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Forord

Dette speciale er udarbejdet i perioden februar 2019 til juni 2019 og tager sit primære
udgangspunkt i begrebet social arv. Da vi begge er uddannet professionsbachelorer i socialt
arbejde, socialrådgivere, og begge har arbejdet i børne- og familieafdelinger, hvor vi begge er
stødt

på problematiske sagsforløb, der har vagt vores undren, er selve interessen,

motivationen og erfaringerne for specialets problemstilling ikke kommet ud af den blå luft.
Vi har begge altid brændt for vores arbejde med børn, unge og deres familier, men vi har også
oplevet et felt, som var yderst forankret i bestemte anvendelser og opfattelser af begrebet
social arv. Vi har oplevet, hvorledes den sociale arv, dels er et stadigt tilbagevendende
diskussionsgrundlag i børne- og familieafdelingerne, men også et begreb der indgår i den
socialfaglige overvejelse som grundlaget for den indsats der iværksættes og anvendes som
forklaring på børn og unges problemer. I dette speciale dykker vi ned i begrebet social arv,
dette med afsæt i tidligere anbragte unge kvinders fortællinger og oplevelser og vi reflekterer
over begrebets indhold og funktion i dag for kvinderne, og vi stiller spørgsmålet – kunne det
være anderledes.
Det har været en yderst spændende proces, at læse kandidatstudiet dels, hvad angår selve
studiet men også den del der hedder, at være to nære venner der læser og skriver sammen på
godt og ondt, kort sagt, at være partnere in crime.
Med dette forord vil vi gerne begge rette en stor tak til vores vejleder Pia Ringø, som fra
starten af var fuld af gode ideer, motiverende og parat til at give en god konstruktiv vejledning
tidligt og sent.
Tak til de modige informanter, tre gæve kvinder, som havde mod på og lyst til, at dele ud af
deres personlige og private holdninger og erfaringer, uden jer var dette speciale ikke blevet
en realitet – I skal alle have mange tak!
Sidst men ikke mindst vil vi nok rette den allerstørste tak til vores familier, kærester,
bedsteforældre og børn samt venner for deres altid store tålmodighed med os, opbakning
samt støtte uddannelsen igennem.
Aalborg Universitet, Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde
Aalborg juni 2019
Heidi & Lotte
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Abstract

”She was good for nothing”… Don’t ever become a drunk like your mother, but you probably
will! Social Heritage hits the washerwoman and her son hard in the little village community.
Social Heritage is a concept that had been known for decades. Gustav Jonsson launched the
concept back in 1967, in connection with his doctoral thesis, where the theory of social
heritage is laid out. No one, neither before or after has formulated such an explicit theory such
as Gustav Jonsson. Social Heritage, in Gustav Jonssons formulation, doesn’t point toward a
precise formulation other than parents transfer social problems to their children. This is
neither theoretically or empirically. What is inherited, how much is inherited, how is it
inherited and how many inherit, Jonsson doesn’t discuss.
The use of the concept Social Heritage incorporates the suggestion of stigmatisation. That the
child is expected to suffer the same social problems as the parents, based on the problems of
the parents exactly as in the fairy tale from H. C Andersen ”She was good for nothing”, where
the child’s destiny is predetermined. The concept of Social Heritage is not referred to whether
it be biological, psychological, sociological or genetically, where the concept isn’t referred to
for any concrete or specific explanation. This complicates therefore a social work analysis and
identification of intervention.
We both have great respect for Jonssons research and work within the concept of Social
Heritage. One should therefore also expect that a theory about Social Heritage, that has its
roots 50 years ago, cannot be the reason for our criticism. Since we are already criticising the
concept, it should be seen in the context of social work experience and consideration, where
we both experience social heritage used in practice.
One wonders, in our empirical impetus about what the concept of Social Heritage includes and
land for the young women. All three have been removed from the home and placed in
institutions, due to the parents lack of care and inability to be responsible parents. The three
women are all from a middle class home, where externally everything seems to be fine, but
where all three women carry certain traits with them into their adult life. Informants who are
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not in the social work field, but have heard the concept of Social Heritage through their work,
upbringing or through their network. We have, through our search for informants, been
interested in finding those who will maybe explain what social heritage meant for them at
that time, and now today. And why it is that the three young women ”looking back” don’t like
the concept of Social Heritage.
We are convinced that our criticism of the concept of Social Heritage can lead to opposition,
because it is a broad concept. One of ”our” opposers is Professor Svend Aage Andersen from
Århus School of Social Work. He doesn’t see the concept of Social Heritage in a determined
thought process, but as a possible generative mechanism in construction of a social problem
and furthermore he sees the concept as a central social work concept, even a diametral
opposite to our view on the concept (Andersen S. A., Social arv - set i et kritisk realistisk
perspektiv, 2018).
Our criticism of the concept should therefore be seen as a real problematization and gladly
debate about the concept of Social Heritage. This thesis will therefore correspond a critical
approach to the concept of Social Heritage.
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Kapitel 1 – Præsentation af projektet
”Hun duede ikke”
”Hun duede ikke”
Sådan lyder titlen på en af H.C. Andersens utallige fortællinger.
Vaskekonens søn bringer, hver dag brændevin til sin mor, for at hun kan holde varmen i den
kolde å, når hun vasker tøj. De fine siger om vaskekonen, at hun ”ikke dur”, fordi hun er fattig
og drikker.
Byfogeden fortæller drengen: "Du er en god dreng!" , "du er en høflig dreng! din moder skyller
vel tøj nede ved åen; dér skal du ned med det, du har i lommen. Det er en slem ting med din
moder! Samtidig pointerer byfogeden overfor drengen, - ”Hun dur ikke”! Det er sørgeligt med
den klasse af folket! Sig til din moder, at hun skulle skamme sig! og bliv aldrig du en drukkenbolt,
men det bliver du nok! - Stakkels barn! - Gå nu!”
Moren dør og sønnen spørger gamle Maren, som har kendt moren i mange år, er det sandt, det
de siger om min mor, at ”hun duede ikke” Jo siger Maren, ” hun duede”, lad verden kun sige,
”hun duede ikke”. (Andersen H. , 2019)

Indledning
”Hun duede ikke” , ”…så bliv aldrig du en drukkenbolt som din mor, men det bliver du nok!”, den
sociale arv sætter hårdt ind i det lille landsbysamfund overfor vaskekonen og sønnen.
Social arv er et begreb der har været kendt i adskillige årtier. Gustav Jonsson lancerede
begrebet tilbage i 1967 i forbindelse med sin doktordisputats, hvori også teorien om den
sociale arv er udfoldet. Ingen hverken før eller siden har formuleret så eksplicit en teori om
den sociale arv som Gustav Jonsson. Social arv i Gustav Jonssons formulering peger dog ikke
på en præcis formulering andet end, at forældre overfører sociale problemer til deres børn.
Dette hverken teoretisk eller empirisk. Hvad der arves, hvor meget der arves, hvordan der
arves, hvor mange der arver, kommer Jonsson ikke tydeligt ind på.
Anvendelsen af begrebet social arv rummer antydningen af stigmatisering. At barnet
forventes, at få samme sociale problemer som forældrene dette alene ud fra kendskabet til
forældrenes problemer nøjagtig som i H.C. Andersens fine fortælling ”Hun duede ikke”, hvor
barnets skæbne er forudbestemt. Anvendelse af begrebet social arv ser vi ikke henvise til
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biologiske, psykologiske, sociologiske eller genetiske mekanismer, hvorfor begrebet ikke
henviser til helt konkrete og specifikke årsagsforklaringer ud fra den Jonssonske forståelse.
Dette vanskeliggør derfor også en egentlig socialfaglig analyse og identifikation af
intervention.
Vi nærer begge stor respekt for Jonssons forskning og arbejde med begrebet social arv.
Umiddelbart skulle man derfor også tro, at en teori om den sociale arv der har sine rødder 50
år tilbage i tiden ikke kan være grundlag for vores kritik. Når vi alligevel vælger, at kritisere
begrebet skal dette ses i konteksten af en socialfaglig erfaring og betragtning, hvor vi begge
oplever begrebet social arv anvendt i praksis.
I vores empiriske afsæt undrer vi os over, hvad begrebet social arv indeholder og betyder for
tre unge kvinder. De har alle tre været henholdsvis anbragt og tvangsanbragt på institution
grundet

forældrenes

manglende

evne

til,

at

drage

omsorg,

på

baggrund

af

adfærdsvanskeligheder eller forældrenes manglende evne til at være forældre. De tre kvinder
kommer alle fra middelklassehjem, hvor det ”udadtil” har set ud til, at familierne har klaret sig
godt men, hvor alle tre kvinder også bringer noget videre fra deres opvækst ind i deres
voksenliv. Altså informanter der ikke er social eller sundhedsfagligt uddannet, men som vi har
en forforståelse af kender begrebet og har været i berøring med begrebet social arv, enten
gennem en faglig vinkel fra en socialrådgiver eller lignende, eller gennem deres opvækst,
netværk eller lign. Vi har i vores søgen efter informanter været interesseret i, at finde
informanter der måske ville fortælle om, hvad den sociale arv betyder lige præcis for dem,
dengang og i dag. Og hvad det er der gør, at de tre unge kvinder ”set tilbage” ikke er
tilhængere af begrebet eller bryder sig om den sociale arv.
Vi er bevidste om, at vores kritik af begrebet social arv kan medføre modstand, netop fordi det
er et udbredt begreb. En af modstanderne af kritikken er Lektor Svend Aage Andersen på
socialrådgiveruddannelsen i Århus, han ser ikke begrebet social arv i en deterministisk
tankegang, men som en mulig generativ mekanisme i konstruktionen af et socialt problem og
ydermere ser han begrebet som et centralt socialfagligt begreb, altså i diametral modsætning
til vores syn på begrebet (Andersen S. A., Social arv - set i et kritisk realistisk perspektiv,
2018).
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Vores kritik af begrebet skal derfor ses som en reel problematisering og også gerne debat
omkring begrebet social arv. Derfor vil specialet også afspejle en kritisk indgangsvinkel til
begrebet social arv.

Problemfelt
Dette problemfelt har til formål, at tydeliggøre begrebet social arv, samt forskningens
relevans for det sociale arbejde. Forskningens resultat vil fortrinsvis være brugbar for
socialarbejdere der er indlejret i en kontekst af børne- og unge regi, samt forskere og det
politiske plan . Vi har i vores søgen efter empiri og som generel forskning til nærværende
speciale observeret, at der mangler en konkret forskningsbaseret viden omkring, hvorledes
tidligere anbragte indkredser begrebet social arv, hvorledes de oplever begrebets indhold og
hvilke funktioner det har for dem. Kort sagt vi fokuserer i dette speciale på et indefra
perspektiv og vi forsøger samtidig at udfylde en del af dette videnshul.
”Altid på børnenes side”
…er titlen på Socialdemokratiets nyeste socialudspil, der blev offentliggjort lørdag den
22.09.2018.
”3564 gram og 52 centimeter er sådan i gennemsnit vægten og højden for nyfødte
drenge. Man ved det temmelig præcist, for noget af det første der sker, efter en baby
kommer

til verden og navlestrengen er klippet over er, at barnet vejes og

måles. I de første timer efter en fødsel tænker nybagte forældre næppe meget over,
hvordan

det lille nye liv kommer til at forme sig. De er opslugt af øjeblikket, der

de fleste steder også fejres med et lille dannebrogsflag, ristet toastbrød, en skive ost,
lidt jordbærmarmelade og saftevand. Og det hele smager uendelig godt.
Imens færdiggør jordemoderen fødselsattesten på computeren, for som så meget
andet findes den også digitalt. Men desværre afslører den stadig en hel del om
fremtiden. At fremtiden står skrevet i fødselsattesten – det er den største
uretfærdighed der findes i vores samfund”. (Socialdemokratiet, 2018)
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Endvidere kan man læse i socialudspillet: ”Det er i det hele taget en nedslående kendsgerning,
at ingen regering i de senere årtier for alvor har formået at bryde den negative sociale arv”.
Dette på trods af, at emnet har været på den politiske dagsorden i efterhånden mange år. Så
selvom vi fra fødslen udenpå er skabt helt perfekt med ti fingere og ti tæer, apgar score 10/10,
så vil alle kigge efter nogle tegn som er afvigende på grund af vores biologiske ophav. Så i
stedet for, at få lov til at udvikle os på lige fod med alle andre nyfødte, børn og unge, vil der fra
start holdes ekstra øje med os og vi skal dagligt bevise, at vi ikke bliver og er som vores
biologiske ophav (Socialdemokratiet, 2018).
Social arv har spillet en væsentlig rolle i debatten om børn og unges udvikling gennem de
seneste årtier. Forældres problemer enten det er misbrug, psykiske eller somatiske lidelser,
vold, arbejdsløshed eller kultur, fungerer i nogle sammenhænge som forklaringen på børn og
unges problemer og ikke mindst adfærd. Eksempelvis er der pr. 23.3 d.å. en artikel i
Politikken om Anne Bitschs opvækst. Denne artikel er en fortælling om et barns opvækst med
en psykisk syg og alkoholiseret mor. Hjemmet har været et ”pænt” middelklassehjem. Annes
oplevelser er symptomatiske for de svigt der foregår i middelklassen, siger hun - og kritiserer
systemet og samfundet, der ikke så det og for ikke at gribe ind.
Det er vores overbevisning, at politikere, undervisere, forskere, pædagoger, socialrådgivere,
sundhedsplejersker og andre fagprofessionelle der er beskæftiget med børne- og unge
området anvender begrebet social arv i deres arbejde. Denne tilsyneladende udbredelse af
begrebet social arv muliggør en fælles kommunikation og forklaring på børn og unges sociale
problemer. Når begrebet social arv anvendes, bliver det beskrevet således; ”social arv, et
menneskes overtagelse af viden, holdninger og personlighedstræk fra forældrene gennem
opvæksten. Begrebet anvendes hyppigst i betydningen "negativ" social arv, hvor børn viderefører
og bliver bærere af de samme belastende livsomstændigheder og reaktionsmønstre som
forældrene” (Gyldendal, 2019).
Vi er af den opfattelse at social arv for fagpersoner udgør et upræcist begreb og redskab at
arbejde med. Dels fordi der i begrebet fokuseres for meget på barnets forældre, i stedet for på
barnet, og derved ”glemmes” undersøgelsen af, om andre faktorer i andre miljøer spiller ind,
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eksempelvis problemer eller mobning i skolen, belastninger i nærmiljøet eller andre
problematikker der knytter sig til familiens aktuelle situation. I det sociale arbejde med disse
udsatte børn hersker der dog også en ordinær opfattelse af, at forældrene er skyld i eller den
direkte forklaring på børnenes sociale problemer.

VIVE’s undersøgelse og rapporten

”Familiebaggrund og social marginalisering i Danmark” peger på, det ikke kun er børn fra
socialt udsatte familier der risikerer et liv på kanten af samfundet. I samme rapport fra 2015,
med overskriften: ” Familiebaggrund og social marginalisering i Danmark” står der:
”Det er ikke kun børn fra socialt udsatte familier, der risikerer et liv på kanten af
samfundet. Selvom du har fast job og lever et liv uden de store problemer, kan du
ikke være sikker på, at dine børn kommer til at klare sig godt. Mange unge
ender på gaden som hjemløse, bliver misbrugere eller ryger i fængsel, selvom de er
vokset op under trygge kår hos velfungerende forældre fra den 'pæne'
middelklasse.”.
I en børne og famille afdeling kommer der familier, som der er en særlig fokus på grundet
socialt belastede forhold. Disse familier bliver omtalt som risiko eller sårbare familier. Når
socialarbejdere anvender begreber som risiko eller sårbare familier, og forklaringsmodeller
som den sociale arv for, at forstå det sociale problem, kategoriseres familier, børn og unge i en
bestemt kontekst. Det kan muligvis for socialarbejderen gøre det svært, at se sig udover dette
og resulterer i, at socialarbejderen vil være fastlåst og have en forudindtaget mening om
familien, som kan gøre det svært, at observere og dokumentere objektivt (Ejrnæs, Gabrielsen,
& Nørrung, Social opdrift Social arv, 2004, s. 104).
Socialarbejderen er bevidst om, at der er brug for kategorisering og begreber. Men begreber
er ikke neutrale, de afspejler værdier både politisk, forskningsmæssigt og i forhold til
børnesynet. Begreber har betydning for det sociale arbejde med børn, unge og deres familier.
Socialarbejderen kan ikke undgå, at bruge begreber, men der kan være en bevidsthed om,
hvordan de anvendes og hvad de betyder. Når vi i specialet anvender dels begrebet social arv
og dels også den sociale arv, mellem konstruktivisme og realisme, forsøger vi at skelne
mellem begrebet social arv som vi anser for omverdenens syn på den sociale arv, herunder
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mediernes bevågenhed, politikere og socialarbejdere og anerkender at begreber skaber
virkeligheden. Men dels anerkender vi også, at opvækst er en mulig generativ mekanisme der
for de tre kvinder som er vores informanter bringer noget med sig ind i deres ungdoms- og
voksenliv, dette behøver ikke at være determinerende for deres voksenliv. Vi ser derfor ikke
på kvinderne med et determinerende blik, men nærmere som en refleksion over, at tre børn
har haft en voldsom barndom, en opvækst som anbragt barn og ung og at dette har medført,
at alle tre kvinder har en habitus der har været svær at takle men vi har også en refleksion der
lyder på, at selv om alle tre kvinder har haft en problematisk opvækst behøver det ikke at
vedblive at være svært.
Vi er derfor nysgerrige på, hvorvidt begrebet social arv har betydning. For os at se og det vi
har mødt igennem vores arbejde i forskellige børne- og familier afdelinger er, at alle børn og
unge kan være udsatte og det er uanset hvilke eksempelvis uddannelse, social status, vaner,
psykologiske mestringsstrategier, misbrug, ressourcer og netværk med videre forældrene
har. Og igennem vores arbejde og som forberedelse til dette speciale, gennem indsamling af
empiri er vi blevet yderligere kritisk i forhold til anvendelse af begrebet social arv. En kritik
som vi mener er velbegrundet på baggrund af de rapporter og artikler vi henviser til
indledningsvis i specialet .
Ud fra de anvendte rapporter i specialet kan der sættes et spørgsmålstegn ved, social arvs
eksistens, og om forælderens uddannelsesniveau og om hvad en fødselsattest egentlig kan
fortælle os, om et nyfødt barn og dets fremtid. Set i et forsknings perspektiv udfolder Morten
Ejrnæs begrebet social arv i bogen ” Social opdrift – social arv”. Her stiller han og Gorm
Gabrielsen samt Per Nørrung spørgsmål ved begrebet social arv og de hidtidige
forskningsresultater som de mener er fremlagt på en måde der har medvirket til en
skævvridning af opfattelsen af forældrenes sociale problem som den primære årsag til deres
børns sociale problemer. Tager vi udgangspunkt i det vi har inddraget i vores speciale indtil
nu af empirisk materiale ift. sammenhængen mellem børn og forældres problemer, så tegner
der sig et billede af, at den sociale arv ikke er markant i forhold til, at leve en barndom med
problemramte forældre. På den ene side får langt den overvejende del af børnene ikke
problemer på samme niveau som deres forældre. Så umiddelbart er reglen, at børn ikke arver
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forældres problemer og arv af sociale problemer er undtagelsen. En kompleksitet, hvor
begrebet er centreret om og knyttet op på udsatte børn, unge og deres familier, nedarving fra
generation til generation, samfundsmæssige problematikker og mulighedsbetingelser.

Problemformulering

Som tidligere beskrevet i indledningen har begrebet den social arv en helt central betydning i
dels det sociale arbejde men også set i en større kontekst i forskningen og i den politiske
agenda. Dette gør det for os interessant, at undersøge et indefra perspektiv af begrebet social
arv og oplagt, at se nærmere på, hvorledes tre tidligere anbragte unge kvinder oplever
begrebet social arv, deres kendskab til begrebet, hvad de mener begrebet indeholder og hvad
begrebet betyder for deres liv som voksne og hvad begrebet har betydet i deres opvækst. Vi
vil undersøge om begrebet social arv har påvirket kvindernes selvfølelser og muligheder for
anerkendelse, hvorfor vi i vores interviewguide også har valgt at spørge ind til dette.
Grundet ovenstående beskrivelse af problemstillingen leder dette os frem til følgende
problemformulering, hvoraf vores undersøgelse menes, at kunne give os en forståelse for,
hvad begrebet sociale arv indeholder og hvilken funktion den har for tre tidligere anbragte
kvinder.
”Hvilket indhold og funktion har begrebet social arv for tidligere anbragte kvinder ?”
Til ovennævnte problemformulering har vi formuleret følgende arbejdsspørgsmål. Dette er
for, at skabe en ny forståelse og for ligeledes at finde, de for os mest interessante
problemstillinger i vores videre arbejde. Nedenstående arbejdsspørgsmål anvendes desuden
som overordnet temaer i vores interviewguide.

