældrekom-
petencerne.  

7.2 Hjælp der opleves meningsfuld  

Dette, at have en familievejleder eller –konsulent man har tæt kontakt til, og som man hurtigt 
kan trække på og har tillid til, er vigtigt for flere af forældrene og medvirker til at hjælpen opleves 
meningsfuld (Skov 2014). 

En mor fortæller om vigtigheden af, at den professionelle altid ’er der’- er tilgængelig: 

”De rutiner skal jeg have ind i hverdagen, og det har det gået meget på, og det gør det nok også 
lidt endnu, men ellers så er det meget, at hvis der opstår et eller andet, en eller anden konflikt el-
ler problem, så er hun der.”  

Samme mor fortæller om vigtigheden af den tætte og personlige kontakt: 

”Den sundhedsplejerske vi havde, da de var helt små, hun har fulgt os hele vejen igennem, og jeg 
var så heldig, at hun godt nok stoppede som sundhedsplejerske, men jeg fik lov til at få hende 
som kontaktperson. Hun er nærmest blevet en veninde.” 

En anden mor fortæller: 

”Vi har en familiebehandler, der kommer én gang om ugen i en time… det er jo en som børnene 
er trygge ved, og jeg er tryg ved. Sådan har det bestemt ikke altid været… jeg havde meget svært 
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ved at lukke X-kommune ind ad døren. Den her mistillid og sådan noget, der var skabt fra den tid-
ligere kommune, smittede jo af […] og bare det at vi er nået så langt på et år, det er nærmest 
utroligt. Min familiebehandler og jeg har en aftale om, at hvis hun ser noget, der bekymrer hen-
de, så kommer hun og siger det. Det er jeg ikke i tvivl om, at hun gør, og så har jeg det sådan lidt, 
at når hun går og ikke har sagt noget, nå men så er det fint.” 

En tæt kontakt til professionelle, der glider over mod udvikling af personlige relationer, fremhæ-
ves som meget givende og tryghedsskabende med forskellige eksempler hos flere af forældrene. 
I én familie er det familielægen, i en anden en støtteperson i hjemmet og i en tredje den prakti-
ske pædagogiske hjælp i hjemmet.  

8. Børneperspektivet  

I dette afsnit vil ordet først blive givet til en pige på 6 år som et eksempel på, hvordan barnets 
egne artikulationer om hverdag og livet kan generere viden om, hvordan et udsat barn selv ser 
på sin verden. Dernæst bliver ordet givet til hendes mor som et eksempel på, hvordan børneper-
spektivet kan tage sig ud, når en voksen forsøger at sætte sig i barnets sted. Som nævnt tidligere 
er der ikke tale om, at den ene har mere patent på virkeligheden end den anden, men at inddra-
gelse af forskellige typer af børneperspektiver måske kan bringe os nærmere en forståelse af, 
hvad der er på spil for barnet.  

Lige for en sikkerheds skyld skal det nævnes, at samtalerne ikke kan stå alene. Den kontekst, som 
barnets fortælling er indlejret i, kommer kun lidt frem i interviewet, og ved en dybere analyse af 
interviewet ville det være ønskeligt at medtage fortællinger om konteksterne. Dette vil dog ikke 
ske i dette paper, da hensigten er at vise væsentlige forskelle på de måder, hvorpå der kan arbej-
des med børneperspektivet.  

8.1 Børnehaveklassepigen My 

Forud for samtalerne er børnene blevet udstyret med en IPad for med den at tage billeder fra de-
res hverdagsliv på de forskellige arenaer. My har dog ikke måtte tage billeder på skolen. Men 
hvad har hun så taget billeder af?  

Hjemme: værelset, natlampen, fjernsyn i stuen, mor, egen seng og lillesøsters seng, lillesøster 
med en mariehøne, maske fra Halloween.  

Skolen: Støvler fra tur i skoven med skolen, to børn fra 3. klasse og sig selv 

My fortæller med afsæt i billeder og associationer og med afsæt i spørgsmål eller artefakter.  
Hun kan bedre lide at gå i skole end i børnehave og synes godt om lærerne. Mor forstyrrer hen-
de, hvis hun kommer midt på dagen. Synes det er rart, at lillesøster ikke er der hele tiden. Fortæl-
ler om sin komplekse familie med mor, far med to nye familier, forskellige sæt bedsteforældre, 
søskende hos far og plejefamilie. Fortæller at hun leger mest med sig selv i skolen, og hun synes 
det er svært at sige farvel til plejefamilie, men mor hjælper hende. My fortæller dog om en dag, 
hvor hun kom til at græde, fordi hendes mor havde mødt plejemor, og hun ikke selv havde set 
hende. ”Jeg elsker hende så højt”, lyder ordene. Hun fortæller, at hun ser sin far en gang i mel-
lem, og det er hun glad for. 
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Kan ikke lide tanken om, at hun måske skal ud til en ny (aflastnings)familie, som hun ikke kender.  