•

”Oplever den unge, at begrebet social arv anvendes som forklaring på deres
problemer og hvilken betydning har dette?”

•

”Føler den unge sig anerkendt som den de er og hvordan kommer det til udtryk?”

•

”Føler den unge, at begrebet den sociale arv har haft betydning for den unges
selvbillede og hvorledes kommer dette til udtryk?”
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I projektet vil ovennævnte problemformulering udfolde sig som et helt overordnet tema som
udforskes. Til at hjælpe med belysningen af problemformuleringen har vi udformet tre helt
overordnet tematikker som vil gå igen dels i vores interview guide men også i vores
analysedel, her vil de tre arbejdsspørgsmål lede os nærmere svaret på vores
problemformulering.

Gustav Jonssons begreb om den sociale arv
Selve begrebet social arv, har sin oprindelse i den svenske børnepsykiater Gustav Jonssons
doktorafhandling fra 1967. Delinquent boys, their parents and grandparents. Afhandlingen blev
efterfølgende og to år senere udgivet som det der kaldes en populær udgave ”Det sociala
arvet” (1969). I denne populær udgave om den sociale arv medgiver Gustav Jonsson, at
begrebet sociale arv ”är dunkel, mångtydig og kanske suggestiv i fel riktning”. I populær
udgaven fremlægges teorien på 17 sider, teorien er fortrinsvis forankret på kliniske
observationer af 100 anbragte kriminelle drenge i Børnebyen Skå. Gruppen af de anbragte Skå
drenge blev sammenholdt med 222 almindelige drenge fra Stokholm. Børnebyen Skå er en
institution tæt beliggende ved Stockholm. Institutionen ligger helt tilbage til 1947 og
grundtanken var, at resocialisere utilpassede og asociale drenge i aldersgruppen 7-15 år
(Johnson, 1973, s. 12-19).
For Gustav Jonsson var det helt essentielle i undersøgelsen, hvilke faktorer der afgjorde,
hvorledes der kunne udskilles en lille gruppe af drenge ud af den store mængde af
skoledrenge i Stokholm der begår kriminalitet, og som efterfølgende havner på Skå. Gustav
Jonsson fastslår ud fra undersøgelsen, at de drenge der havner på Skå kommer fra elendige
kår med fattigdom fra tidligere generationer. Jonsson ser dette således som ”en udvikling der
strækker sig gennem generationer”. Ydermere hentydes der til ”at vanskeligheder og handicap
rammer visse familier indtil tredje og fjerde led” altså et flergenerationsperspektiv. Det vil sige
at, social arv er betegnelsen for den påvirkning, børnene tager med sig fra barndommen ind i
voksenlivet. Børnenes forældre, bedsteforældres opvækst og omgivelser har indflydelse på,
hvordan børnene bliver som voksne. Det gælder både uddannelse, privatliv, karriere og
forbrug eller misbrug. Børnene arver altså deres forældres sociale status, værdier, interesser,
adfærd, problemer og evner m.m. Kommer man fra et akademikerhjem, hvor begge forældre
har karrierer og mentalt og økonomisk overskud, ender børnene højst sandsynligt i samme
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position. Kommer man derimod fra et hjem, hvor forældrene forlod uddannelsessystemet
efter 9. klasse, ikke har et job og måske ikke har et stort overskud til deres børn, eller fra et
hjem med misbrug, psykisk og fysisk vold er der højere risiko for, at børnene selv ender uden
uddannelse og uden job, som misbrugere med videre, børnene genskaber altså deres
forældres mønstre.
Denne meget ringe barndom tillægger Jonsson som første stadie i en udviklingsproces. Barnet
fortsætter som voksen med,

at mislykkes i forældrerollen, i partnerforholdet, på

arbejdsmarkedet og så videre. De drenge der kom på Skå og i behandling på Skå var ifølge
Jonsson allerede i gang med en negativ udviklings proces og på vej ud i ovennævnte faser af
fiasko. Drengene Jonsson undersøgte var tredje generation ud af en familie, hvor der i
forvejen var lavet undersøgelser på forældre samt mor- og farforældre. Kendetegnende for
Jonssons definition af begrebet den sociale arv set ud fra flergenerationsperspektivet er
således, at den sociale arv indbefatter tre generationer samt, at den er af kumulativ karakter,
det vil sige at den forøges fra generation til generation (Andersen S. A., Social arv - set i et
kritisk realistisk perspektiv, 2010, s. 34-37). Hovedindholdet i teorien kan derfor centreres i
nedenstående antagelser:
1. Afvigelser herunder kriminalitet arves og dette vil omhandle en kombination af
vidensformer.
2. Afvigelse producerer afvigelse.
3. Afvigelserne kumuleres fra generation til generation.
4. Afvigelserne intensiveres fra generation til generation (Ejrnæs, Pædagoger, forskere og
diskursen om social arv, 2008)
Omdrejningspunktet for selve teorien om den social arv var centreret om flere forskellige
forklaringsmodeller fortrinsvis psykiatriske, psykoanalytiske og sociologiske modeller. Ud fra
de psykodynamiske teorier kan henføres Bowlby 1 og Erikson 2 . Medregnet under de
sociologiske teorier inddrager Jonsson kriminologisk litteratur og teorier om delkulturer,
1

Edward John Mostyn Bowlby, 1907-1990, britisk psykolog, psykiater og psykoanalytiker. Mest kendt for sit
arbejde og interesse for børns udvikling og det banebrydende arbejde med tilknytningsteorien.
2 Erik Homburger Erikson, 1902-1994, tysk / amerikansk psykoanalytiker og udviklingspsykolog. Mest kendt for
sin teori om den sociale udvikling og for arbejdet med og opfindelsen af begrebet identitetskrise, samt
udviklingen gennem psykosociale kriser, hvor mennesket har nogle udviklingsopgaver.
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statusfrustrering og klassebetonede ulemper af teoretikere kan nævnes Cohen3, Cloward4 og
Ohlin. Johnson hævder selv, at hans egen teori om den sociale arv har en berøringsflade med
ovennævnte tankegange. I selve afhandlingen nævner Jonsson herudover også Marx 5 ’
fremmedgørelsesbegreb samt Mertons 6 anomi begreb. Jonssons afhandling er eksplicit
inspireret af Oscar Lewis7’ studier i fattigdoms kultur i Mellemamerika (Andersen S. A., Social
arv - set i et kritisk realistisk perspektiv, 2010, s. 34-37).
Gustav Jonssons formulering af teorien om den sociale arv var også på daværende tidspunkt
yderst interessant og blev meget anerkendt. Doktorafhandlingen blev af medierne modtaget
med stor begejstring.

Kritik af begrebet social arv – et ubrugeligt socialfagligt begreb
Vi er ikke de første til at rejse en kritik af begrebet den sociale arv og vi er eller ikke de første
til at rejse en ny debat omkring anvendelsen af begrebet. Der har tidligere været rejst en kritik
af begrebet. Kritikken, rettes af flere forskellige forskere, herunder Morten Ejrnæs. Ejrnæs er
af den opfattelse, at dette tankesæt omkring miljøpåvirkninger ikke bare automatisk
reproduceres. Eksempelvis har børn med misbrugsforældre flere risikofaktorer end andre
børn men de reproducerer ikke nødvendigvis deres forældres misbrug og deres svaghed.
Ejrnæs mener dermed, at dette tankesæt er stigmatiserende da der ikke er taget hensyn til
eksempelvis helt grundlæggende uligheder i samfundet som manglende skolegang og
erhvervsuddannelse og arbejdsløshed. Ejrnæs påpeger dermed, at begrebet chanceulighed vil
være langt mere retvisende og dækkende, da begrebet chanceulighed dækker over, hvorvidt
alle der har evnerne vil have samme sandsynlighed for, at få en uddannelse et attraktivt job
helt uafhængig i øvrigt af, hvilken baggrund forældrene måtte have. Ydermere har begrebet
oftest være anvendt som overførsel af problemer og eller egenskaber fra forældre til børn.
Derudover er det diffust om der i begrebet social arv refereres til arv som sociale problemer
eller arv ud fra et perspektiv der hedder uddannelsesniveau. Der er i begrebet social arv og
teorien om den sociale arv ingen teoretiske referencerammer og der er derfor heller ikke
Albert K. Cohen, 1918-2014, amerikansk kriminolog, bedst kendt for sin subkulturelle teori om kriminelle
bander.
4 Richard Andrew Cloward, 1926-2001, amerikansk sociolog og aktivist, påvirkede Strain-teorien om kriminel
adfærd og begrebet anomie.
5 Karl Heinrich Marx, 1818-1883, tysk sociolog, politisk økonom og filosof. Grundlægger af den videnskabelige
socialisme.
6 Robert K. Merton, 1910-2003, amerikansk økonom og kendt for arbejdet med anomi begrebet.
7 Oscar Lewis, 1914-1970, amerikansk antropolog , mest kendt for at skabe begrebet fattigdomskultur.
3
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specificeret konkret om der er tale om genetiske, individpsykologiske eller sociologiske
mekanismer. Der refereres således ikke til en konkret teori i forklaringen men blot, at det
skyldes social arv . Tesen om overførsel af sociale problemer fra forældre til børn ses ikke
som seriøst

baseret, grundet manglende relevante og empiriske undersøgelser. Gustav

Jonssons formulerede teori fra 1967 er der indvendinger ikke mod selve gennemførselen af
undersøgelsen men derimod af fortolkningen af undersøgelsen (Ejrnæs, Gabrielsen, &
Nørrung, Social opdrift Social arv, 2004, s. 84-86). Ifølge Ejrnæs kan man altså ikke se, hvem
der kommer til, at lykkes i livet og hvem der ikke gør eller ”hvem der dur og hvem der ikke
dur”. Derfor holder det ikke stik med det sociale udspil som socialdemokraterne er kommet
med, som nævnt tidligere, hvor de fastslår, at det typisk er børn født af en mor der er
arbejdsløs og uden uddannelse der ender i problemer eller med deres ord, bliver et produkt at
den sociale arv.
Efterfølgende har Jonsson aldrig givet udtryk på lignende unuanceret vis. Derimod fremhæver
han i værkerne sidenhen, at børns udvikling og årsagsforklaringer kan tillægges
klassetilhørsforhold, forholdene i institutioner og nærmiljøet. Essentielt er det dog værd at
bemærke, at det især er Johnsons tidligste og mest imposante værker der tillægges størst
værdi hos fagprofessionelle.

Social arv et begreb, tre betydninger
Vi vil i det følgende inddrage sociologen Morten Ejrnæs kritik og undersøgelse af begrebet
social arv. Ifølge Ejrnæs bliver begrebet brugt som en slags universelforklaring på meget
forskellige samfundsmæssige problemer, hvilket gør det til et meget upræcist begreb.
Ejrnæs forsøger at operationalisere begrebet social arv og kommer frem til følgende:
•

Chanceulighed. Skyldes samfundsstrukturelle forhold

•

Risikofaktorer i barndommen. Niveauet er familie, lokalsamfundsniveau og
samfundsniveau

•

Overførsel af sociale problemer fra forældre til børn

(Ejrnæs, Gabrielsen, & Nørrung, Social opdrift Social arv, 2004, s. 47)
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Ejrnæs beskriver desuden, at det er meget uklart, hvad der arves, fra hvem der arves, hvordan
der arves, og hvor meget der arves. Ejrnæs skriver om sin af undersøgelse af den social arv:
”Rapporterne afspejler, at undersøgelser af den sociale arv sjældent rummer
kvalificerede angivelser af sammenhængenes styrke og endnu sjældnere
kvalificerede overvejelser over, hvordan sammenhængene bør fremstilles, når
forskningsresultaterne skal anvendes med henblik på forebyggelse eller
tilrettelæggelse af praksis.”
(Ejrnæs, Gabrielsen, & Nørrung, Social opdrift Social arv, 2004, s. 49).
Risikoen er dermed, at ved at anvende forklaringen om den sociale arv, som årsagsforklaring
på sociale problemer, vil være fastlåsning. Der er ingen handlingsanvisende, og individet er
nærmest deterministisk bestemt til, at få de samme problemer som forældrene, således er
begrebet stigmatiserende.
Ejrnæs foreslår, at i stedet for begrebet social arv, kunne socialarbejderne bruge begreberne
chanceulighed og risikobørn. Han siger, at et barn som regel ender i samme sociale klasse og
på samme uddannelsesniveau som sine forældre. Dette betyder, at de børn, hvor forældrene
ikke har en uddannelse har chanceulighed i forhold til andre børn. Denne chanceulighed
vurderer Ejrnæs skal findes i samfundsstrukturerne.
Ejrnæs har i en vignetundersøgelse af pædagogers, sundhedsplejerskers, sagsbehandleres og
læreres syn på børns problemer og holdninger fundet ud af, at begrebet social arv ofte bruges
af professionelle socialarbejdere. Ejrnæs skriver:
”Begrebet social arv er desuden populært. 85 % af pædagoger, lærere,
sagsbehandlere og sundhedsplejersker i kommunerne anvender begrebet, og de
anvender det hovedsageligt i betydningen ”sociale problemer, der overføres fra
forældre til børn”. De anvender det altså helt hovedsageligt om et empirisk sjældent
forekommende fænomen”
(Jacobsen & Pringle, 2008, s. 143).

19

Hermed påviser Ejrnæs, at mange professionelle tænker på social arv, som Johnson
definerede den (Jacobsen & Pringle, 2008, s. 140). Derfor vil vi i det følgende sætte et kritisk
perspektiv på den deterministisk tænkning, der ligger bag socialarbejderens

brug af

begrebet.
Ejrnæs vurderer i bogen ”Social opdrift og social arv” at:
”Den sociale arv er en modstrøm eller et mindretals problem. Hovedtendensen er, at
børn og unge af forældre med problemer ikke får problemer på samme niveau som
deres forældre. Det er derfor meningsløst at tale om social arv som en meget
væsentlig årsag til børns problemer”
(Ejrnæs, Gabrielsen, & Nørrung, Social opdrift Social arv, 2004, s. 25).
Ejrnæs skriver desuden, at mange socialarbejdere har brugt begrebet til, at forstå og forklare
alvorlige psykiske og sociale problemer, som forårsaget af forældrenes problemer og
egenskaber. Der er dermed risiko for, at reducere problemerne til at være forældrene, men
problemerne kan ligge andre steder (Jacobsen & Pringle, 2008, s. 143).

Det sociale problem

Det er blevet meget tydeligt for os, hvor komplekst et begreb sociale arv er. I det sociale
arbejde og arbejdet med sociale problemer drejer det sig om at løse og behandle sociale
problemer og også om at forebygge. Det sociale arbejde med børn, unge og deres familier er
som alt socialt arbejde – et krydsfelt mellem hjælp, kontrol og magt. Dels er det
socialarbejderens rolle, at hjælpe, men dels også at navigere i en kontekst af samfundets
normer og krav. I børne- og familiesager er det hele familien der ses som klienten. Forståelsen
af barnets behov for omsorg i det sociale arbejde er fortrinsvis opstået på baggrund af
udviklingspsykologiske betragtninger, hvor forældrene ses som udgangspunktet for barnets
trivsel og samtidig også medvirkende til barnets mistrivsel. Dermed bliver det sociale arbejde
centreret omkring

en ændring af de udfordringer og den adfærd forældrene har som

grundpræmis. Forældrene bliver dermed både forklaring og løsning på barnets problemer.
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Socialt arbejde er et praksisfelt der består af en vekselvirkning af teoretisk viden,
praksisviden, personlige og faglige erfaringer, holdninger samt organisationens opbygning og
kultur (Hansen, 2013, s. 29).
Til gengæld er opfattelsen af, hvad der er et socialt problem forskellig. Rent teoretisk er der
ifølge Ejrnæs tre forskellige teoritraditioner, de tre traditioner adskiller sig markant fra
hinanden

i opfattelsen af sociale problemer: En skandinavisk socialpolitisk sociologisk

tradition, en afvigersociologisk tradition og en socialkonstruktivistisk tradition. Den
skandinaviske tradition har sit udgangspunkt i en tankegang der er centreret omkring
tryghed og lighedsidealer, altså de bærende dele i velfærdsstaten. Der søges, at skabe lige
muligheder og adgang for alle uanset, hvilke position i samfundet man kommer af eller fra, for
at forebygge den sociale arv. Den afvigersociologiske tradition, hvor fokus er centreret om
individer, som i deres adfærd afviger fra normerne, eksempelvis kriminalitet eller misbrug.
Indenfor denne tradition er det centralt, at forklare årsagen til, hvorfor nogle menneskers
adfærd vender sig mod normen i samfundet. Den socialkonstruktivistiske tradition har sit
fokus på konstruktionen af sociale problemer ved, at forskellige pressionsgrupper eller
organisationer hævder, at der eksisterer et problem som det helt afgørende (Ejrnæs,
Guldager, Hansen, Hansen, Jørgensen, & Kruse, 2004, s. 11).
Da vi begge er uddannet socialrådgivere

ved vi, at problemforståelsen dels tager

udgangspunkt i det sociale problem, vores faglige viden og normer, vores personlige
erfaringer og holdninger, men også forholdet til borgeren og menneskesyn samt den
organisation vi arbejder for, herunder dens opbygning og kultur og endelig den socialpolitiske
praksis. Vi er af den opfattelse at, hvis vi skulle lægge os fast på en af ovennævnte
problemforståelser ville vi overse relevante forståelser i det sociale arbejde. Derfor lægger vi
os op ad Morten Ejrnæs problemforståelse og i stedet vælger en kombination af overnævnte
samtidig med, at vi lægger afstand til den Jonssonske opfattelse af begrebet social arv (Ejrnæs,
Guldager, Hansen, Hansen, Jørgensen, & Kruse, 2004, s. 26).

Projektets formål

Diskussionen om den sociale arv har jo sine rødder langt tilbage i tiden. Den mere religiøse
kontekst finder vi i dette citat helt tilbage til Mattæus evangeliet.
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”Tag et træ: Enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og
så er dets frugt også dårlig. For et træ kendes på frugten. Øgleyngel, hvordan skulle
I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden
over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt
menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer: På dommens
dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt. På dine ord
skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes.”
Mattæus evangeliet 12, 31-42.
Eksemplet ”øgleyngel” et skældsord som både er anvendt af Jesus og Johannes Døberen i
fortællingen om andre partier end jødedommen. I Det Nye Testamente er skældsordet blevet
til ”elendige kryb” . Begge udtryk er nedsættende og vejet op mod godt og ondt. Og arv går igen
i ”enten er træet godt og så er dets frugt også godt…”. Vi har alle også hørt udtrykket
skomagerens børn bliver også skomagere, hvor erhvervet overføres fra far til søn, eller æblet
falder ikke langt fra stammen. Et ”noget” der overføres fra en generation til den næste. Social
arv. Men social arv er også et forholdsvis uklart og sporadisk begreb. For hvad er arv, hvad
arves, hvem arver og hvorfor arves der? Hverken i videnskabelige diskurser eller faglige
diskurser indenfor det pædagogiske eller det socialfaglige felt eller medie diskursen er det alt
fra fysisk det helt konkret ydre udseende, din psykiske identitet, uddannelse til økonomiske
forhold. Udviklingen i tænkningen af den sociale arv afspejler på grundlæggende vis
udviklingen set i et samfundsmæssigt perspektiv (Ejrnæs, Det ved vi om social arv, 2010, s.
12). Konklusionen her er ganske klar og som tidligere nævnt er begrebet også et fokus
moment på tiden i et moderne samfund, ikke mindst blandt socialarbejdere.
Vi håber som udgangspunkt, at vi med nærværende speciale, at kunne medvirke til at præge
debatten om den sociale arv i en mere forskningsbaseret retning, hvor hovedfokus er, at
udfordre det allerede etableret syn på social arv som begreb og samtidig klæde
socialarbejderen anderledes på til, at træffe et mere og anderledes oplyst valg i den
socialfaglige vurdering i arbejdet med borgeren. Vi har ud fra dette synspunkt valgt at
interview tre kvinder, alle har været anbragt og med sig i deres habitus har de en mere eller
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mindre voldsom barndom og opvækst der er præget af vold, misbrug og omsorgssvigt. De tre
kvinder har forskellige indgangsvinkler og oplevelser af begrebet social arv hvilket vi kommer
nærmere ind på i analysen som vi har valgt at tematisere ud fra de helt overordnede for os
interessante perspektiver. Dette leder os hen til en kort præsentation af projektets design.

Projektets design
Dette afsnit har til formål, at give læseren et samlet overblik over dette speciales opbygning.
Specialet består af otte forskellige dele, alle kapitler med det formål at besvare specialets
problemformulering.
Kapitel 1 Dette det første kapitel i specialet udgør specialets problemfelt, herunder
indledning, afgrænsning, specialets formål og en kort beskrivelse af hvorledes vi forstår
begrebet social arv som socialt problem, samt begrebet social arvs oprindelse. Kapitlet
indeholder ligeledes specialets problemformulering.
Kapitel 2 Dette afsnit fremlægger specialets videnskabsteoretiske overvejelser ud fra vores
hermeneutiske ståsted.
Kapitel 3 Kapitel 3 indeholder specialets empiri og metodeafsnit. Herunder den kvalitative
forskning og adgangen til feltet.
Kapitel 4 Der redegøres for specialets teoretiske tilgang. Herunder anvendelsen af Pierre
Bourdieus teoriapparat og Axel Honneth anerkendelsesteori.
Kapitel 5 Med afsæt i specialets analysestrategi laves der en empirisk analyse ved at
sammenholde informanternes forskellige udsagn indenfor samme tema. Hensigten er på den
baggrund at forsøge og pege på hvilket indhold og funktion begrebet social arv har.
Kapitel 6 På baggrund af analysen kan der konkluderes, hvilket indhold og funktion begrebet
social arv kan have.
Kapitel 7 I denne sidste del af specialet er vores fokus rettet mod , hvorledes specialets
resultater kan omsættes og eventuelt bidrage til en nuancering på området.

Kapitel 2 – Videnskabsteori

Nærværende kapitel omfatter en redegørelse for vores videnskabsteoretiske position og
metode.

I

specialet

har

vi

som

udgangspunkt

problemformulering:
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valgt

at

undersøge

følgende

”Hvilket indhold og funktion har begrebet social arv for tidligere anbragte kvinder ?”
Med følgende arbejdsspørgsmål:

•

”Oplever den unge, at begrebet social arv anvendes som forklaring på deres
problemer og hvilken betydning har dette?”

•

”Føler den unge sig anerkendt som den de er og hvordan kommer det til udtryk?”

•

”Føler den unge at begrebet den sociale arv har haft betydning for den unges
selvbillede og hvorledes kommer dette til udtryk?”

Vi betragter dette speciale som en del af en helhed, som dermed også skal bidrage til at skabe
debat og ikke mindst forstå den ovenstående problemstilling.

Videnskabsteoretisk position
Dette kapitel indledes med en redegørelse for specialets videnskabsteoretiske positionering,
refleksioner og begrundelse for de valg vi har truffet. Videnskabsteoretisk positionerer vi os
indenfor den filosofiske hermeneutik. Vi finder den hermeneutiske tradition, nærmere
betegnet Hans-Georg Gadamers filosofiske hermeneutik, hvor forståelse er udgjort af
forforståelse og fordomme (Fuglsang & Olsen, 2004, s. 322). I den indledende del af specialet
ekspliciteres således vores forforståelse og vores fordomme som forsker, i forhold til, hvordan
vi som udgangspunkt forstår de problemstillinger som vi vil undersøge i dette speciale. Vi går
således ikke forudsætningsløs til nærværende undersøgelse, men tager udgangspunkt i det
Gadamer betegner som en forståelseshorisont. Det er denne forståelseshorisont som vi i den
videre undersøgelse, ønsker at udfordre, udvikle og revidere, og dermed opnå ny erkendelse
af.
Endvidere har vi valgt hermeneutikken da denne forskningstype passer godt som specialets
undersøgelsesmetode, da vi igennem vores interview forsøger, at få et indblik i både
politikkernes, forskernes, borgens og herunder socialrådgiveren ageren og tænkemåde i
henhold til at anvende begrebet den sociale arv. Hermeneutikken i vores speciale rummer to
former for anvendelse. For det første, at de er indgår i undersøgelsen / interview, hvor vi
forsøger, at få ny indsigt og på den baggrund opstår der ændringer, eller en større refleksion
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omkring anvendelse af og betydning af begrebet social arv. Den anden er, at den viden som
bliver produceret, vil give en dybere indsigt i fænomenet, og det vil måske resultere i nye
måder at tænke og anvende begrebet social arv på. Vi gør derudover brug af en hermeneutisk
tilgang til i forhold til, at fortolke og forstå det empiriske materiale og problemstilling. Vi
arbejder i en cirkulær vekselvirkning. Vores forståelseshorisont er åben og påvirkes altså i
interaktion med de nye erkendelser vi gør os gennem projektets forløb i vores stræben efter at
opnå horisontsammensmeltning.
Hermeneutik
Begrebet hermeneutik betyder fortolkning og er oprindeligt benyttet i fortolkningen af
henholdsvis religiøse og juridiske tekster. Det oprindelige ønske var, at skabe metoder, der
kunne anvendes til, at udtænke samlede og entydige fortolkninger af forståelsen af en given
tekst. Metodernes udgangspunkt var, at for at forstå en tekst måtte man sætte sig i
forfatterens sted (Fuglsang & Olsen, 2004, s. 311).
Systematikken af hermeneutikken finder sted i slutningen af det forrige århundrede og bliver
dermed almen lære om fortolkning. I processen udvikles metoderne til også at gælde indenfor
samfundsvidenskaben, det er således ikke kun tekst og sproget der antages som skabt af
subjekter, men derimod også handlinger, sociale vaner, normer og værdier samt materielle
produkter. I denne proces er det fortrinsvis Wilhelm Dithley, Max Weber, Hans-Georg
Gadamar og Jürgen Habermas som er essentielle i hermeneutikkens udviklingsforløb. I denne
proces udvides hermeneutikken til også at omfatte forskningen af menneskelige fænomener
(Fuglsang & Olsen, 2004, s. 338).
Helt fundamentalt for hermeneutikken er det grundlæggende, at de forståelsesorienterede
principper vægtes. Der ses en kontekstafhængighed hvor en hel sand viden ikke stiles efter for
den opnås ikke i undersøgelsen af individ/grupper/samfund der handler og tænker. Helt
centralt for hermeneutikken er forforståelsen og den hermeneutiske cirkel samt
horisontsammensmeltning.
Forforståelse
Set ud fra en hermeneutisk og fænomenologisk kontekst er forforståelsen et yderst centralt
begreb. Forforståelsen betyder, at vi har en grundforståelse som der tages udgangspunkt i.
Qua vores erfaringer udvides og ændres vores forforståelser. Forforståelsen er essentiel netop
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fordi den betyder, at vores tilegnelse af en ny forståelse er konstrueret på tidligere erfaringer
(Guldager, 2015, s. 32).
Dette betyder, at vi aldrig går forudsætningsløst til et socialt fænomen, vi ønsker og forventer
at forstå. Det vil sige, at vi i vores speciale ikke kan møde feltet med en ren tavle. Vi bygger så
at sige, altid på en allerede given forståelse af verden. Forforståelse henviser altså til den
forståelse og de antagelser, som man som forsker har om det undersøgte fænomen forud for
studiet. Det vil med andre ord sige at alle menneskets handlinger udføres på baggrund af, hvad
vi har med os fra tidligere af historisk, kulturel og social påvirkning. Vi er alle socialiseret ind i
et bestemt samfund, en bestemt kultur, og det påvirker vores måde at forstå verden på
(Fuglsang & Olsen, 2004, s. 322).
I hermeneutiske analyser er det væsentligt at gøre sig sin forforståelse bevidst. Argumentet
for dette er, at ens forståelse af det undersøgte objekt altid vil påvirkes af forskerens
subjektive forforståelse. Dette er ikke bare uundgåeligt, men ønskeligt, idet forforståelsen er
nødvendig for at stille relevante forskningsspørgsmål. Ligeledes er en bevidstliggørelse af
forforståelsen nødvendig for at sætte denne i spil og udbygge vores forståelser. Vores
forforståelse

bliver

tilvejebragt

af

vores

personlige

oplevelser,

vores

tidligere

praksiserfaringer samt vores teoretiske viden.
Egen forforståelse
Vi har i vores problemstilling redegjort for de formodninger vi har omkring den sociale arv og
disse har således ledt os videre til problemformuleringen. Vores forforståelse har i høj grad
været en medspiller i udvælgelsen af emnet til dette speciale og forforståelsen vil også være
en tro følgesvend specialet igennem. Vi er dog også bevidste om, at forforståelsen på ingen vis
må hindre vores udsyn.
Det har vist sig i vores søgen efter empiri forud for dette speciale, at det er yderst mange hits
og resultater hvis man søger på begrebet social arv, uanset om det er på Google eller
eksempelvis VIVE. Normalt har der været forsket i social arv set i en kontekst af integration,
giftemål, social mobilitet eller det socialpsykiatriske område. Hvad der for os var interessant
var begrebet social arv set fra en anden vinkel end det der normalt forskes i, nemlig indefra
perspektivet. Med afsæt i den eksisterende forskning på området som også nævnt i det første
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kapitel i specialet, har vi erfaret, at der netop indenfor vores perspektiv endnu ikke er
forskningsbaseret viden.
Det er umiddelbart i forskningen differentieret holdninger til begrebet social arv, dette er også
belyst tidligere i specialet. På den ene side anvender nogle forskere begrebet social arv som
det, at nogle børn har en opvækst på både godt og ondt og vokser op og netop som deres
forældre og lever med helt grundlæggende de samme forudsætninger og ressourcer eller
mangel på samme som deres forældre. På den anden side er der andre forskere der er af den
opfattelse, at opvæksten er en proces, hvor værdier, præferencer og ressourcer eller mangel
på samme både bevidst og ubevidst overføres fra en generation til den næste. Disse to
opfattelser er tidligere beskrevet i specialet som henholdsvis Morten Ejrnæs opfattelse og den
Gustav Jonssonske, hvor den sidste er den vi tager stærkt afstand fra.
Vi er meget opmærksomme på og bevidste om, at den erfaring vi har erhvervet som
praktikere kan medføre forudindtagenhed i holdninger. Vi vil dog tilstræbe os og imødegå
dette ved, at vælge for os egnet teorier og forholde os analytisk til dette.
Den hermeneutiske cirkel
Inden for hermeneutikken er den hermeneutiske cirkel en vigtig del af forståelsen og
fortolkningen. Den hermeneutiske cirkel beskriver den vekselvirkning, den bevægelse, der
foregår mellem del og helhed. Delene kan kun forstås, hvis helheden inddrages og omvendt
kan helheden kun forstås i kraft af delene. Det er forbindelsen mellem delene og helheden, der
er meningsskabende. Det betyder, at det er forbindelse mellem de enkelte dele og helheden,
hvilket tillader, at vi kan forstå og fortolke (Fuglsang & Olsen, 2004, s. 312). Fortolkningen kan
være i forhold til en person, en tekst, kulturelle eller sociale forhold. Vekselspillet dannes
mellem forforståelse og erfaring, mellem del og helhed. I denne proces sker en vekselvirkning
både fra fortolkeren mod genstanden, men også fra genstanden mod fortolkeren. Det er i
grundprincippet en proces der er kontinuerlig og som netop er kendetegnet ved hverken, at
have en betragtet begyndelse eller slutning. Vi er en del af den og den udgør den måde vi kan
forstå og fortolke verden på. Derfor beskrives den ofte som den hermeneutiske cirkel
(Fuglsang & Olsen, 2004, s. 321). Denne menes dog til tider at forekomme som en spiral, da
fortolkningen og forståelsen fortsætter, som en aldrig afsluttet proces. Pointen med spiralen
er, at fortolkeren er en del af processen og at der er en vekselvirkning fra genstanden til
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fortolkeren – og tilbage igen. Denne vekselvirkning er central i vores måde at forstå verden og
fortolke den (Fuglsang & Olsen, 2004, s. 321).
Forståelseshorisont
Selve forståelseshorisonten udspringer af livets erfaringer, i interaktionen med andre
mennesker, tanker og hele tankesættet over de handlinger man foretager sig. I
forståelseshorisonten befinder man sig kontinuerligt oftest uden helt, at være bevidst om det.
Dette kan være når man forarges, overraskes eller når ens forventninger ikke bliver indfriet.
Gadamer benævner bevidst forståelseshorisonten som fordomme. Fordomme udgør habitus
men også som fremadrettet forventninger. Fordommene har rod i vores historie, traditioner
og kulturelle arv og bliver dermed en del af vores forståelse. Forståelseshorisonten er ud fra
Gadamers optik den vi har dannet ud fra forforståelsen og fordommene om et pågældende
fænomen. Gadamer mener, at fordommenes forudsætning for en forståelse skal ses ud fra en
forudsætning der er centreret om vores erkendelse af verden (Jacobsen, Schnack, Wahlgren, &
Madsen, 1979, s. 168-169).
Horisontsammensmeltning
Ifølge Gadamer sker der en horisontsammensmeltning eller en skabelse af mening, når et
menneske er i stand til, at begribe og forstå et andet menneskes fortælling eller udsagn. Når vi
som fortolkere træder ind i den hermeneutiske cirkel sker der en horisontsammensmeltning.
Dette sker, da vi træder ind med en forståelseshorisont, der stilles op imod den forståelse,
som teoretikerne har som grundlag for teorierne. Pointen her er således, at forståelsen skabes
i mødet mellem forståelseshorisonterne, og at det er her, at denne sammensmeltning tager
form.
Det er væsentligt, at horisontsammensmeltning ikke er ensbetydende med enighed om det,
der fortælles. Endvidere skal man provokere sin egen forståelse af verden og revurdere egne
fordomme, fremfor at overtage den andens forståelse. Samtale og dialog er centralt i
Gadamers filosofiske hermeneutik og karakteriseres ved, at samtalens parter taler om sagen.
Det fordrer åbenhed, at tage hinanden alvorligt, villighed til, at sætte egne fordomme på spil
samt, at betragte samtalepartneren som jævnbyrdig. Afslutningsvis afviser Gadamer ikke
metodologi, men understreger, at der bag metoder også eksisterer ontologiske bestemmelser
for, hvordan mennesket forstår sig selv og verden. Endvidere skelner han mellem forståelse
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og metodologi og mener, at mennesket skal fokusere på, at forstå, fremfor at blive metodisk
dygtig (Fuglsang & Olsen, 2004, s. 323-325).

I vores optik er det vigtigt også at forholde sig kritisk til det videnskabsteoretiske afsæt. Dette
for, at vi kan forholde os konstruktivt til begrænsninger. Ud fra vores studier, er vi bevidste
om, at der hverken findes videnskabsteoretiske retninger eller metoder der er nuanceret nok,
men udelukkende giver mulighed for at forklare og forstå dele men ikke alt. Således er der
potentiel mulighed for at supplere med andre metoder og tilgange. Set ud fra et empirisk
perspektiv er kritikken, at der ikke genereres valid viden ud fra et objektivt og universelt
billede men snarere er subjektivt præget. Vi er bevidste om at nærværende speciale ikke vil
ende ud i en objektiv sandhed og et resultat, men at nye genererede data vil give nye
perspektiver. Den hermeneutiske cirkel fortsætter. Vi har dog været nødt til at sætte punktum
for specialets problemstilling.

Kapitel 3 – Empiri og metodeafsnit
Dette kommende afsnit har til formål, at belyse den metodiske fremgangsmåde i specialet,
hvorledes indgangen til feltet har været, de udfordringer der har været undervejs og de
metodiske refleksioner og overvejelser vi har haft og også de begrænsninger dette speciale
er præget af. Endeligt vil vi tydeliggøre, hvorledes den indsamlede empiriske data er
behandlet, vurderet i forhold til reliabilitet, validitet og generaliserbarhed i specialet.
Formålet er at tydeliggøre en gennemsigtighed i forhold til vores valg og fravalg samt,
hvorledes vi er kommet frem til forskningens resultater.
Nedenstående designfigur belyser hvorledes specialets opbygning ser ud:
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Designfigur
Nedenstående figur illustrerer specialets opbygning, således strukturen i specialet tydeliggøres.
Kapitel 1
Problemfelt
Problemformulering
”Hvilket indhold og funktion har begrebet social arv for tidligere anbragte kvinder ?”
•
•
•

”Oplever den unge, at begrebet social arv anvendes som forklaring på deres problemer og hvilken betydning
har dette?”
”Føler den unge sig anerkendt som den de er og hvordan kommer det til udtryk?”
”Føler den unge at begrebet social arv har haft betydning for den unges selvbillede og hvordan kommer
dette til udtryk?”

Kapitel 2
Videnskabsteori og metode

Kapitel 3
Empiri

Kapitel 4
Teoretiske begreber

Kapitel 5
Analyse

Kapitel 6
Konklusion

Kapitel 7
Perspektivering
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Kvalitativ forskning
For at besvare vores problemformulering ”Hvilket indhold og funktion har begrebet social
arv for tidligere anbragte kvinder ?” er målet at komme omkring et bredt snit af
informanter, fortolke og prøve at forstå deres tanker, holdninger følelser og erfaringer. For at
komme ind i vores informanters livsverden og fortolke, forstå deres tanker, følelser og
erfaringer ser vi den kvalitative forskningstilgang, for dette speciale, som et meget naturligt
metodisk valg netop fordi den kvalitative tilgang søger at forstå, verden ud fra vores
informanters synspunkter, hvormed de udtrykker deres holdninger og erfaringer forud for en
videnskabelig forklaring. Til besvarelsen af vores problemformulering anvender vi både
primær og sekundær data, dette skal forstås således, at vi anvender en kombination af
interviews og allerede foreliggende data. De forskellige data indeholde hver især muligheder
og også begrænsninger. (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 19).
Den kvalitative forskning som vi har valgt er interviews. Interviews kan strække sig fra et helt
igennem ustruktureret interview med få planlagte spørgsmål til et helt struktureret niveau
med meget styrende spørgsmål fra intervieweren (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 34). I
nærværende speciale har vi valgt, at anvende et semistruktureret kvalitativt enkeltinterview
som tilgang til, at indhente yderligere empirisk datamateriale. Denne form for interview er et
mindre struktureret interview der minder om en dialog, men som har sit primære
udgangspunkt i af os på forhånd defineret og klarlagte temaer. Disse temaer er defineret ud
fra en teoretisk og empirisk forforståelse (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 159-160).
De semistrukturerede interview vi planlægger at foretage, har sit primære udgangspunkt i en
af os udarbejdet interviewguide som er defineret ud fra forskellige temaer der er udarbejdet
ud fra, at indhente relevante svar til, at kunne besvare vores problemformulering.
Interviewguiden er udfærdiget ud fra den forståelseshorisont vi begge har teoretisk og
empirisk om feltet og vores målgruppe. Vi har fravalgt, at stille vores informanter teoretiske
spørgsmål og spørgsmål indeholdende fagudtryk og fagtermer da sådanne spørgsmål dels er
rettet mod forklaring, fremfor beskrivelse fra vores informanter og dels for, at undgå at vores
informanter ikke forstår vores spørgsmål. Vi ønsker som tidligere nævnt vores informanter
beskriver deres tanker, følelser og oplevelser omkring begrebet social arv, herned fremstår
vores interview spørgsmål også uformelle og så dagligdags som muligt (Brinkmann &
Tanggaard, 2015, s. 40). Vores primære empiriske og teoretiske udgangspunkt er centreret

31

omkring Pierre Bourdieus teoriapparat og Axel Honneth anerkendelsesteori. Disse vil dække
de af os på forhånd defineret temaer over, hvorledes vores informanter oplever den sociale
arv. De af os defineret temaer i vores interviewguide er således:

•

Introduktion og introduktions spørgsmål

•

Overordnet spørgsmål om social arv

•

Hvad indeholder begrebet social arv

•

Social arv, anerkendelse og selvfølelser

•

Afsluttende bemærkninger

Ud fra ovennævnte på forhånd definerede temaer skal vi ud fra Brinkmann og Tanggaards
optik være opmærksom på, som forsker, at disse temaer kan stå i vejen for andre og lige så
relevante indgangsvinkler (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 37). Ud fra dette har vi
diskuteret og er nået frem til, at vores valg af semistruktureret interviews også indeholder
fleksible temaer og spørgsmål der gør, at vi løbende under vores interviews har mulighed for,
at fremme nye forståelser andre temaer og spørgsmål end de allerede nuværende temaer. Vi
er af den opfattelse, at de af os valgte temaer er en rettesnor og medvirkende til, at holde
fokus samt hjælpe os til, at anvende det empiriske datamateriale og i sidste ende besvare
vores problemformulering. Ydermere vil vores seminstruktureret interviews gøre det muligt
for os, at komme tæt på vores informanters dagligdag og livs vilkår ved, at vores primære blik
og fokus er rettet mod den enkeltes tanker, følelser og holdninger samt deres narrative
fortællinger. Dette muliggør således, at vi kan komme helt i dybden med den enkelte
informants oplevelser og holdninger til vores emne. Dette gør det også muligt, at udvide og
udfordre vores forståelseshorisont der således primært kun dækker over vores empiriske og
teoretiske forforståelse for herigennem, at formulere informantens oplevelser (Brinkmann &
Tanggaard, 2015, s. 31).