Under samtalen får MY ondt i hovedet, og lange passager går med at forholde sig til et spil, hun 
spiller på IPad, og i situationen fortolkes det som hendes måde at fortælle intervieweren, at hun 
har brug for pause, og det respekteres flot og kærligt.  

My fortæller med glad energisk stemme og kun lidt beklemt, mens intervieweren med sin stem-
me viser omsorg og nysgerrighed.  

Hverdagslivet fortælles gennem billederne. Tiden efter skole fylder mest med billeder af mor, lil-
lesøster, fjernsyn (stuen), værelserne, sengene og natlampe, og med dette udsnit fortæller hun 
os, hvad der er vigtigt og tilgængeligt for hende. Fortæller, at de har en hel skål af pebernødder 
hjemme. Og neglelak. Hun ved også, at vand er bedre end kakao, hvis man har ondt i hovedet. 
Fortæller om søde ting hendes lillesøster gør og husker at tage pernødder til hende.  

Angående arenaerne kommer det frem i samtalen, at hun leger i SFO, og hun laver ting i sin fritid 
sammen med forskellige fra sin komplekse familie. Skolen opleves som et godt sted, selvom hun 
mest leger med sig selv. Hun fortæller om en yndlings pædagog i børnehaven, men ikke en ynd-
lings lærer.  Hun skal med til fødselsdag med en fra klassen. Leger også med lillesøster hjemme. 

Om fritid fortæller hun om besøg på McDonald’s og i et legeland.  

Det eneste konkrete ønske My udtrykker er en længere weekend hos plejeforældre og et ønske 
om at få et marsvin eller en kanin. Og så vil hun gerne se sin far noget mere og hendes lillebror 
på 2 år.  

Af bekymringer nævner My, at hun måske skal ud til en fremmed familie. 

Tænker vi på SFI domæner og indikatorer på udsathed, er det forhold, der måske kan være be-
kymrende? 

1. Ingen eller få venner i skolen 

2. Oplever måske et for stort ansvar for lillesøster 

3. Har erfaringer med adskillelse og brud som tilsyneladende håndteres, dog ikke særlig glad for 
udsigten til en ny aflastningsfamilie  

Og forhold der optræder som beskyttelsesfaktorer. 

1. At hun er glad for skolen 

2. At hun kan holde styr på de mange relationer – i hvert fald kognitivt  

3. At hun tilsyneladende oplever at høre til 

4. At hun er god til at sige fra og være tydelig i interviewsituationen 

Opsamlende om hvilken ny viden, der kan genereres med barnets egen fortælling om hverdagen, 
er det mest iøjnefaldende, at barnet fortæller om sit liv og sine glæder og bekymringer på en li-
gefrem måde, men også fortæller om, hvad der er vigtigt for hende. De mange gange i inter-
viewet, hvor My kun svarer Uhmmm og intervieweren holder gang i samtalen ved at vende tilba-
ge til spillet på IPad eller fortæller oplevelser fra eget liv, udgør måske netop de områder i 
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hverdagslivet, som My ikke ønsker at dele med os. Så metodisk er det måske værd at udforske 
pauserne og springene i samtalerne. Dette kan dog ikke lade sig gøre med den teoretiske ramme, 
der er sat op i denne undersøgelse, da dette indebærer valg af mere dybdepsykologiske teorier.  

8.2 Børnehaveklassepigen My som hendes mor ser hende 

Hendes mor har et meget stort lager af iagttagelser af My og forståelse af hende som person i 
mange lag. Hun ser både styrker, og områder som My er udfordret på. 

Hun fortæller: 

”My har altid været god til at snakke, hun har talt rent fra hun begyndte at sige noget og det var 
allerede som 8 måneder – hun har aldrig talt babysprog. Hun har altid samtidig haft babytegntil-
talesprog med sig, det er jeg gået meget op i, da jeg tænkte, det ville hjælpe både hende og mig 
hen ad vejen”. 

“Det hele startede med finmotorikken, som hun havde problemer med, og så gik hun og faldt rig-
tig, rigtig meget og slog hovedet”.  

“Det eneste problem hun har nu er, hvis der er for mange indtryk eller for megen uro omkring 
hende, så kan hun ikke koncentrere sig”. 