Interviewguide som tjekliste

Som tidligere nævnt har vi valgt, at udføre semistrukturede interviews. Dette har vi valgt, at
gøre ud fra en konkret og gennemarbejdet og fuldt detaljeret interviewguide for, at sikre at
resultaterne af vores interviews har kunnet tilføre brugbar empirisk viden. Vi har mere eller
mindre ladet os styre af interviewguiden, dog har vi også undervejs vurderet det har været
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nødvendigt, at fravige denne og forfølge informanternes fortællinger, dette har vi gjort i den
overbevisning, at nye fortællinger har kunnet bidrage og været medvirkende til, en mere
nuanceret forståelse som vi har fundet brugbar og særdeles anvendelig i vores analyse. Vi
mener, at disse afvigelser hermeneutisk er udtryk for udvidelse af vores forståelseshorisont
(Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 37). Som tidligere nævnt har vores interviewguide været
struktureret således at vores informanter har præsenteret sig selv,

hvorefter vores

forskningsspørgsmål er udarbejdet således de formår, at svare vores problemformulering.

Adgang til feltet
I nedennævnte afsnit vil vi beskrive vores samarbejde med vores informanter samt, hvorledes
vi har opnået adgang til feltet.
Som udgangspunkt har det været vores plan og ønske, at belyse begrebet social arv ud fra et
socialarbejder perspektiv. Vores interessen har været, at undersøge om begrebet ”gjorde
noget” i forhold til social arbejderens måde at arbejde med de udsatte børn og unge, dette
med inddragelse af børnesynet. Dette ud fra en forestilling og forforståelse af, at vores
interviews ville fremstå mere seriøse og have mere dybde fremfor, hvis informanterne
primært bestod af voksne ikke faglige med en barndom der har været socialt belastet. Valget
om, at tage kontakt til netop denne målgruppe faldt på, at tilgængeligheden til netop dette felt
var, at dette ville give mest mening, qua vi begge har et stort fagligt netværk omkring os.
Umiddelbart fra specialets begyndelse har vi også via privat netværk været i tæt kontakt til en
informant, en voksen med en socialt belastet baggrund. Vi har forsigtigt forespurgt
pågældende om interessen i, at deltage i dette speciales interviews, fordi vi har næret ønske
om også, at have en ikke faglig informant. Gennem specialets proces har vores udgangspunkt
imidlertid ændret sig, dels fordi det har været rigtig svært, at finde de rigtige informanter til
vores interviews men også fordi vores speciale proces har ændret sig sammen med vores
interesser undervejs. De dele som vi ved specialets start anså som vigtige, var bestemt af
vores forståelse af helheden men denne forståelse har forandret sig efterhånden som vi har
arbejdet med delene af vores speciale.
Vi har ligeledes vurderet, at vi ikke ønsker at interviewe børn, unge eller deres familier med et
nuværende sagsforløb i en børne- og familieafdeling set ud fra et etisk perspektiv, da disse
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familier befinder sig i en meget sårbar position. Og at vi som fagpersoner måske åbner op for
perspektiver

vi

ikke

kan

lukke

ned

igen.

Grundet disse nye overvejelser og nu manglende informanter har vi valgt, at anvende
ovennævnte informant fra vores private netværk men vi har ligeledes valgt, at annoncere
efter yderligere informanter på de sociale medier, herunder er ment grupper på Facebook for
tidligere anbragte unge.
Vi har i vores søgen efter informanter opstillet et alderskriterium, dette ud fra den optik, at
vores informanter skal være minimum 30 år gamle. Formålet med dette kriterium har været,
at rekvirere informanter som ud fra deres alder har potentiale og mulighed for, at distancere
sig fra og have reflekteret over, den periode af deres livshistoriske fortælling som vi primært
er interesseret i. Vi har en formodning om, at disse livsfortællinger vil have en anden og mere
konkret og reflekteret egenskab ud fra det synspunkt, at vores informanter har haft en
forholdsvis lang årrække til, at have dannet sig en mening om og reflekteret over de forhold
og oplevelser som vi ønsker, at rette vores fokus mod (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 31). I
sidste ende vil vores valg af informanter bero på, at disse er villige til at stille op til vores
interview og at de vil fortælle deres livshistorie. Vi er bevidste om, at dette har betydning for
den empiri vi således får adgang til (Thagaard, 2015, s. 56-57). Samtidig vælger vi, at alle
informanter får tilsendt et følgebrev som introduktion til interviewet og interviewguiden for,
at imødekomme en eventuel usikkerhed og forkert opfattelse af, hvad det vil sige deltage i et
speciale som informant. Vi vælger ligeledes, at anonymisere alle informanter, dette er med
henblik på, at skabe den tryghed der skal til for, at informanterne åbner sig op og fortæller
deres livsfortælling så ærligt og umiddelbart som overhovedet muligt (Thagaard, 2015, s. 9697). Vi har qua, at alle informanter bor i alle dele af landet valgt at foretage vores interview
over henholdsvis Messenger og Skype.

Præsentation af informanter
I dette afsnit vil vi komme med en kort præsentation af vores informanter, de er som tidligere
nævnt anonymiseret.

34

Informant L: Kvinde 39 år, har kæreste og en bonus datter. Har et godt, men lille netværk og
kan godt lide at dyrke sport. Hun er uddannet sygeplejerske og socialrådgiver. Hun kender til
begrebet social arv fra hendes uddannelser, og opvækst.
Informant D: Kvinde 43 år, bosiddende sammen med sin mand og har tre drenge (24,16 og 9).
Blev farmor sidste år. Har i det sidste halve år arbejdet som butiksassistent. Er også uddannet
SOSU og blomsterdekoratør har derudover en blog, hvor hun fortæller om sidst liv på både
godt og ondt.
Informant M: Kvinde 36 år, bosiddende sammen med sin kæreste, højgravid med parrets
første barn og en anelse hormonel ifølge sig selv. Har tvilling piger på 13 år fra tidligere
forhold, har arbejdet som pædagogmedhjælper i 12 år, har ingen uddannelse. Derudover er M
kunstner og laver frivilligt arbejde. Motivationen for at deltage er ønsket om, at bidrage med
viden som kan være med til, at udvikle og ændre forholdende for sårbare børn og unge.
Fælles for informanterne er de alle har været anbragt eller tvangsfjernet, haft en sag i
kommunen. De har alle forskellige holdninger og meninger i forhold til begrebet social arv.

Transskribering

Det primære fokus i dette speciale er, at forstå vores informanters tanker, følelser og erfaring
omkring begrebet social arv. Transskriberingen af vores lydfiler har været med udgangspunkt
i, at give vores informanters udtalelser oversat til tekstformat så nøjagtig som overhovedet
muligt. Dette da det ikke drejer sig om en sproglig analyse, har vi fundet det mest
formålstjenligt, at oversætte talesproget fra interviewene til skriftsprog. Transskriberingen er
således for, at skabe sammenhæng, lette forståelsen og læseligheden, vi har dog undladt at
transskribere unødvendige fyldeord som ”øh” , tænkepauser og lign. Vi er bevidste om, at
transskriberingen foruden at undlade fyldordene, også mister kropssprog, gestik, ironi og
tonefald. Dette er derfor heller ikke markeret efterfølgende, da vi har vurderet, at det har
været muligt, at lave en meningsfuld analyse på trods af denne udeladelse. Tegnsætning er
ydermere sat efter vores vurdering, når vi har opfattet en pause eller en ny start på et emne
(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 236-244). Den efterfølgende transskription er ikke forelagt
vores informanter, så det har for os ikke været muligt, at vurdere om vores informanter
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oplever disse som hensigtsmæssige eller ej. Vi er dog af den opfattelse, at vi gennem netop
denne samtale form har givet vores informanter al mulighed for, at udtrykke sig og
protestere, hvis dette har været nødvendigt. Samtidig har der til sidst i interviewet været
spurgt ind til, om noget skulle uddybes eller informanten havde yderligere tilføjelser. Så vi må
derfor antage, at vores informanter har svaret ud fra deres egne overbevisninger, holdninger
og værdier (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 316-317).

Meningskondensering
I forhold til analyse af interview resultaterne har vi benyttet os af meningskondensering som
analyseværktøj. Vi har indledningsvis gennemlæst hele interviewet i transskriberet form i
hele dets længde, dette har vi gjort med henblik på, at få en hel overordnet forståelse for alle
relevante nuancer og synsvinkler i vores materiale. Dette har oprindeligt været bestemt af
vores interviewguide, men der har også været det vi vil kalde ”sidespring”. Derefter har vi som
forskere formuleret naturlige meningsenheder og ud fra disse enheder har vi formuleret de
helt dominerende temaer, som kan hjælpe os med, at besvare vores problemformulering.
Dette har vi gjort i samtlige interviews.

Verifikation

Dette afsnit er tilskrevet at vurdere reliabilitet, validitet og generaliserbarheden af interview
resultaterne.
Reliabilitet eller pålidelighed refererer til helt konkret, hvor konsistente vores informanters
svar har været (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 317). Reliabilitet omhandler med andre ord
troværdigheden af vores undersøgelses resultater og bliver derfor også vurderer ud fra om
disse kan reproduceres forskningsmæssigt (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 318). I specialet har
vi foretaget semistruktureret kvalitative interviews og vi er af den opfattelse, at den empiri vi
har produceret er objektiv. Ud fra Kvale og Brinkmanns optik er objektivitet et mangetydigt
begreb, men også et begreb med adskillige definitioner som kan være relevant for den
kvalitative forskning. Vi har ladet os inspirere ud fra Kvale og Brinkmann anvendelse af
objektivitet. Der vil her være tale om, at vi som forskere reflekterer over produktionen af
viden. Vi har således en hermeneutisk tilgang, hvorfor specialets formål er at få vores
forforståelse udfordret. Hermed udgør specialets troværdighed også, at vi løbende har
tilkendegivet vores forforståelser (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 314).
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Validitet vil henvise til gyldigheden af vores forskning og dette drejer sig om, at vurdere om
den metode vi har brugt vitterligt også undersøger det den skal (Kvale & Brinkmann, 2015, s.
318). Specialets problemformulering sigter med henblik på, at vi som forskere forstår,
hvordan vores informanter oplever indholdet og funktionen af den sociale arv. Formålet med
vores kvalitative interviews søger således, at forstå verden ud fra vores informanters
synspunkter og netop også udfolde vigtigheden af deres oplevelser (Kvale & Brinkmann,
2015, s. 19). Det vil fremkomme i specialets konklusion, hvorvidt vi får besvaret
problemformuleringen gennem vores semistrukturerede kvalitative interviews.
Generaliserbarhed refererer til, om vores resultater af forskningen kan generaliseres (Kvale
& Brinkmann, 2015, s. 332). Ved det kvalitative interview ser vi hvert enkelt interview som
ganske unik, vi må derfor også spørge os selv, hvorfor det er nødvendigt, at resultaterne i
vores forskning kræver generaliserbarhed. Til dette mener Kvale og Brinkmann at den viden
vi producerer skal kunne overføres til lignende og andre relevante situationer (Kvale &
Brinkmann, 2015, s. 333).

Analysestrategi
Vi vil i kommende afsnit redegøre for vores analysestrategi, i forhold til bearbejdningen af
vores indsamlede data. Det primære udgangspunkt er centreret omkring den hermeneutiske
videnskabsmæssige

positions

kontinuerlige

fortolkning

og

forståelsesprocesser

og

indbefatter således elementer fra både den induktive og deduktive strategi, herunder
specialets

abduktive

analysestrategi.

Den

abduktive

analysestrategi

markerer

vekselvirkningen mellem vores teoretiske bidrag og det empiriske materiale. Den induktive
og deduktive strategi ses normalt som hinandens modsætninger, dog viser nyere teori, at
disse nærmere skal ses som stadier i en vekselvirkning. Vores analysestrategi, den abduktive,
indplaceres mellem den induktive og deduktive, altså en analysestrategi der befinder sig midt
imellem. I nærværende speciale forårsager den abduktive analysestrategi et potentiale for, at
kombinere samt veksle mellem den teoretiske og empiriske del.

Dette betyder, at vi

afslutningsvis ikke vil fremkomme med en entydig konklusion men derimod have en eventuel
forståelse af, hvad indhold og funktion begrebet social arv indeholder. Dette indebærer at
specialet veksler mellem induktiv og deduktiv strategi, teori og empiri, til den for os mest
dækkende forståelse fremkommer. Specialets forskningsdesign skitserer for os en stærk
empirisk proces, hvor vi ydermere tillægger vores udvalgte teori et væsentligt aspekt i dette
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speciale. De udvalgte teorier udgør, hver især bidrag der skal hjælpe os med at belyse
nærværende speciales problemformulering. (Thagaard, 2015, s. 180-184).

Som beskrevet anvender vi den abduktive tilgang og vi analyserer vores empiri med det helt
centrale udgangspunkt i eksisterende teori, her vil den eksisterende teori hjælpe os med at
finde sammenhænge i det empiriske materiale. Vi har inddraget Bourdieu og Honneth som
hovedteorier, hvor af vi anvender det mest centrale i teorierne som medvirker til, at
begrunde, hvad begrebet social arv har indeholdt og haft af funktioner for de tre kvinder vi
har valgt at interviewe. Ud fra denne teoretiske forforståelse har vi dog i analyse arbejdet
måtte erkende, at det ud fra vores interview materiale har været nødvendigt, at trække ny
teori ind, hvorfor dette er præsenteret ganske kort i analyseafsnittet. Dette vil primært dreje
sig om identitets teori. Vi har valgt at præsentere de tre kvinders livshistorier i forbindelse
med analysen. Ud fra interviewmaterialet er vi kommet frem til, for os mest meningsfyldte
tematikker som udmønter sig i henholdsvis; Hvordan har kvinderne klaret sig og hvad
betyder begrebet den sociale arv for deres selvforståelse. Ud fra disse to tematikker har vi
valgt at konkludere for hvert tema for endeligt at runde ud i en samlet konklusion.
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Vi trådte vi ind i dette speciale med en undren og forforståelse af tidl. anbragte børn og unge
ikke måtte føle sig anerkendt i forhold til anvendelsen af begrebet social arv og at begrebet
var knyttet op på mangel på anerkendelse, det som Honneth omtaler som krænkelser. Det var
som udgangspunkt vores hypotese. På baggrund af dette, opstillede vi

teorier som vi

formodede måtte passe. Men vores abduktive tilgang har åbnet op for nye indsigter og det har
resulteret i nye perspektiver. Det har vi forholdt hos til og vender hele opgaven rundt i vores
analyse.
Først del af vores analyse vil omhandle hvilke betydninger og funktion begrebet social arv
har og hvordan

vores informanter forstår begrebet. Analyse del 2 vil indeholde, hvad

begrebet social arv kan betyde på individ niveau i forhold til vores informanters identitet og
selvbillede, en ny viden vi bringer i spil nu. Og i analyse del 3 vil vi anvende Honneth og de tre
anerkendelsessfærer til beskrive, hvad anerkendelse har haft af betydning for vores tre
informanter udvikling af en et sundt selvbillede og identitet i bestræbelserne på, at komme
videre i livet, på trods af de udfordringer de har haft og deres usikkerhed omkring, de ville
blive som det de kom fra . Dette var som udgangspunkt ikke vores første tanke, at anvende
Honneth’ teori om anerkendelse på den måde.

Etiske overvejelser

Dette afsnit omhandler vores etiske overvejelser, som er et af de afsnit vi har været allermest i
tvivl om forstået på den måde, om det var rigtig af os, at bruge vores faglige og personlige
baggrund som vi har anvendt i nærværende speciale.
I den kvalitative forskning er der adskillige etiske aspekter vi som forskere er nødt til, at gøre
os overvejelser omkring. I dette speciale har alle vores informanter givet et skriftligt
informeret samtykke til, at deltage efter de er blevet skriftligt og mundtligt præsenteret for
formålet med dette speciale, hvilket er at blive klogere på hvorledes begrebet social arv
opleves af vores informanter. Derudover har vores informanter fået tilsendt følgebrev og
interviewguide og de er informeret om muligheden for, at gennemlæse vores transskription af
egne svar fra interviewet og de er informeret om reglerne for opbevaring af lydfiler (Kvale &
Brinkmann, 2015, s. 116).
Alle vores informanter er informeret og garanteret anonymitet således, at hverken
informanter eller dennes familie kan genkendes (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 117). Vi er
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ligeledes bevidste om, at det for vores informanter ville kunne blive særdeles følsomt, at
medvirke i interviewet, hvilket eventuelt kunne få indflydelse på og konsekvenser for både
informanterne og deres familie. Ved at åbne op for spørgsmål med vores informanters
oplevelser ville der være en risiko for at informanterne qua interviewet vil åbne op for
oplevelser og erfaringer som vi som interviewere ikke kan lukke igen (Kvale & Brinkmann,
2015, s. 118). Det har for os ikke været muligt at vurdere, hvor følelsesmæssigt hårdt
interviewet har været, vi har dog bevidst undladt, at spørge indtil barndom og oplevelser af
krænkende karakter, da dette ikke har været vores fokus. Vi er dog opmærksomme på, at det
for alle vores informanters vedkommende har været / har sat tanker i gang (Kvale &
Brinkmann, 2015, s. 119).
Som forskere har det for os også været udfordrende dels, at have forhåndskendskab til
anbringelsesområdet, en af os er opvokset i kernefamilie og en af os har været tvangsanbragt
fra teenageårene. Dette har vi været opmærksomme på både har kunnet være en motivation,
drivkraft, fejlkilde men også en indforståethed med vores informanter i øvrigt. Selve balancen
i dels at være professionel, men også være personlig har givet os en klar naturlig forståelse af,
hvor tæt vi har kunnet gå på vores informanter, hvilke spørgsmål vi har kunnet stille og den
særlige jargon der er anbragte imellem og forståelsen af begrebet social arv. Det har med
andre ord været en særlig platform at tale ud fra. Ud fra vores synspunkt virker alle
informanter til ikke, at have sorteret i, hvad vi måtte vide om deres livsfortællinger men i
stedet har virket meget beredvillige til, at hjælpe og dele deres historie ”hvis det har kunnet
hjælpe andre”.

Kapitel 4 – Teoretiske begreber
I dette afsnit redegør vi for valget af specialets teoretiske perspektiver. Vores valg af teori og
allerede eksisterende empiri tager sit udgangspunkt i problemformuleringen. Set ud fra et
teoretisk udgangspunkt kan vores problemformulering anskues ud fra adskillige teorier men
vi

er af den opfattelse, at vores valg af teori kan fremme afklaringen af

problemformuleringen. Vi er bevidste om, at med valget af nedennævnte teorier / teoretikere
har vi også fravalgt andre spændende og relevante tilgange, som kunne have anskueligt gjort
interessante perspektiver i undersøgelsen af vores problemformulering. Vi har i vores
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besvarelse valgt at anvende Pierre Bourdieu8, og Axel Honneth9, hvilke vi vil gøre rede for i
nedennævnte afsnit.

Pierre Bourdieus teori om habitus, kapital og felt

Social arv er som tidligere belyst et yderst kompliceret begreb at operere med. Som tidligere
nævnt er kendetegnet for arv, at det er noget man overfører fra generation til generation. Vi
har således valgt, at lade os inspirere af den franske sociolog Pierre Bourdieu og vi vil
anvende begreberne habitus, kapital og felt.
Habitus
Habitus ses som kompetencer, handle og holdningsmønstre, der optages ved, at den unge
generation følger eller overtager disse mønstre i oversat form fra deres forældre. En
reproduktion sker således ved hjælp af videregivelse af sociale karakteristika. Dette gennem
og qua den socioøkonomiske position i forhold til materielle goder, boligforhold, økonomi,
nærmiljø samt i kraft af holdninger og livsstil sammenkædet til konkrete positioner, kulturel
forankring og gruppetilhørsforhold. Bourdieu konkluderer dermed, at den sociale arv ikke er
et fænomen der enten er eller ikke er tilstede, der vil højst være tale om en regulerende følge.
Felt
Bourdieu deler op i felter det sociale arbejde betegnes således af Bourdieu som det
socialpolitiske felt. Det socialpolitiske felt kan ydermere opdeles i underfelter eksempelvis
praksisfeltet som er socialarbejderens felt. Dette felt bestemmes af socialarbejderens position,
kapital samt det politiske magtforhold. Bourdieu er i forskningen kendt for sine omfattende
sociologiske studier af ulighedsforhold og er af den opfattelse, at en befolkningsgruppe kan
opdeles i udsnit og herigennem finde udvalgte og helt konkrete fællestræk. Feltet skal alene
forstås ud fra egen autonomi men samtidig også set ud fra forholdet til andre felter. Feltet
inkluderer også doxa og sætter dette i spil. (Wilken, 2011, s. 51). Ud fra Bourdieus tankesæt
vil det være muligt at foretage en tilbundsgående undersøgelse af sociale forhold eksempelvis
gennem interview, han er dog af den overbevisning at bagvedliggende strukturer, forhold
samt historik ikke gør det muligt for informanterne, at se en umiddelbar samt ureflekteret
erfaring af verden (Sestoft, 2006, s. 27).

8

Pierre Bourdieu, 1. August 1930 - 23. Januar 2002, fransk sociolog og antropolog.
Axel Honneth, 18. Juli 1949 - , tysk professor og filosof, han er først og fremmest kendt for sin
anerkendelsesteori
9
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Kapital
Både habitus og felt begrebet skal ses i sammenhæng med kapitalbegrebet. Selve kapital
begrebet omfatter de tre kapitalformer, den økonomiske kapital, den kulturelle kapital og den
sociale kapital. De to modsætninger er den kulturelle og den økonomiske, hvor den
økonomiske omhandler penge og helt generelle materielle goder er den kulturelle både et
bredt og snævert begreb. I den brede forståelse omhandler begrebet kulturel læring og i den
snævre forstand vil der primært være tale om konkret viden der er udmøntet i eksempelvis
et uddannelsesbevis. Denne kulturelle form for kapital fremtræder i tre forskelligartet
forståelser;

kropslig, objektiveret og en institutionaliseret forståelse Så selv om den

kulturelle kapital foreligger som en kapital form for sig selv

er der uden en påvist

sammenhæng dog en delvis om end ikke direkte sammenhæng . Dog forekommer det lettere
at akkumulere den kulturelle kapital netop grundet den økonomiske. Den sociale kapital
indeholder status og netværk. Også i dette begreb er der forskellig artet perspektiver, helt
formelt hører titler og medlemskaber under dette perspektiv. Den uformelle del af
perspektivet er således de ganske almindelige og helt uformelle sociale relationer (Hansen,
2013, s. 100-102). Ud af de tre kapital former udleder Bourdieu den symbolske kapital. Den
symbolske kapital indeholder og er beskrevet som værdier, ry og anerkendelse og er
ensbetydende med omsætningen af de tre andre kapital former (Wilken, 2011, s. 63). Helt
overordnet svarer kapital begrebet til de værdier og ressourcer som socialarbejderen har
acces til, qua dispositionerne fra habitus og feltet de interagerer i. Dette svarer således ifølge
Bourdieu til praksis og selve kapital begrebet udgør slig et rammebegreb som kan defineres
ud af analysens sammenhæng.
Bourdieu og den sociale arv
Bourdieu knytter social arv op på social handlen, social handlen følger af habitus, som en
måde at forklare den sociale arv på. Helt essentielt synes problemet ved social handlen, at
være måden de sociale vilkår mestres på.

Kan individet mestre vilkårene, herunder

socioøkonomiske og sociokulturelle forhold, på en positiv måde, ses resultatet ikke
uundgåeligt negativt. Mestres spillereglerne, vil den social arv være positiv, mestrer individet
det ikke er det negativt. Dette betyder at det således ikke behøver være den økonomiske
kapital der alene er afgørende for individets livschancer. Centralt er koblingen mellem
kvalifikationer, som ses eksempelvis som kreativitet, fleksibilitet og personligt overskud, og
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kompetencer, som ses som tage kontrol over, handling og magte situationer. Ud fra Bourdieus
tankesæt omkring habitus kan den sociale arv således ses som en reproduktion af former for
social handlen og livsstil, dette skal igen ses i kontekst med kapitalformerne som det enkelte
individ har udgangspunkt i og erfaringer med. Den kulturelle kapital har sit primære afsæt af
en helt specifik undren, nemlig hvordan det er muligt for de højest positionerede gruppers
børn at klare sig bedre end de lavest positionerede. Bourdieu er af den opfattelse at den
kulturelle kapital først og fremmest opnås gennem uddannelse samt er knyttet op på
relationen mellem mennesker der kommer af samme kulturelle herkomst. I interaktionen
sker en akkomodering af den kulturelle kapital, som omdannes til symbolsk kapital der qua
sproget omdannes til andre kapitalformer gennem sprog, kommunikation, netværk og
habitus. Kapitalen konstrueres og veksles i uddannelses institutioner, nyhedsmedier og
sociale grupper. Dette er ifølge Bourdieu med til, at fastholde sociale forskelle og dette
medfører, at de højest positionerede grupper har adskillige muligheder for, at indlære sig
samfundet. Omvendt har lavere placeret positioner færre muligheder, da dette vil kræve
større anstrengelser hvis det skal lykkedes individer fra denne position, at kæmpe sig til
større kompetencer og bedre kapital. Bourdieu er derfor af den opfattelse at social arv
reproduceres -

ikke gennem forskel på økonomisk kapital eller individuelle mangler –

gennem forskel i gruppens adgang til kultur som ydermere giver adgang til andre kapitaler
herunder anseelse og anerkendelse.
Tilgangen her set ud fra Bourdieus perspektiv kan vi således opfatte som reproduktion af
social ulighed som noget der fremkommer dels gennem familier men også samfundets
klasser, men også et fænomen der føres videre i uddannelsessystemet. Bourdieus teoretiske
position harmonerer udmærket med forskningen omkring chanceulighed, det vil sige de
undersøgelsesresultater der er indikerer, at forskel i status, uddannelsesforhold,
socioøkonomiske forhold, livsstil, kulturel forankring etc. i stort omfang er specifikt knyttet til
forældrenes status, uddannelse osv her kan vi referere til Ejrnæs som tidligere nævnt i
specialet . Dog er Bourdieus teoretiske position ikke i overensstemmelse af Gustav Jonssons
anvendelse af begrebet social arv som benævnelse for overførsel af sociale problemer fra
generation til generation (Jensen, Social arv, 2006-2007).
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Kritik af Bourdieu
Selve kritikken af Pierre Bourdieu fremtræder ikke monstrøs i litteraturen, dog finder vi, at
der er flere bestanddele af hans teori vi sætter spørgsmålstegn ved. Bourdieus teorier har sin
oprindelse af konkret forskning og undersøgelser af det franske uddannelsessystem i
1960’ernes Frankrig. Vores spørgsmål vil være om Bourdieus forskning og teoriapparat
problemløst kan overføres til danske forhold anno 2019 som er de forhold vi er interesseret i.
Bourdieus teoriapparat største kritikkere er subjektivister som først og fremmest kritiserer
teorien for at være deterministisk på baggrund af de sociale strukturer bestemmer individets
handlinger, hermed gives der ikke anledning til, at forstå social forandring. Den mest
udpræget kritik af Bourdieu må anses som værende stræben efter koblingen af struktur og
aktør som nok er tættest fæstet til strukturalismen. Individet vil dermed have begrænset dels
handlemuligheder og dels påvirkningsmuligheder. Bourdieu kan ikke forklare, hvorfor nogle
individer klarer sig godt til trods for dårlige forudsætninger. Ej heller kan han forklare
hvorfor en aktør i feltet fungerer fundamentalt anderledes end andre. Bourdieus begreber er
meget åbne og relativt formbare hvilket måske nok skal ses både som hans styrke og svaghed
og hans teori kan benyttes i adskillige sammenhænge, hvilket gør, at det kan synes svært at
fastholde og præcisere. Begreberne definerer på ingen måde noget uden, at koble til en
kontekst, som eksempelvis habitus begrebet. Bourdieu tillægger habitus begrebet meget stor
værdi og netop habitus bliver således et essentielt bindeled mellem individets position og
individets positionering i samfundet. Netop habitus begrebet kan være yderst svært at både
fastholde og omsætte, begrebet habitus bliver en analytisk opbygning, en konstruktion, hvor
redegørelsen bliver kraftløs af at medfødte egenskaber ikke tillægges værdi (Järvinen, 2007, s.
363).

Axel Honneth og anerkendelse
Anerkendelse er et rigtig gammelt ord, men både ordet og begrebet har fået en ny og mere
aktuel betydning. Det at anerkende et andet menneske er også at ”se” mennesket som et
konkret individ, en person altså, at opleve mennesket som unik og noget specielt.
Men hvorfor betyder det så meget at blive anerkendt? Det helt korte svar er, at uden
anerkendelse fra andre, frembringes ikke anerkendelse af sig selv. Dette er det essentielle,
troen på sig selv – selvværdet. Anerkendelsen er betingelsen for udviklingsprocessen, da dette
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skaber det hele menneske, der accepterer både sig selv som individ og som også udvikler en
modstandskraft til livets udfordringer.
Axel Honneth10 har med teorien om anerkendelse antydet, at mennesket som udgangspunkt
har et helt essentielt behov for anerkendelse. Samtlige kapitalformer kræver anerkendelse.
Set ud fra et samfundsperspektiv er styrkeforholdet mellem kapitalformerne eksempelvis,
hvor anerkendt det er at have penge. Individ mæssigt er der indbyrdes anerkendelseskampe
gennem tilegnelse af kapital, dette gennem dels at tilegne sig eller at opnå noget der er
anerkendt set ud fra Bourdieus perspektiv.
Anerkendelsesteorien har rødder der går tilbage til starten af 1800-tallet, til filosoffen G.W.F.
Hegels værker. Hegels anerkendelsestanke bestod i, at anerkendelsen finder sted i
interaktionen mellem to individer. Axel Honneth anerkendelsesteori er en videreudvikling af
anerkendelsestanken, som kan føres tilbage til den tyske filosof G.W.F. Hegel (Højlund & Juul,
2005, s. 22). Hensigten med Honneth anerkendelsesteori var, at udvikle en ny normativ
samfundsteori om anerkendelseskampe, hvor kampene er moralsk motiverede og opstår på
baggrund af manglende oplevelse på social anerkendelse (Højlund & Juul, 2005, s. 25). Han
beskriver individets behov for anerkendelse som et grundlæggende behov for individets
eksistens. Det vil sige, at han betragter anerkendelse som en forudsætning for, at individet
kan udvikle sin identitet, hvorfor anerkendelse skal være til stede i alle forhold, som individet
er en del af.
Axel Honnets anerkendelsesteori, er interessant at inddrage dels på grund af teorien kan
fortælle os noget om hvordan anerkendelse i de tre sfærer har betydning for individets
identitet og selvfortælling og det passer godt ihft specialets problematik og fordi den
beskæftiger sig med menneskets behov for anerkendelse.
De tre former for anerkendelse
Honneth skelner mellem tre former for anerkendelse, der er forudsætninger for en vellykket
identitetsdannelse, som han placerer i tre forskellige sfærer (Højlund & Juul, 2005) . De tre
sfærer for anerkendelse medvirker alle til, at individet kan udvikle en personlig identitet med
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Axel Honneth, 1949-, tysk professor og mest kendt for sin anerkendelsesteori.

45

et positivt selvbillede, i form af selvtillid, selvrespekt og et sundt positivt selvværd, hvorved
individet kan bekræfte sig selv, og det liv det lever (Højlund & Juul, 2005) .
Den første anerkendelsessfære kalder Honneth privatsfæren. Denne anerkendelsesform
kommer i stand gennem kærlighedsforhold. Disse kærlighedsforhold kan ifølge Honneth fx
være forældre – barn – forholdet, forholdet imellem par og venner m.m. I relationerne er
kærligheden en gensidig anerkendelse, som balancerer i et spændingsfelt mellem emotionel
tilknytning og selvstændighed. Kærlighed, stærke følelsesmæssige bånd og omsorg er den
mest elementære form for anerkendelse ifølge Honneth, for herigennem styrkes det positive
selvbillede og muliggør en grundlæggende selvtillid hos individet, hvilket fremmer
udviklingen af individets personlige identitet. Derudover betoner Honneth, at den basale
selvtillid er medvirkende til, at individet kan handle, kommunikere og indgå i nære relationer.
Anerkendelsessfæren beskrives af Honneth for at være noget særligt;
”…særlig, fordi det er her barnet under udvikling i relationerne til nære voksne
omkring sig kan opnå den fundamentale selvtillid, som er forudsætning for at
kunne vokse op til et modent og ansvarligt menneske med evne til anerkendelse af
andre”
(Ejrnæs, Guldager, Hansen, Hansen, Jørgensen, & Kruse, 2004, s. 162).
Den anden form for anerkendelsessfære er den retlige sfære, den form for anerkendelse er
knyttet til retten:
I de vestlige samfund er grundlaget for vor tids ret, at mennesker ses som frie og
lige. I frihedsbegrebet forudsættes, at hvert menneske har ret til meninger,
holdninger og værdier og til at udtrykke dem. Lighedsbegrebet indbefatter, at
retten gælder for alle og på samme betingelser, ikke at det altid er sådan at
mennesker opfatter det sådan og det kan fører til kampe for øget frihed
(Ejrnæs, Guldager, Hansen, Hansen, Jørgensen, & Kruse, 2004, s. 162).
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For at være retlig anerkendt og agere som moralsk tilregnelig, skal individet både sikres
retten til beskyttelse af frihed og sikres mulighed for at deltage i offentlige
beslutningsprocesser (Honneth, 2006, s. 158). Når man sikres sine rettigheder udvikler man
selvrespekt og stolthed og man får skabt en følelse af, at være på lige fod med alle andre
samfundsmedlemmer (Honneth, 2006, s. 161). Retlig anerkendelse opnås ved, at få tildelt
lovmæssige rettigheder, der gør sig gældende i samfundet. Det vil sige vil sige, hvis vi kigger
nærmer på eksempelvis kapitel 11 i Serviceloven, særlig støtte til børn og unge, § 46m stk.2,
står der således;
”Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at
sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling,
sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes
med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste og skal have til formål at
sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af
kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk”.
Men hvordan kan man sikre de udsatte børne og unge med særlige behov rettigheder, når
man møder dem med begrebet den sociale arv? allerede der begynder deres retstilling for lige
behandling at forsvinde.
Ifølge Honneth vil anerkendelse som rets subjekt betragtes som en forudsætning for
udviklingen af vedkommendes selvrespekt, hvorved muligheden for, at deltage i
samfundslivet, som respekteret medlem, styrker den personlige identitet og øger den
individuelle selvrealisering (Honneth, 2006, s. 16).
Honneth mener dog ikke, at alle er i stand til, at tage brug af deres rettigheder, da han mener,
at den sociale status spiller en rolle for, om man gør brug af sine rettigheder:
”For at kunne agere som en moralsk tilregnelig person må man ikke blot have retlig
beskyttelse mod indgreb i sin fritid, men også en retligt sikret mulighed for at
deltage i den offentlige beslutningsproces; og denne ret kan i realiteten kun gøres
brug af, hvis man har en vis social levestandard” (Honneth, 2006, s. 158).
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Bliver man retligt anerkendt, vil man dermed også blive respekteret som et individ, der har
den nødvendige sociale levestandard i samfundet (Honneth, 2006, s. 158). Derudover nævner
Høilund & Juul, at formelle rettigheder ingen betydning har, hvis det enkelte individs ret og
værd ikke anerkendes af systemet. Dette betyder, at systemet skal respektere de love og krav
der gør sig gældende for hver enkelt person i samfundet. De fortæller videre, at Honneth
pointe er, at hvis borgeren skal respekteres, skal der udvises respekt for dets rettigheder
(Højlund & Juul, 2005, s. 26).
Den tredje form for anerkendelsessfære er den solidariske sfære, som forudsætter en fælles
værdihorisont eller værdifællesskab blandt individer i et samfund. Ifølge Honneth så kan
solidaritet i moderne forstand, kun opnås ved sociale relationer, hvor man værdsætter
hinanden og med det menes, at det enkelte individs egenskaber og evner fremstår som
betydningsfulde for fællesskabet. Medlemmerne af samfundet er orienteret imod en fælles
værdihorisont, som udgør værdifællesskabet, hvor værdier er bestemt ud fra samfundets
dominerende etiske idealer (Honneth, 2006, s. 164). Social værdsættelse baseres på
individuelle præstationer og egenskaber, som individet besidder, og som af samfundets øvrige
medlemmer opfattes som værdifulde, hvilket øger mangfoldigheden i et samfund, hvad angår
livsstil og valg af livsvej og bidrager til samfundsmæssig solidaritet. Social værdsættelse er
eksempelvis en forudsætning for voldtægtsofrets selvværdsættelse, som en form for
identitetsskabende positivt selvforhold af individets personlige identitet og positive
selvforhold, som etableres gennem de tre former for anerkendelse, kan vanskeliggøres,
nedbrydes eller trues af omgivelsernes disrespekt, krænkelser som Honneth kalder det
(Honneth, 2006).
De tre former for krænkelser
Honneth sondrer mellem tre former for krænkelser, som truer med at nedbryde den
personlige identitet eller det positive selvforhold. Honneth mener, at når der eksister tre
former for anerkendelse, vil der ligeledes være tre former for krænkelser., som viser sig
igennem negative moralske oplevelser hos individet, De 3 krænkelsessfærer kalder Honneth
for kropslige krænkelser, nægtelse af rettigheder og nedværdigelse af livsformer fx fornærmelse,
ydmygelse, foragt, u synliggørelse, at blive overset,

hvor oplevelsen af den manglende

anerkendelse er af både fysisk, psykisk og social karakter. De tre krænkelser har vi fravalgt at
gå mere i dybden med da de ikke anvendes i analysedelen.
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Kritik af Honneth
Som det gør sig gældende med Pierre Bourdieu er der øjensynlig heller ikke en overvældende
kritik af Axel Honneth teori. Dog vil vi lægge os op ad Nancy Frasers11 kritik i forhold til
anerkendelsesteorien. Fraser er af den opfattelse, at Honneth mangler forklaringskraft i
anerkendelsesteorien og at der helt overordnet set ikke er nok udelukkende, at tale om
anerkendelse. Som udgangspunkt opsummerer Fraser sin kritik i tre generelle punkter.
Fraser stiller først og fremmest spørgsmål ved, om samfundet kun skal forstås som en
anerkendelsesorden. Dels har systemets struktur som sådan intet med status og eventuelle
uretfærdighedsfølelser at gøre, hvorfor dette heller ikke kan reduceres til manglende
anerkendelse. Fraser mener at et helt centralt emne for nutidens kritiske teori er kapitalisme
og kultur. Kulturen er præget af flere og flere værdihorisonter og langt fra homogen. Fraser er
af den opfattelse, at det der kæmpes om ikke kun er anerkendelse, men i lige så høj grad om
omfordeling. Når der konkurreres på pris, arbejdskraft og teknologi har dette intet med
anerkendelseskampe at gøre. Ydermere lægger Fraser vægt på, at Honneth kan kritiseres for
manglende afgrænsning og uddybning af flere elementer i anerkendelsesteorien. Fraser
mener, at i stedet for anerkendelse handler det om lige dele autonomi til alle, at alle skal være
lige meget værd.

Kapitel 5 – Analyse

Vi har gennem alle tre interviews haft en fornemmelse af at alle informanterne har haft behov
for, at fortælle os og overbevise os om, at de trods manglende omsorg af forskellig karakter
under deres barndom og opvækst er kommet forholdsvis godt ud på den anden side som
voksne. Vi har på ingen måde givet udtryk for, at have en forforståelse af de svar
informanterne kunne svare på vores spørgsmål, ej heller, at vi ledte efter bestemte udtalelser
eller resultater. Men at vi derimod var interesseret i informanternes oplevelser og forståelser
af begrebet social arv og hvad begrebet indeholder og hvilke funktioner det har for de tre
kvinder. Vi fornemmer ud fra de tre interviews, at barndom og opvækst med omsorgssvigt
har fået en relativ stor betydning for det liv som voksen som alle tre kvinder lever i dag, men
det har også haft betydning for de valg de har truffet i deres liv. Samtidig har kvinderne behov
for, at fortælle at det er gået dem godt. Alle tre kvinder har derudover forskellige
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Nancy Fraser, 1947-, Amerikansk politisk filosof , inspireret af Habermas, Foulcault og Honneth
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indgangsvinkler til begrebet social arv. Deres barndom og opvækst og de svigt de har oplevet
forbinder de med begrebet social arv på forskellig vis. For læsevenlighedens skyld har vi valgt
at dele vores analyse op i følgende tematikker:
Hvad indeholder begrebet den sociale arv for de tre kvinder og hvordan forstår de begrebet.
Hvilken betydning har begrebet social arv for de tre kvinders selvforståelse og identitet.
Anerkendelsens betydning. Hvert tema vil afrundes med en delkonklusion for endeligt at blive
samlet i en endelig konklusion.