”Skolen er hun glad for, skolearbejdet og alt det, hun har bare svært ved at få venner …. der skal 
ingenting til, før hun bliver ked af det … og hun er ikke god til at bruge den ”vennelygtepæl” … 
fordi hun vil ikke have, at nogen skal afbryde deres leg for at lege med hende. Sådanne ting tæn-
ker hun over, hun tænker mere frem end hun overhovedet burde”. 

”Der er faktisk en del i den aldersgruppe (i kvarteret red.), og hun er meget populær – altså de vil 
allesammen lege med hende … foråret og sommeren der har der næsten hver dag kommet nogle 
for at spørge, om hun kan lege”. 

”De første 10 min … hvor de er inde, er der ikke rigtig nogen, der må røre hendes ting, fordi de 
skal ligge på en bestemt måde”. 

”Hun tager meget hensyn til, hvad jeg tænker og føler og ligesådan hvad plejemor tænker og fø-
ler”. 

”Hver aften der græder hun, fordi hun savner sin far og sin plejemor…… ved godt at sorgen skal 
hun have lov at have, og det tager tid”.  

”De kan undvære hinanden. … de har godt nok hver deres værelse, men kan de slippe af sted 
med det, så sover de sammen”. 

Disse brudstykker af fortællinger om My bringer ny forståelse af My’s fortælling. Tabet af pleje-
familien er sorgfuld for My, og da det på undersøgelsestidspunktet kun er få måneder siden, at 
My er flyttet hjem, er adskillelsesprocesserne slet ikke faldet på plads endnu. Usikkerheden om 
at skulle sendes ud til en ukendt familie i denne situation, må næsten virke uforståelig set med 
en lille piges øjne. Opsigelsesfrister og systemers regelsæt har ingen plads i hendes rationaler. 
Den nye viden, der skabes på baggrund af interviewene her med to sæt børneperspektiver, er 
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ganske enkelt, at der skal findes en løsning for aflastning af mor, så det ikke bliver til en yderlige-
re belastning af My.  

Den bekymring, de få eller ingen venner i skolen kan give anledning til, lettes en smule ved at få 
viden om, at My kan få venner uden for skolen. Dette kommer kun frem i børneinterviewet, da 
hun fortæller om, hvor dejligt det er at cykle.  

Om forholdet til lillesøster og til spørgsmålet om en måske for stor ansvarsfølelse over for hende 
er det en situation, der støttes af mor, der fortæller begge børn om vigtigheden af at stå sammen 
og være der for hinanden.  

My afbryder samtalen i interviewet med henvisning til hovedpine. Hovedpine har, ifølge mor, 
fulgt hende siden hun var lille og også andre psykosomatiske tegn, men aktuelt fortolkes dette 
ind i en forståelsesramme, der hedder en diagnose som hypersensitiv. Derfor er det OK i skolen 
at trække sig tilbage, når der er uro og for mange indtryk. I interviewsituationen afhjælpes ho-
vedpinen med pebernødder og kakaomælk og lidt tomgangsnak, som de voksne tager sig af.  

9. Afslutning  

Der er umiddelbart langt fra indikatorer på udsathed i statistisk forstand til de fortællinger, inter-
viewene indeholder. De mest objektive, så som tilknytning til arbejdsmarkedet, sygdom i famili-
en, lav indtægt samt eneforsørgerrollen, er genkendelige. Det nye er, at få forståelse af, hvad der 
kan gøre en forskel hen mod et hverdagsliv, der fungerer. Alle familierne har på et tidspunkt væ-
ret udfordret netop på dette. At få en hverdag til at fungere. Her er der ikke tale om en normativ 
dom fra et forskerhold, men om udtrykte frustrationer over netop at være udfordret på at skabe 
sammenhæng og stabilitet i hverdagen. Måske netop derfor er familierne taknemmelige over 
den hjælp, de kan få til at opbygge rutiner og tage presset af ulvetimerne i løbet af dagen. Dette 
gælder især de børnerige familier. Der er dog også stor glæde over de redskaber og den personli-
ge udvikling de voksne oplever i forbindelse med familietilbuddene. Hjælp til selvhjælp. For bør-
nenes vedkommende har jeg i dette paper kun analyseret et enkelt børneinterview og vil derfor 
afholde mig fra konkluderende kommentarer. Et står dog klart – det er himmelråbende vigtigt at 
finde måder, hvorpå vi kan involvere børn både i forskningen og i beslutninger om eget liv. Det vil 
skabe bæredygtige løsninger med respekt.  
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