Hvad indeholder begrebet den sociale arv for de tre kvinder og hvordan forstår de
begrebet
Ud fra Bourdieus synsvinkel er habitus begrebet

velegnet til, at analysere, hvordan

opvæksten har betydning for voksenlivet, dette da habitus ses som internaliseringen af alt det
sociale set ud fra en bestemt position i feltet. Habitus er handlemåder der kommer i spil
individuelt og begrebet søger, at forklare relationen mellem menneskets handlinger og de
objektive strukturer. Habitus afspejler handlingsmønstre, præferencer samt principper i
betragtningen af verden og dens omgivelser. Opvækstvilkår vil ses forskelligt fra barn til barn
og kvinde til kvinde og dermed også skabe forskellige og unikke vilkår for internalisering af
de objektive strukturer, dermed bliver barnet i besiddelse af forskellige kapitalforskelle dette
giver således forskellig adgang til repræsentation i forskellige felter. Barnet og den voksne vil
erfare verden ud fra deres position i feltet som er fremkommelig for den enkelte. Set i en
kontekst er der sammenhæng mellem dels menneskets felt og dels menneskets dispositioner
og livsstil og menneskets præferencer vil være set i lyset af den enkeltes kapitalmæssige
forudsætninger (Mik-Meyer & Villadsen, 2007, s. 76-77).
Som nævnt i teoriafsnittet eksisterer der fire forskellige former for kapital, den økonomiske,
kulturelle, sociale og den symbolske kapital. Kapitalbegrebet har sin bemyndigelse i den
analytiske kontekst

da den er knyttet op

på anerkendelse og dominerende

opfattelseskategorier i samfundet og dermed gengiver magten i felterne. Kampen om den
symbolske kapital er for os relevant i forståelsen af, hvorledes de tre kvinder har håndteret
deres liv efter omsorgssvigt og anbringelsen samt i forståelsen af, hvad begrebet den sociale
arv indeholder for dem. Derfor vil samtlige citater være udpluk af en større fortælling der
danner grundlag i belysningen af det centrale i dette speciale nemlig belysningen af begrebet
den sociale arvs indhold og funktion.
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Kvinden M
M fortæller i interviewet forskellige forhold fra sin barndom og opvækst som har betydning
for voksenlivet i dag og det liv hun har levet, dette er medvirkende til, at belyse hvad M ser
som indholdet i den sociale arv. M trækker i sin livsfortælling flere aspekter frem som har haft
indvirkning på hendes liv. Men det helt gennemgående aspekt er følgende citat: ”Jeg skal hele
tiden være på vagt, for ikke at skyde mig selv i foden på grund af de ting jeg har med i min
rygsæk.” M italesætter vigtigheden af hendes tidlige livsvilkår som essentielt for, at hendes
manglende selvværd og på vagtheds følelsen i forhold til voksenlivet. Goffmann mener her, at
M opfører en ”forestilling” hvor M har påtaget sig en frontstage identitet i forsøget på, at
overbevise omverdenen om hvem M er

på den måde hun viser sig frem på. De helt

dominerende værdiansættelser fra forældre, psykolog og systemet har aflejret sig i M’s
habitus og har dermed fået indvirkning på M’s perception og handlemåde, hvilket er blevet
centralt for M’s tilgang til blandt andet uddannelse og arbejdsmarkedet.
M’s livsfortælling har sin begyndelse ved fem års alderen, hvor hun har den allerførste
samtale med en psykolog. Det næste vi hører M fortælle er problematikker i familien, hvor M
har forskelligt artet problematikker med moderen. Det sidste er M’s nye familieliv med en
tidligere soldat der er førtidspensionist og har PTSD. Familien har fået børn. Alle livsfaser i
M’s liv tillægger hun social arv. Men runder i interviewet af med at hun ikke bryder sig om
begrebet.
M’s livsfortælling er præget af som barn, at have været udsat for omsorgssvigt og en mor der
havde og stadig har et omfangsrigt alkohol misbrug. Socialforvaltningen har på baggrund af
dette, også meget tidligt i M’s liv været involveret i familiens liv og M’s anbringelse :
”…det har været en manglende evne til at vide hvad jeg som barn havde brug for af
nogen voksne der har haft nogen problemer og min mor har også drukket og det er
blevet værre efter jeg er blevet lidt ældre.” , ”Jeg var 12 år første gang hvor jeg kom
på sådan en nær miljø institution og da jeg var 13 kom jeg på et socialpædagogisk
kollektiv, hvor der var otte forskellige anbragte, med 8 forskellige diagnoser og
alene det er jo vanvittigt og hen i vejret synes jeg… Men allerede da jeg var
har jeg været til psykolog første gang.”
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M peger i sin livsfortælling på forhold af immateriel karakter, der bevirker, at forældrene ikke
har været i besiddelse af den social kapital til, at give M den omsorg et barn har brug for.
Denne negative opfattelse af social kapital i M’s barndom har betydet, at M har prioriteret
denne kapital form som den mest værdifulde. M fremhæver, at hun i barndommen og
ungdommen fik, at vide, at hun aldrig ville blive et normalt menneske:
”Men det har man den gang jeg blev anbragt… Der har jo stået i mine papir, at jeg
aldrig ville blive et normalt menneske. Problemet er bare, at jeg er et normalt
menneske… som bare har lidt omsorgssvigt. Så hvis jeg nu havde fået de rette
stimuli den gang, så havde jeg sikkert også en uddannelse i dag osv. Men har
opgivet det i dag, da jeg tjener det samme som en uddannet pædagog. Og det kan
være det at I kalder den sociale arv at jeg som barn af systemet blev sat i bås. Vi er
så gode til at generalisere nogen ting udefra nogle mønstre og det tror jeg også kan
være en arbejdsskade…”
I dette citat eksemplificeres, hvorledes sociale strukturer internaliseres og således også får
indvirkning på den måde M ser og forstår sig selv på ud fra habitus. Ud fra Bourdieus
perspektiv sætter dette M i stand til, at magte vidt forskellige situationer. M ser sig selv som
barn af systemet og føler sig påvirket af den sociale arv herigennem. Ydermere har det haft
indvirkning på M’s uddannelses og erhvervs muligheder som hun i sit voksenliv har overvejet.
Ud fra Bourdieus teoriapparat peger M’s livsfortælling på et billede af, at M har forsøgt at
tilpasse sig det felt der hedder samfundets helt dominerende antagelse og hun er herigennem
kategoriseret og sat i bås. Dette gør M ud fra habitus der er præget af M’s erhvervede
handlingsmønstre, præferencer og principper som spejler M’s anskuelse af verden. Så i stedet
for at se sig selv med en uddannelse som pædagog, er det helt naturligt for M, at søge ind i
rollen som ”et normalt menneske , som bare har lidt omsorgssvigt”. Hermed kommer
chanceuligheden til udtryk og det bliver tydeligt, at M’s vurdering af sine egne evner
reducerer M’s muligheder. Hermed ses det, at det at M knytter de sociale forskelle i samfundet
op på uligheden som en helt konkret indfaldsvinkel til begrebet social arv. Set ud fra
Bourdieus perspektiv har M ikke tilegnet sig tilstrækkelig symbolsk kapital til, at få adgang til
feltet pædagoger. Derimod er M’s selvforståelse domineret af hendes barndom og opvækst.
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Dette betyder, at M’s vilkår i hendes barndom og opvækst skaber vilkårene for internalisering
af de sociale objektive strukturerer og hun er dermed i besiddelse af varieret kapitalformer.
Dette bidrager til, at danne forskelige vilkår for adgang til de forskellige felter (Mik-Meyer &
Villadsen, 2007, s. 76).
M har oplevet en rigtig svær opvækst, hun føler sig svigtet på mange områder og føler ikke
hun har modtaget noget hjælp gennem sin opvækst:
”Åh ja, ganske kort, kompliceret, Jeg har lidt en masse svigt både fra systemet og
mit barndomshjem og æh, en forfærdelig barndom egentlig, ikke med overgreb eller
sådan, men uden nogen form for, hvad kan man sige? Identitet, jeg har på en eller
anden måde været en tom skal, en zombie, jeg har været understimuleret og det er
jo det jeg i virkeligheden synes er interessant ift. det med den sociale arv. Jeg tror
det har meget at gøre med, ikke så meget hvor man vokser op og i hvilket miljø,
men hvilke former for omsorg og stimuli man får i sin opvækst, mere end hvad
midler familien har, sådan rent økonomisk og uddannelsesmæssigt. Altså jeg tror
på hvis du bliver stimuleret rigtigt og mødt med de behov du har, så har du rigtig
gode muligheder for alt muligt, så er det ligegyldigt om du er vokset op i Voldsmose
eller whisky bæltet, det er et spørgsmål om hvordan man bliver håndteret som
menneske mere end hvilket miljø. Men det er jo bare min overbevisning…”
Begrebet social arv bliver af M italesat som: ” Jeg tror helt sikkert på at der er nogle mønstre
der vil forsætte… så ved jeg ikke om man skal kalde det en social arv eller hvad…”
Citaterne italesætter vigtigheden af den sociale kapital i Bourdieus teoriapparat. Denne
kapital er som tidligere nævnt netværket af familie, venner, kolleger og andre mennesket har
adgang til. Den sociale kapital er på sin vis afhængig af arbejde og tid og også fornemmelse
for, at begå sig i de rigtige cirkler og vil oftest også være forudsætningen for og
afhængigheden af den økonomiske og kulturelle kapital. Det betyder dermed, at M og
forældrenes fravær af social kapital har indvirkning på M’s barndom og opvækst og også de
valg M har truffet i forhold til karrieremuligheder.
M’s barndom har også haft indvirkning på de prioriteringer hun haft i forhold til sine egne
børn:
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”Mine børn har på nuværende tidspunkt i deres liv allerede været udsat for meget
qua deres opvækst, fordi det var et kompliceret forhold til deres far, men vi er
kommet efter det og de trives rigtig godt, de går i skole og får gode karakterer, de
har rigtig gode venner, men livet går også op og ned fordi de er i puberteten osv.
men de har nogen rigtig gode muligheder. Og det har de fordi vi har haft råd til at
flytte dem fra folkeskolen hvor vi bor og til en privatskole. Jeg tror samfundet kan
have mulighed for at fuck det op for nogen som ikke har råd til det. Men jeg synes
de, mine tvillinger har nogle gode forudsætninger selvom vi ikke har så meget at
gøre med og jeg kunne tage en social arv med yderligere, men fordi jeg har været
heldig at møde nogen fornuftige mennesker og kom ind at arbejde med pædagogik
og kunst osv., og har udviklet mig og arbejdet med mig selv, så kommer det også
dem til gode, men hvorvidt at vi bliver fattigere og ikke har mulighed for måske at
betale for de udvikler sig fagligt osv. må guderne jo vide.”
Denne fortælling i interviewet viser, at M har forsøgt, at give børnene bedre livsvilkår og en
bedre deltagelse i det sociale rum end hun havde som barn. Økonomien har således været
vigtig for, at hun kunne vælge privatskole således, at M kan opnå anerkendelse i den
symbolske kapital.
Det er vigtigt for M i sin livsfortælling, at understrege, at hun agerer anderledes end hendes
egne forældre gjorde, dette indikerer vigtigheden af den anseelse hun har mulighed for at
opnå ved at børnene går i privatskole frem for folkeskolen. Samtidig er ovenstående citat
også styret af en økonomisk tænkning og viser, at familien har finansielle ressourcer til at
sende børnene i privatskole, altså den økonomiske kapital ud fra Bourdieus perspektiv. Dette
er i modsætning til et tidligere citat hvor M udtaler:
” Altså jeg tror på hvis du bliver stimuleret rigtigt og mødt med de behov du har, så
har du rigtig gode muligheder for alt muligt, så er det ligegyldigt om du er
vokset op i Voldsmose eller whisky bæltet, det er et spørgsmål om hvordan man
bliver håndteret som menneske mere end hvilket miljø”.
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Adspurgt hvad M har af holdning til begrebet social arv og hvad det indeholder, siger hun:
”social arv, kan jeg faktisk bedst lide hvis man kalder det noget andet, noget med de
svigt man har fået Jeg kunne godt tænke mig at man ændre begrebet eller kalder
det noget andet, ikke den sociale arv. Andet ord… Ved jeg sku ikke… men det er
noget med tilgang”
M’s livsfortælling tegner et konkret og tydelig billede af en opvækst præget

af et

omsorgssvigt der har haft stor betydning for den barndom, ungdom og opvækst samt
voksenliv, M er kommet til at leve. Siden 5 års alderen har M været i kontakt med fagfolk og
siden teenageårene har hun været anbragt på forskellige institutioner. Hun er af den
opfattelse interviewet igennem, at begrebet den sociale arv har haft indflydelse på hendes liv:
”Jeg tror på at hvis det eneste du lært og har set, sociale spilleregler eller
situationer i din opvækst så vil du jo ikke kunne finde ud af hvad er alternativ
måde og gå til mennesker på eller tage mennesker ind. Jeg tror helt
sikkert på at der er nogle mønstre der vil forsætte, fordi man ikke kan gennemskue,
gennemskue noget man ikke har haft berøring med før, så ved jeg ikke om man skal
kalde det en social arv eller hvad?”
Analysen tegner et indtryk af, at eksistentielle oplevelser, herunder opvækst vilkår og en
anbringelse, kan blive betydningsfuldt for det enkelte menneskes selvopfattelse og valg i livet
da kraftfulde oplevelser som ovennævnte internaliseres i mennesket og således bliver en del
af menneskets habitus. Habitus begrebet er karakteriseret ved, at habitus får betydning for de
valg mennesket anvender gennem livet, herunder valg af familieform, uddannelse og erhverv.
Begrebet social arv peger M på er et begreb der er indlejret i M’s habitus, der er mønstre der
fortsætter og som for M også præger kapitalformerne i livet. M lægger meget på, at videregive
den kulturelle kapital i forhold til en skolegang, hvor det er prioriteret at børnene går, fremfor
en folkeskole i nærområdet herunder spiller også den økonomiske kapital ind, i kraft af at de
betaler for den private skole. Også den sociale kapital vægtes tydeligt i fortællingen, hvor M
tragter efter, at give børnene en anden opvækst end hun selv har fået, samtidig med hun
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tænker den sociale arv ind således, at den ikke videre føres til børnene. Samtidig har M dog en
bekymring for børnenes opvækst efter en barndom med vold: ”Kommer der en reaktions på
traumet og hvornår? Eller gør der ikke?? Hvornår kommer den sociale arv?”.
Kvinden D
D tegner et billede af at bruge sig selv positivt. Men samtidig kommer også fortællingens plot.
Hun fremlægger i sin livsfortælling at hun helt har trukket sig fra sin familie, adspurgt om D
har kontakt med sin familie i dag svarer hun:
”Overhovedet ikke. Min familie har jo været ude og inde af mit liv i 39 år, så var de
der, så var de der ikke og det har også påvirket mine børn, selv min den mellemste
spurgte mig engang;” Mor: kan du nogensinde blive så vred på mig så du aldrig
nogen sinde vil se mig igen?” så er det svært at sige nej selvfølgelig ikke, for hvordan
skulle jeg så forklare min egen forældres agenda…Jeg tror man skal derud og bide i
græsset…. Jeg var selvfølgelig ked af min familie havde skåret hånden af mig og det
tager jo mange år at komme sig over fordi, det er jo vitterligt navlestrengen der
klippes over.”
D’s livsfortælling tegner et billede af en kvinde der ikke har haft adgang til det nære netværk.
Hun fastslår flere gange i sin livshistorie, at det vitterligt har forholdt sig sådan, men at hun
også af og til reflekterer over grunden hertil. Hun vælger på sin vis, at fremstille årsagen og
grunden hertil som selvvalgt på grund af hendes opvækst. Set i et Bourdieus perspektiv
fremstilles forældrenes fravær i den sociale kapital som et helt afgørende element for, at D
ikke får adgang til at deltage i det nære netværks fællesskab. D har i sin opvækst og voksenliv
i stedet tilkæmpet sig imponerende resultater i kraft af en uddannelse, familieliv, jobmæssigt
og en succesrig blog. Vi er dog af den opfattelse

ud fra hendes egen konstruktion af

fortællingen, at dette ikke har kunnet opveje familiens fravær af sociale kapital.
En anden gennemgående fortælling i D’s liv

er rollen som mor. Gravid som 18 årig.

Graviditeten betød for D, at hun var klar til at gå i sin ” egen arvs fodspor”:
”Jeg kommer fra en familie hvor moderen altid afstøder den førstefødte…. Jeg er den
første i min familie der får drenge i min familie alle andre får piger, og jeg var så
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bange for at få en pige, for så kunne jeg jo ikke bryde ud af det der, min sociale arv
og det har sådan været mit faste holdepunkt i det der.”
Rollen som mor bygger på et nyt og anderledes værdisæt for D end det hun er opfostret med
selv og som også giver anledning til hendes livsfortælling, hvilket medfører en fornyet
betydning for både hendes familie liv og arbejdsidentitet. Men samtidig er hun også yderst
bevidst om, at for hendes vedkommende strækker den sociale arv sig fire generationer tilbage
i tiden:
” alt i mit liv siger at jeg skulle blive som i de sidste 4 generationer - så jeg tror på
det er sådan et eller andet driveman har i sig selv, man kan sagtens sætte sig ned at
sige; min sociale arv siger; ”at jeg skal blive alkoholiker, at jeg bliver ikke til noget,
jeg bliver narkoman, de der lidt grovere ting…”
”Men jeg var jo 18 år gammel og kommer så under kommunen og fik sådan en, tror
man kalder det en hjemmehosser, sådan en dame der kom. Og hende er jeg dybt
taknemlig for, hun tvang mig ned for at se min søn og det var hende der sådan set
tvang mig til sådan hmm. Jeg turde ikke holde af for alt hvad jeg holdte af har jeg jo
mistet hele tiden og det var jo ligeså meget det også. Men det gav mig bare sådan
en, og så den gang jeg så ham, sådan lidt, det her kan jeg godt hmm og især for de
det var en dreng og jeg har kun fået drenge og jeg er så lettet”
Moderrollen bliver i livsfortællingen den moralske identitet og er med til at underbygge
oplevelsen og fornemmelsen af, at være et anstændigt og anerkendt menneske. Det er centralt
for M, at være en god og pligtopfyldende mor og dette er samtidigt vigtigt for hendes
selvopfattelse. Vi ser her, at hun forsøger, at fremhæve de værdier hun er i besiddelse af.
Med udgangspunkt i Bourdieus forståelse har det for D været vigtigt at nå social opstigning
og ved at kæmpe om den symbolske kapital og tilegne sig kulturel kapital gennem både
uddannelse og sin blog. Kampen om opstigning er centralt, da den har til hensigt, at opnå en
mere profitabel placering i feltet med en højere grad af anerkendelse. Dette bliver en klar
videreførelse af D’s kamp mod de dominerende meninger, hendes netværk, og hende selv om
at D vil ende som en taber. Denne fortolkning passer i tråd med selve plottet i D’s
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livsfortælling. Samtidig med at hun også italesætter ønsket om, at hun ønsker at fortsætte den
sociale opstigning. Dette gør D ud fra ønsket om at komme ud af familiens kaos og svigt
hvilket nedennævnte citat bevidner:
”Men jeg kan huske følelsen af sådan en lettelse, okay hvis det bliver en dreng så
kan jeg komme ud af det her… Jeg kan komme ud af det her spind som jeg er blevet
viklet ind i, for selvom jeg har været et barn så har jeg været meget velvidende om
det her bare var spil jeg bare var født ind i og det skulle jeg forsøge at overleve og
jeg vidste også det ville koste mig hele, altså det hele en dag fordi jeg var nød til at
bryde ud af det og det er det som er farlig ved social arv for det koster som regel
hele ens bagland.”
Denne kamp for at undslippe, hvad den sociale arv indeholder for D gør hermed de helt
dominerende forudsigelser til skamme og stiler i stedet mod et familie felt og et karriere felt
der er højere end, hvad

D kommer fra men også hvor den symbolske kapital og

anerkendelsen er højere.
D’s livsfortælling med en opvækst præget af omsorgssvigt peger således på, at det præcist i
D’s tilfælde har haft stor indvirkning på det liv hun efterfølgende har valgt at leve. D.
reproducerer dermed ikke forældrene, bedsteforældrene og oldeforældrenes livsbetingelser.
Men D har samtidig reflekteret over betydningen af den sociale arv:
”Jeg tror faktisk talt på at, man er støbt ud af et eller andet, Jeg har tænkt meget på
det ift. Mit eget liv - alt i mit liv siger, når jeg ser på mit eget; ” siger alt i mit liv, at
jeg skulle blive som i de sidste 4 generationer. det tror jeg bestemt, man er født ind
i…og når man bare lever i det, altså ikke stiller spørgsmålstegn og bare følger med,
det kan godt være at man stiller spørgsmålstegn indvendig, bare for at overleve, er
man nød til at følge med”.
Kvinden L

L’s livsfortælling tegner et billede af et barn , der meget tidligt i barndommen i stort omfang
har været nødsaget til, at tage ansvar for sig selv og i vidt omfang også har måttet overtage
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mange af sin mors forældrefunktioner. L fremhæver i sin livsfortælling barske erindringer fra
sin tid som anbragt og hendes opvækst med begrebet social arv:
”Jeg stødte på begrebet den sociale arv første gang som 14-årig, hvor jeg overhører
en snak imellem to pædagoger som arbejdede på den institution hvor jeg var
tvangsanbragt. Den gang tænkte jeg ikke så meget over begrebets betydning, men
det har jeg i den grad gjort i mit ungdoms og voksenliv. ”
L er i sin livsfortælling meget direkte i fortællingen af, hvordan forældrene har håndteret livet
med børn. L italesætter livsfortællingen igennem, at hun har oplevet en psykisk syg mor, der
trækker sig i relationen, græder og har selvmordstanker og kun har lyst til at dø. Samt en far
der øver psykisk og fysisk vold mod børnene. Begge forældre har velfungerende job Familien
har et nydeligt hus, bil, campingvogn og kommer på ferier. ”Vi virkede udadtil som den helt
perfekt familie, vi opretholdte alle en facade som ingen formåede at se igennem.”
Vi får ikke indtryk af ud fra L’s fortælling, at familien har kæmpet om den symbolske kapital.
L’s livsfortælling om barndom og opvækst er fremfor alt præget af manglende anerkendelse
og indsigt i et barneliv. Set ud fra Bourdieus perspektiv vil betegnelsen for betingelserne
være, at de dominerende ser sig som dominerende, hermed ser de undertrykte ikke det der
sker men oplever i stedet undertrykkelse, hvormed deres rolle bliver naturlig og det bliver
svært at bryde ud af den. L kommer i sin livsfortælling frem til, hvor vanskeligt det er, at
kæmpe mod de helt dominerende forestillinger:
”Grundlæggende tror jeg ikke på den sociale arv og man bliver som det man
kommer fra. Men hvis man hører det tit nok, kan man godt komme i tvivl og til sidst
begynder

man at tro på det.” , ” Det gør jeg tit kigger efter tegn på om jeg ligner

mine forældre i deres adfærd og det holder jeg nok aldrig op med at gøre.”
Ud af til har forældrene ført en kamp om symbolsk kapital og anerkendelse gennem, at
børnene har passet skole, dyrket sport og været velklædte. Herigennem bliver det tydeligt at
forældrene har forsøgt, at give børnene en vis form for kulturel kapital.
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Adspurgt hvordan L opfatter begrebet social arv og hvad begrebet indeholder for hende
svarer hun:
”For mig betyder begrebet at, jeg bliver lige som mine forældre.” , ”Jeg har rendt
rundt som

en hovedløs høne og troet, at jeg skulle alt muligt i min desperate iver

efter at gøre noget med mit liv – blive til noget og bryde min sociale arv.” , ” Som jeg
forstår begrebet den sociale arv, at forældrenes sociale problemer bliver videreført.
Hvordan er det så muligt at se barnet den unge for hvem de er med deres
kompetencer og ressourcer. Så ja, i begrebet ligger der for mig en al for stor fokus
på negative ressourcer.” , ”Grundlæggende tror jeg ikke på ikke på den sociale arv
og man bliver som det man kommer fra. Jeg er glad for at jeg ikke havde den viden
den gang, for så havde jeg aldrig bedt om hjælp, hvis der var nogen som havde
antydet jeg ville blive eller var bekymret for at jeg skulle blive som mine forældre
og havde vidst min barndom ville følge mig resten af mit liv, i alle mulige
henseender, så havde jeg uanset hvor irrationelt det end lyder, hellere have lidt
flere bank, blå mærker og den smerte forsvinder igen, men det gør folks fordomme
ikke, og uanset hvilke uddannelse, sportslig karriere jeg har haft, så slipper jeg
aldrig ud af den sociale arvs diskurs og vil altid blive betragtet som mønsterbryder
og ikke anerkendt eller mødt for den jer, mig, med mindre jeg lyver om min fortid –
hvilket har været min strategi længe…”.
Bourdieu peger på, at en families økonomiske, uddannelsesmæssige, kulturelle og sociale
status præger et barn. Dermed er L’s indlæring af den afgørende kapital i feltet familie
vanskelig i en familie hvor opvæksten har været præget af omsorgssvigt og dårlige relationer
til forældrene, samtidig ses den hjælp hun har tragtet efter stigmatiseret hende til en
”mønsterbryder” fremfor, at anerkende hende som den hun mener hun er. Ud fra Bourdieus
optik er L’s opvækst hermed præget af et felt med lave kapital kompetencer.
Delkonklusion
Gennem alle tre livshistorier har vi erfaret, at opvæksten i hjem med omsorgssvigt har fået en
relativ stor betydning for de tre kvinders voksenliv og for de valg de tre kvinder har truffet.
Ligeledes har kontakten til det kvinderne benævner ”systemet” haft indflydelse på kvindernes
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opvækst, herunder de tre anbringelser. Sammenlagt har dette været af helt essentiel
betydning for kvindernes selvforståelse og i nogen grad af deres uddannelse. Det har mod
vores forventning og forforståelse vist sig, at de tre kvinder kun i begrænset omfang i
interviewene har italesat stigmatisering. De tre kvinders forståelse af begrebet den sociale
arv ligger sig tæt op ad Gustav Johnssons definition af begrebet, altså videreførelse af
forældrenes normer, værdier og adfærd til børnene. Alle tre kvinder italesætter
sammenhængen mellem barndom og opvækst og manglende kapitalformer hos forældrene
som problematisk og årsagsforklaring til deres levede liv og hvad begrebet social arv også
indeholder hos dem. Mønsteret af de manglende kapitalformer hos forældrene, har fortrinsvis
været tillagt den sociale og symbolske kapital værdi og i mindre grad den økonomiske og
kulturelle kapital. Den økonomiske kapital har først i voksenlivet givet anledning til
refleksioner. De tre kvinder peger alle på fraværet af symbolsk kapital som et helt centralt
aspekt og vi konkluderer derfor også på den baggrund, at der er en tydelig sammenhæng
mellem anerkendelsen hos forældrene og det levede voksenliv. Konkret peger alle tre kvinder
på, at deres forståelse af begrebet social arv næsten sidestilles med Johnsson de peger også på
i forskellig grad at deres barndom og opvækst i den sociale arv har haft betydning for deres
selvforståelse, hvilket vi vil analysere på i den kommende delanalyse.

Hvilken betydning har begrebet social arv for vores informanters selvforståelse og
identitet
I analyse del 1 har vi berørt hvilke funktioner og betydning begrebet social arv har samt,
hvorledes vores de tre kvinder forstår begrebet. Med afsæt i dette skriver vi os ind analyse
del 2 som omhandler, hvilke betydninger har begrebet social arv haft for vores informanters
identitet og selvbillede. For at læserne af både specialet herunder analysen ikke skal blive
forvirret, så vil analyse del 2 være koblet sammen med både teori om identitet og analyse.
Grunden til vi har valgt at opbygge analyse del 2 på denne måde er, for at være så tro som
overhovedet muligt mod den abduktive tilgang vi har i specialet. For os har denne metode
resulteret i nye perspektiver, som vi ikke var bevidste om fra start, vi var ikke bevidste om
hvordan begrebet social arv kunne påvirke vores informanters selvbillede og identitet. Vi
inddrager derfor en beskrivelse af begrebet identitet, da det er relevant for at kunne belyse de
nye perspektiver som vores interviews har åbnet op for.
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Men hvad er identitet? De fleste af os har formentlig et standardsvar: Navn, alder, profession,
fritidsinteresser, bopælskommune, familie og søskende, hvilken uddannelse man har ... Det er
selvfølgelig en vigtig fortælling om os selv, og disse ydre kendetegn er ret afgørende; også for
vores egen opfattelse af, hvem vi er. Vores formelle præsentation siger én vigtig ting om os,
nemlig at vores identitet er unik og der er ingen andre som kan fortælle præcise den samme
historie, som jeg kan fortælle om mig.
Ifølge Carsten Rene Jørgensen12 beskriver i bogen ”Danmark på briksen”, at identitet er et
begreb som er behandlet på mange forskellige måder igennem tiden. Det betyder derfor, at
der er mange forskellige forståelser af, hvad begrebet identitet indeholder. Man kan forstå
identitetsbegrebet ud fra blandt andet udviklings-, social, - og personlighedspsykologiske
samt kulturanalytiske, eller antropologiske og klinisk psykologiske perspektiver (Jørgensen C.
R., 2012, s. 150). I bogen ”Identitet” Analyser Carsten Rene Jørgensen begrebet identitet i
krydsfeltet mellem psykologi og sociologi og forklarer hvad de forskellige teoretiske
perspektiver byder ind med ift. hvordan kan forstå hvad identitet er. Carsten Rene Jørgensen
beskriver bogen Danmark på briksen identitet således;
”Den normalt udviklede menneskelige identitet kan defineres som det enkeltes
individs mere basale og forholdsvis stabile svar på spørgsmål som: Hvem er jeg?
Hvordan adskiller jeg mig fra andre? Hvordan ønsker jeg, at andre ser mig? Hvad er
mine behov og hvor går mine grænser? Hvilke mål og projekter vil jeg stræbe efter
for at realisere i mit liv?” (Jørgensen C. R., 2012, s. 151-152).
Psykologiens grundliggende fokus i forhold til identitet de indre psykiske forhold og
processer, ses gennem de mentale og psykologiske funktioner hos individet (Jørgensen C. R.,
2012, s. 24). Hvilket betyder, at der er et mindre fokus på, hvordan de sociale og kulturelle
påvirkninger er med til at danne individets identitet. Springer vi over i den sociologiske
tilgang til identitet, så er det de sociale arenaer, roller samt de samfundsmæssige elementer
som er i fokus og med til at påvirke individets identitet. Indenfor sociologien finder vi
eksempelvis Irving Goffman betragter identitet som noget der bliver skabt igennem sociale

Carsten Rene Jørgensen, cand.psych., Ph.d., lektor i klinisk psykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
har bl.a. skrevet bøgerne Danmark på briksen og Identitet.
12
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interaktioner. Og indenfor de sociologiske perspektiver, er der ikke fokus på, hvorledes
identiteten også påvirkes af individets personlighed eller indre psykiske (Jørgensen C. R.,
2012, s. 24). Ifølge Jørgensen er det vigtig at man ser på både de psykologiske og sociologiske
tilgange til identitetsdannelse, da det ifølge Jørgensen ikke er muligt at forstå menneskets
identitet fuldt ud uden at man forholder sig til begge dele (Jørgensen C. R., 2012, s. 26).
Jørgensen inddeler identitet i 4 niveauer, som en måde til at forstå identitet på. Han skelner
mellem det som han kalder: Jeg identiteten, den personlige identitet, den sociale identitet og den
kollektive identitet (Jørgensen C. R., 2012, s. 512-153). Vi beskriver kort jeg identiteten og den
personlige identitet. Den sociale og kollektive identitet berører vi ikke yderligere da de ikke er
relevante at inddrage i analysedelen.
Jeg

identiteten

bliver

beskrevet

som

en

del

af

individets

grundlæggende

personlighedsstruktur og blandt andet forudsætter en rimelig grad af integration af indre
objektrelationer – integration af individets opfattelse af sig selv og andre. Det vil sige, at her
finder vi har vores sammenhænge mellem fremtid, nutid og fortid, altså de livserfaringer vi
har gjort os. Derudover er de værdier, normer, og den kultur individet er opvokset i, indlejret
i denne identitet. Jeg-identiteten er den indre psykiske og ubevidste del af et individs identitet
(Jørgensen C. R., 2012, s. 153). Jeg-identiteten er det tætteste man som individ kommer på en
kerneidentitet og er den identitet der har størst betydning for menneskets psykiske sundhed.
Indenfor psykologien arbejdes der ofte med jeg identiteten, da den har en betydningsfuld rolle
for individets psykiske sundhed. Ifølge Jørgen vil en stærk jeg identitet, betyde at individet
føler en sikkerhed og tryghed i at individet har en unik identitet, er jeg identiteten derimod
svag, vil individet ikke opleve tryghed i sin individualitet. En utryghed eller en forstyrrelse i
jeg-identitet kan få op til flere konsekvenser, blandt andet at individet bliver usikker på sig
selv, kan udvikle et lavt selvværd, blive usikker på sin egen fortælling om ”hvem er jeg” og
dermed lettere påvirkes af andres meninger og holdninger. Derudover er der risiko for, at
individet med en forstyrrelse i jeg-identiteten kan mere psykisk ustabil og mindre
modstandsdygtige (Jørgensen C. R., 2012, s. 38-40).
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Ifølge Jørgensen spiller identiteten en essentiel rolle for det enkelte individ, og såfremt
identiteten og selvbilledet bliver udfordret, kan der opstå identitetsforstyrrelser. De fire
identitetsforstyrrelser, som Jørgensen omtaler er; identitetskriser eller identitetsforvirring
eller identitetskonflikter, identitetsforstyrrelse også kaldet identitetsdiffusionen eller
identitetsforstening (Jørgensen C. R., 2012, s. 173). Identitetsforvirring eller identitetskriser
opstår primært i ungdomsårene, men kan også forekomme for senere i livet. Individet kan
blive usikker på og forvirret omkring hvem det selv er. Identitetskonflikter opstår, når
identitet indeholder nogle elementer, der arbejder imod hinanden. Dette kunne eksempelvis
være disharmoniske holdninger, som individet besidder. Individet formår ikke at have en
sammenhængende identitet. Ved identitetsforstening kan individet have svært ved at tilpasse
sig forandringer, fx Belastninger og væsentlige ændringer i individets sociale situation kan
medføre, at fleksibilitet og tilpasningsevne afløses af rigiditet og forstenede opfattelser af
situationen Et eksempel på dette kan være hvis et individ går fra sin partner, så kan de have
svært ved at tilpasse sig deres nye rolle som single. Ved identitetsforstyrrelse er der tale om
mere dybdegående konflikter i jeg identiteten, det vil sige at individet oplevelse af at ens
personlighed ikke er stabil og kontinuerlig. Den kan ændre sig, så man skifter holdninger,
værdier, religion eller seksuel orientering. Lettere identitetsforstyrrelser er normalt, især
mens man er ung. Man kan have mere alvorlige identitetsforstyrrelser, hvis man har en
borderline personlighedsstruktur, eller hvis man lider af f.eks. skizofreni. (Jørgensen C. R.,
2012, s. 176). Ved identitetsforstyrrelse kommer der ofte andre relaterede psykiske lidelser
såsom depression eller angst, adfærdsforstyrrelser, meningsløshed og tomhed. Jeg-identitet
indeholder som tidligere beskrevet jeg identitetens personlighedsstruktur den formes af de
erfaringer og oplevelser man har haft under sin opvækst.
Mange anbragte børn og unge har i deres barndom oplevet en utryg tilknytning. Vi ved fra
vores informanter beskrivelse af deres barndom, at de har været udsat for et enormt
omsorgssvigt af forskellig karakter. M beskriver sin barndom som værende: ”en forfærdelig
barndom egentlig, ikke med overgreb eller sådan, men uden nogen form for, hvad kan man sige?
Uden Identitet, jeg har på en eller anden måde været en tom Skald, en zombie, jeg har været
understimuleret.”. D beskriver sin barndom som værende; ”Truende, ustabil, fyldt med fare,
kaotisk og utryg.” L fortsætter: ” Jeg er vokset op i en dysfunktionel familie med psykisk og fysisk
omsorgssvigt. ”Det vi udleder af ovenstående citater at vores informanter ikke er blevet
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anerkendt i deres behov for f.eks. tryghed, stabilitet, forudsigelighed, kærlighed, stimulering
og varme af de nære omsorgspersoner. Deres barndom har været præget af understimulering
uforudsigelighed, kaos og ustabilitet.
Det vi udleder ovenstående citater hvor vores informanter fortæller om deres barndom og
kobler det sammen med hvordan Jørgensen beskriver, hvordan en sund jeg identitet udvikles
eller en utryg jeg identitet, så der er grundet vores informanters barndom en forøget risiko
for, at de har et lavt selvværd og deres jeg identitet kan være skrøbeligt, grundet en barndom
og ungdom fyldt med omsorgssvigt. Hvorpå vores informanter kan være mere modtagelig for
og lettere påvirkes af både, hvordan omverden ser på dem, men også i forhold til, hvordan
vores informanter ser på sig selv. Og dermed blive usikker på og forvirret omkring hvem de
selv er, det kan ifølge Jørgensen føre til det han omtaler som identitetsforvirring eller
identitetskrise.
Begrebet social arv er blevet og bliver italesat på mange forskellige måder, og har mange
modsatrettet betydninger, med adskillige delte meninger om hvordan begrebet kan forstås.
Som vi har været inden omkring og beskrevet i analyse del 1, så forstår vores informanter
primært begrebet social arv ud fra Gustav Johnssons teori. D beskriver ”Jeg kommer fra en
familie hvor moderen altid afstøder den førstefødte” og fortsætter:
”Nu kan jeg jo tage det tilbage til min mor, mormor og min oldemor, de har alle
sammen hadet deres førstefødte som var en pige, der har været så meget vold og
generelt bare had, sådan decideret had ik, og jeg ved en fejl… eller kald det hvad du
vil blev jeg gravid som 18-årig og var lige klar til at gå i min egen arvs fodspor kan
man sige”
Adspurgt svarer L:
”…jeg forstår begrebet sociale arv, som at forældrenes problemer bliver videreført
til barnet” , ” Grundlæggende tror jeg ikke på ikke på den sociale arv og man bliver
som det man kommer fra. Men hvis man hører det tit nok, kan man godt komme i
tvivl og til sidst begynder man at tro på det”.
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Det vi udleder af ovenstående citer er; som vi beskriver i jeg identiteten, så er det blandet
andet der individets opfattelse af sig selv skabes, ud fra de livserfaringer individet har gjort
sig. Og som vi ydermere har beskrevet så rummer identiteten en fortælling som os selv. En
fortælling som genskabes og rekonstrueres gennem en indre dialog, gennem de relationer
man indgår i og gennem den kommunikation, man har med andre. Måden, man tænker om sig
selv, påvirker ens identitet gennem den indre dialog. Måden, man taler om sig selv, og eller
hvordan andre taler om en påvirker ens identitet. Og ud fra ovenstående citater kan man se, at
de tre kvinder har fået den livserfaring eller viden om, som det nok vil være mere rigtigt at
kalde det, at de potentielt kan være bære af den sociale arv.
De tre kvinders fortælling om dem selv i forhold til begrebet social arv – hvad gør begrebet ved
deres identitet og selvværd?
For at illustrere, hvad begrebet social arv har haft af betydning for, hvordan de tre kvinder har
været i tvivl om hvem de er, deres jeg identitet, kerne identitet har vi valgt at citere nogle
længere brudstykker fra vores interview med dem, da det giver et godt indblik i den usikker
der har været.
L:
”Grundlæggende tror jeg ikke på ikke på den sociale arv og man bliver som det man
kommer fra. Men hvis man hører det tit nok, kan man godt komme i tvivl og til sidst
begynder man at tro på det. Det sket for mig og det fik fatale konsekvenser. Og var
en blandt mange medvirkende faktor til at jeg mistede al tro på mig selv første
gang jeg var gravid og det var en medvirkende faktor for at jeg udvikler en før
fødsels depression, får en abort”. , ”Jeg mærkede for alvor begrebets betydning da
jeg selv gerne vil være mor og systemet undersøgte mig i hoved og røv før jeg kunne
komme i FT behandling. Da jeg skulle i FT behandling, der blev der rodet rundt i
min opvækst og der blev kigget efter tegn på om jeg havde noget i mig som gøre at
jeg var uegnet til at blive mor, Jeg blev testet så at sige i hoved og røv, test som folk
med en helt ”almindelig” baggrund ikke skal igennem. Men om ikke andet så har
jeg endnu flere tests og dokumentation på jeg ikke har taget skade. Og min tidligere
svigerfamilie og ex kæreste tvivlede på at jeg kunne blive en god mor, i og med jeg
ikke havde haft en god opvækst selv”.
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D:
” Jeg har vidst jeg ikke kan blive lige som dem, fordi jeg har empati. Men jeg har
kigget efter træk hos mig selv. Det har taget mig 39 år om at slippe alt hvad jeg
kommer ud af, selvfølge har det fået mig til at tvivle… Jeg har været panisk for at
blive som min mor”. , ”Jeg kommer fra en familie hvor moderen altid afstøder den
førstefødte… Jeg er den første i min familie der får drenge, i min familie har alle
andre fået piger, og jeg var så bange for at få en pige… for så kunne jeg jo ikke
bryde ud af det der, min sociale arv og det har sådan været mit faste holdepunkt i
det der. Jeg har fået en dreng så jeg kan rejse fra mig fra det her agtig, det har i
hvert fald givet mig troen på at jeg kunne.” , ”Nu kan jeg jo tage det tilbage til min
mor, mormor og min oldemor, de har alle sammen hadet deres førstefødte som var
en pige, der har været så meget vold og generelt bare had, sådan decideret had ik,
og jeg ved en fejl…eller kald det hvad du vil blev jeg gravid som 18-årig og var lige
klar til at gå i min egen arvs fodspor kan man sige. Og så kan jeg huske at jeg var i
skanning og skulle have af vide hvad jeg skulle have og jeg var panisk, vitterlig
panisk og lå op på det der bord eller bræt… og så siger hende der; jeg tror det
bliver en dreng og jeg kan godt huske den der følelse af det var kaotisk, jeg var 18
år og skulle have et barn og det var jeg ikke klar til. Men jeg kan huske følelsen af
sådan en lettelse også, okay hvis det bliver en dreng så kan jeg komme ud af det
her”.
Det vi udleder fra de ovenstående citater og fortælleringer fra informant D og L’ illustrerer
med al tydeligelighed, hvor ambivalente og skrøbelig en jeg identitet de har haft. På den ene
side siger de, at altid godt har vidst at, de ikke kunne blive som deres forældre, men på den
anden side har de begge to været i tvivl og set efter tegn hos dem selv som på hver deres
måde har påvirket dem i deres jeg identitet.
Vi ser to informanter der har været usikre i forståelsen af ”Hvem er jeg?” , ”Hvordan adskiller
jeg mig fra andre?” Været indlejret i de værdier, normer, og den kultur som de er opvokset i
som er blevet til en del af deres selvforståelse, det kunne eksempelvis i ud fra D’s fortælling
være, at hun er vokset i en familie, hvor det er normalt, at afstøde førstefødte, hvis det er en
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pige. Derudover kan begge kvinders

selvforståelse være påvirket af måden de forstår

begrebet social arv , at mennesker overtagelser viden, holdninger og personlighedstræk fra
forældrene gennem opvæksten. Hvor børn viderefører og bliver bærere af de samme
belastende livsomstændigheder og reaktionsmønstre som forældrene. En diskurs som har
eksisteret siden begrebet blev udviklet og som Morten Ejrnæs i sin forskning har vist kan det
få store konsekvenser for, hvordan børn og unge ser på sig selv. Han siger:
”For det fjerde dæmoniseres børn og unge, der er opvokset i familier, hvor
forældrene har problemer. De unge, der har levet med store problemer i deres
opvækst, må altså ud over disse belastninger leve med frygten for, at de skal
gentage forældrenes negative mønstre
(Ejrnæs, Pædagoger, forskere og diskursen om social arv, 2008).
Den personlige identitet henviser til individets egenskaber i form af, evner,
adfærdsmønstre, personlige mål, værdier, karakteristika med videre som adskiller individet
fra andre. Den personlige identitet er, modsat jeg-identiteten, en bevidst del af identiteten. Det
vil sige individets subjektive opfattelse af egen karakter, altså hvem man er, der skelnes
mellem det, der er ”mig” og ”ikke mig” (Jørgensen C. R., 2012, s. 152).
Ifølge Jørgensen så kan der opstå identitetskonflikter når identiteten indeholder elementer
der, der arbejder imod hinanden. Tager vi udgangspunkt i vores informant M’s fortælling så
rummer den op til flere identitetskonflikter i forhold til M’s personlige identitet som
modarbejder hinanden. M fortæller:
”Jeg søgte aktindsigt i min anbringelsessag for nogle år siden, og det gjorde jeg
fordi at æh, at jeg synes det har været spændende at jeg i dag betragter mig selv
som et menneske med ressourcer, men at jeg ikke har haft mulighed for at udvikle
mig før nu, hvor jeg arbejder selv med pædagogik og jeg synes det har været
spændende at vide hvilke handleplaner har der været for mig som menneske og
anbragt når jeg kigger tilbage på de her papir, så synes jeg at man har for hurtigt
været inde og vurdere at jeg har været, været en; hvad kan man sige? Været et
menneske der ikke rigtig var noget at videreudvikle på, eller hvad kan man sige…
der ikke var. Jeg ved ikke hvordan jeg skal formulere det man har måske ment at
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jeg har været så skadet at jeg ikke har, at jeg bare sku have det bedste ud af
livet… Mens jeg var anbragt, i stedet for at kigge på, at der måske kunne være nogle
andet eller noget at arbejde med osv.” , ”I min aktindsigt står der stod at jeg var
tilsvarende 12 år oppe i hovedet da jeg nærmest blev sluset ud i samfundet. Og så
er det lidt svært når man er et barn, at gå ind og finde ud af hvordan hænger
verden sammen. Jeg tror godt på at man kan bryde det, men det kræver at man lige
som får en anden virkelighed ind på livet.” , ”Der har jo stået i mine papir, at jeg
aldrig ville blive et normalt menneske. Problemet er bare, at jeg er et normalt
menneske som bare har lidt omsorgssvigt. Så hvis jeg nu havde fået de rette
stimuli den gang” , ”Da mine tvillinger var 1 år, så var det, det gik op for mig sådan
rigtig, okay der er sku et eller andet galt og jeg har brug for hjælp…Og så søgte jeg
selv hjælp hos… Jeg bad faktisk om at blive indlagt, men de mente ikke jeg var syg
nok til at være der og hvis jeg blev indlagt, ville jeg blive syg. Jeg har efterfølgende
fundet ud af jeg har haft en forbigående borderline diagnose… Og den sociale
døgnvagt kom ud og jeg blev henvist til noget psykiater i stedet for. Han
diagnosticerede mig som bipolar, hvor jeg efterfølgende blev fejl medicineret i 4 år.
Jeg har været inde hos en overlæge i bipolar på x hospital, og denne siger at det er
fuldstændig hen i vejret og det har jeg slet ikke, men min adfærd er en konsekvens
af de barndomstraumer jeg har haft og det er typisk for børn med omsorgssvigt at
man får sådan en personlighedsforstyrrende lignede tilstand som er forbigående
hvis man formår at arbejde med sig selv og så kom i behandling – og har lært når
jeg føler sådan reagere min krop sådan det er sådan et evigt alarmberedskab jeg
altid vil have og skal være opmærksom på. Og med den viden går det meget
bedre for mig”
Det vi udleder ud fra ovenstående citater og fortællinger fra M’s liv, illustrerer at M har haft
flere identitetskonflikter ift. M’s personlige identitet. På den ene side betragter M sig som et
menneske med ressourcer og på den anden side har M været i tvivl, men med en rejse som går
igennem både en agtindsigt, behandling og arbejde med sig selv, har betydet at M har fået en
større indsigt i hvem M er, det vil sige at M er blevet styrket i sin subjektive opfattelse af egen
karakter, altså hvem hun er, der skelnes mellem det, der er ”mig” og ”ikke mig” . M siger:
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”Jeg vil altid være sårbar, altid have svært ved at have tillid til andre mennesker og
tro på omverden vil mig det godt, og det sætter potentielt gang i nogle ærgerlige
konfrontationer jeg ikke har brug for længere og særligt nu hvor jeg er gravid og
der er nogen hormoner. Jeg skal hele tiden være på vagt for ikke at skyde mig selv
i foden på grund af de ting jeg har med i min rygsæk som hele tiden vil prøve at
overtage de gode ting der sker med og i mit liv”.
Derudover udleder vi ud fra M fortælling at i forhold til at hun bliver diagnosticeret med en
personlighedsforstyrrelse, mødes hun ikke med et ude og indefra perspektiv af lægen som
ifølge Jørgensen er vigtig i forhold til menneskets identitet. Når kun fokus lægges på indefra
perspektivet ses kun symptomerne i form af den begrænsede følelsesmæssige regulering, den
manglende impulskontrol, mentalisering, de negative tanke- og handlingsmønstre
arbejdshukommelse, faglige og sociale kompetencer med videre. Men symptomerne er set ud
fra et andet perspektiv overlevelsesstrategier. De ses som billeder på det, der har udviklet sig
som det tilsyneladende bedste mulige, ud fra barnets forudsætninger på det givne tidspunkt,
ud fra den måde barnet forstår det der er sket i deres liv og ud fra de levede erfaringer. Når
børn og unge gennem deres symptomer viser at de er i mistrivsel, opstår oplevelser af
forkerthed og afmagt, hvilket overføres mellem barnet og de centrale personer i deres liv
(Hertz). Hvis man ikke forstår fortiden (årsagerne) bliver problemerne individualiseret og der
stilles en diagnose på baggrund af symptombilleder. Et diagnostisk billede som kan forstås ud
fra det den sociale arv.
Delkonklusion
Som Jørgensen siger; ”for at forstå menneskets identitet så er det vigtig at man ser den i ude og
inde fra perspektiv”. Vi ser vores informanter som de har haft svære forudsætninger for en
sund identitetsdannelse, da tilknytning til deres nære omsorgssorgs personer ikke har været
stabil og i lange perioder måske helt fraværende i deres barndom og ungdom. En utryg
tilknytning kan have betydning for de unges udvikling og identitetsdannelse. Vi ved fra Kari
Killen, at børn reagerer forskelligt på omsorgssvigt, men der er risiko for at svigt de unge har
oplevet i deres barndommen og efterfølgende anbringelse udenfor hjemmet, kan have
betydning for de anbragte unge og deres identitetsdannelse. Vi ved, at man udvikler sin
identitet ved at indgå i relationer med andre. Vi ved og kommer ind på det i den sidste analyse
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del 3, at anerkendelse kan have stor betydning for de unges identitetsdannelse.
Så af ovenstående udleder vi, at begrebet den sociale arv har haft en betydning for vores
informanter måde at se på dem selv, men vi ser det ikke i en isoleret kontekst, at det kun er
begrebet som er årsags forklaring på at vores informanter har været meget usikker på dem
selv både i forhold om de er bærer af deres sociale arv og kan videreføre den opvækst de selv
har haft. Vi ser det med et ude og indefra perspektiv, så det kan både forklares med vores
informanters opvækst, forklares med hvordan begrebet bliver italesat og den måde vores
informanter selv forstår begreb på og anvender forståelsen i forhold til dem selv men også,
hvordan de bliver mødt af omverden.
Men at vi tillægger det ude og indefra perspektiv gør det ikke mindre forstemmende, at vores
informanter har tvivlet så meget på dem selv og kigget efter tegn af forskellig art. I en af
livsfortællingerne er vores informant klar til at bortadoptere sit barn, hvis det blev en pige,
selvfølgelig er der også nogle andre parameter som kan spille ind, alder og modenhed med
videre. En anden informant bliver så usikker på den kommende rolle som mor, at det er en
medvirkende faktor for at hun udvikler en før fødselsdepression. For den tredje informant får
hun måske en diagnose som ikke er berettet da hendes adfærd og symptomer ikke ses i et
større perspektiv.

Anerkendelsens betydning

I analyse del 2 var vi inde at analysere, hvilke betydninger begrebet social arv har haft for
vores informanters identitet og selvbillede. I analyse del 3 vil vi anvende Honneth og de tre
anerkendelsessfærer til, at beskrive hvad anerkendelse har haft af betydning for vores tre
informanter udvikling af et sundt selvbillede og identitet. Adspurgt om hvad der har været
eller kunne været med til, at ændre deres liv, så peger alle tre kvinder på, der betyder noget
for dem, i forhold til hvordan man bliver mødt og anerkendt som menneske, via guidning,
tydelige omsorgspersoner og voksne. Og så en enorm vilje og tro på egne evner til at komme
videre.
Anerkendelse er ifølge Honneth en af de mest fundamentale betingelser for udviklingen af et
individs identitet og selvrealisering. Det at have en identitet vil i psykologisk forstand sige, at
have en oplevelse af et selv, der er afgrænset fra andre det er en afgørende forudsætning for
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overhovedet, at kunne indgå i de forskellige sociale fællesskaber. Et individ kan ikke udvikle
identitet uden anerkendelse fra andre, og anerkendelsesbehovet kan kun dækkes gennem
eksistensen af ”den betydningsfulde anden” ifølge Honneth.
Honneth sondrer mellem tre former for anerkendelse, der alle tjener som forudsætning for en
succesfuld identitetsudvikling og individet skal mødes af tre anerkendelsesformer, for at blive
fuldt individualiseret. ”Honneth anskuer således anerkendelse som et grundlæggende
menneskeligt behov, der ene og alene udspringer af det faktum, at mennesket er menneske”. En
helt central pointe hos Honneth er, at anerkendelsen nødvendigvis må være ”gensidig” for at
kunne lykkes, og man må således både selv ”anerkende og anerkendes” for at udvikle en stabil
selvidentitet og positiv selvopfattelse. De to anerkendelsesformer vi hører vores informanter
fortælle om, er vigtige for dem, disse er anerkendelse i privat sfære og i den solidariske sfære.
Den private sfære
Når Honneth beskriver privat sfære henviser han til kærlighed, som kan opnås igennem et
gensidige kærlighedsforhold, hvor der er en følelsesmæssig tilknytning. Når man anerkendes i
den private sfære udvikler man et positivt selvforhold, hvor man både opnår følelsesmæssige
bindinger og selvstændighed. ”Menneskets selvbevidsthed er afhænging af den sociale
anerkendelse erfaring, hvor de menneskelige subjekter i fuldbyrdelsen af deres liv var henvist til
deres interaktionspartners respekt eller anseelse” (Honneth, 2006, s. 81). Det er med andre ord
først i kraft af andre blikke, at selvbevidstheden opstår. Herved får de sociale relationer en
afgørende plads i forholdet mellem anerkendelse og identitet.
Anerkendelse i den private sfære er altså en forudsætning for at kunne indgå i et
intersubjektivt forhold og dermed også en forudsætning for, at kunne føle sig anerkendt i de
andre sfærer. Dette er fordi, at kærlighed danner det elementære selvforhold, der styrker
menneskets selvtillid og dermed dets mulighed for at handle, kommunikere og indgå i tætte
relationer. Selvtilliden, som styrkes gennem kærlighedsforhold mellem mor og barn og senere
gennem venner og familie, sætter individet i stand til, at indgå i fællesskaber og
samfundsmæssige forhold. Derudover vil individet kunne etablere fortrolighed med sine
ressourcer, indstillinger og værdier ved, at se dem modtaget og anerkendt af sine tætte
relationer (Højlund & Juul, 2005, s. 26) (Honneth, 2006, s. 11-12) . I socialt arbejde er
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kærlighed ikke en betingelse og derfor har vi valgt at kalde det noget andet, ”betydningsfulde
andre”.
Betydningsfulde andre
Anbragte, omsorgsvigtede, udsatte børn og unge har typisk ikke en familie som kan fungere
som aktive voksenstøtter, derfor er de eller bliver de afhængige af, at have betydningsfulde
andre i sit liv til at støtte dem, da det kan være svært for dem at navigere i livet, i og med at
forståelsen for egne og andre menneskers følelser og opfattelse af verden er mangelfuld.
Eksempelvis hvis barnet har lidt fysisk overlast, blevet ydmyget, manglet stimuli, kan det
være svært at vide, hvem man selv er, og hvad man står for, ligesom det kan være svært at
håndtere og mærke egne og andres grænser. På baggrund af dette, kan det få stor betydning,
at møde nogen betydningsfulde andre som kan vise en anden vej. Informanterne giver på
forskelligvis udtryk for, hvordan de tænker, at anerkendelse og omsorg fra betydningsfulde
andre kan være betydningsfuldt eller har været betydningsfuldt for dem. Vi vil forsøge, at
tolke os frem til, ud fra vores interview med vores informanter, hvad anerkendelse i den
private sfære kan få og har haft af betydning for deres identitet og selvtillid og dermed hjulpet
dem med at komme videre i deres liv
Ifølge Honneth er det igennem betydningsfulde andre, at de intersubjektive forhold opstår.
Det skyldes, at individet skaber sig erfaringer om, at være i et gensidigt afhængighedsforhold
af emotionel støtte. Derved bliver det fortroligt med egne ressourcer, indstillinger og værdier,
når den betydningsfulde anden modtager og anerkender disse. Anerkendelse i privat sfæren
for derfor betydning for, hvordan individet ser sig selv. Det hører vi blandt anden M fortælle i
nedenstående citater:
”Jeg tror på at næsten uanset hvad man er vokset op i, og man så får den kærlighed,
stimuleret på den rigtig måde, og der er en eller anden som er en lille smule klar i
hovedet der har en god tilgang til dig, så klare du dig sku lidt bedre, altså. Så
betyder det ikke så meget hvad der foregår rundt omkring dig… hvor vi er …hvor
mange penge der er…Jeg tror hvis man har de der to klipper der, en klippe, så skal
det nok gå. Så længe man har noget kontinuerligt, altså noget forudsigeligt, så kan
det sku godt være der er en masse larm og en masse, måske noget alkohol eller
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virvar i en eller anden grad, så længe vi spiser kl.18 m.m. og kommer ud i nogen
andre kontekster så skal det nok gå”.
”Jeg tror på at hvis det eneste du lært og har set, sociale spilleregler eller
situationer i din opvækst så vil du jo ikke kunne finde ud af hvad en alternativ
måde og gå til mennesker på eller tage mennesker ind. Jeg tror helt sikkert på at
der er nogle mønstre der vil forsætte, fordi man ikke kan gennemskue, gennemskue
noget man ikke har haft berøring med før, så ved jeg ikke om man skal kalde det en
social arv eller hvad. Jeg er jo blevet nød til at finde ud af, at der er en anden side
af virkeligheden for at jeg lige som har kunne involvere mig i det”.
”Det er jo et spørgsmål om at have nogen succes oplevelser, have et godt netværk,
møde de rigtige mennesker, finde et eller andet, man kan få noget anerkendelse i
altså, sådan har det i hvert fald været for mig”.
Det vi udleder af M’s fortælling er at det har betydet noget for hende, at have betydningsfulde
andre i sit liv. Uden at vi ved, hvem de eller den betydningsfulde anden eller andre er, det har
været med til vise M andre sider af livet, end dem hun er vokset op i. Som børne- og
ungdomspsykiater Søren Hertz skriver på bagsiden af sin bog; ”Børn og unge, psykiatri og
samfund”, Vi voksne skal forvalte en nysgerrighed over for de børn og unge, der ikke passer
ind. Det er de børn, der har brug for vores mod til ikke at forstå for hurtigt og for reduceret, og
repræsenterer det, som dem, der ikke passer ind. Som man måske har gjort i M’s tilfælde;
”Der har jo stået i mine papir, at jeg aldrig ville blive et normalt menneske… Problemet er bare,
at jeg er et normalt menneske… som bare har lidt omsorgssvigt…” Et af bogens afgørende
budskaber er, at mange børn og unge ikke får den udviklingsstøtte, som de allermest har brug
for, og børn og unge gennem deres symptomer og særlige vanskeligheder inviterer børnene
os til at gøre noget anderledes, siger psykiateren Søren Hertz, der gerne vil have, at både
forældre, pædagoger og lærere får de vilkår, som gør, at de kan forblive nysgerrige på, hvad
børnene og de unge forsøger at kommunikere.
L fortæller;
”Min redning eller pusterum var, da jeg bliver anbragt på institution som 13-årig.
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Her får jeg mulighed for at hele lige så langsomt og udvikle mig til den sunde og
raske kvinde som jeg er i dag. Min anbringelse var udover min fodbold, min redning
og her begyndte jeg at samle på gode oplevelser, fik støtte, omsorg og tryghed i
forudsigelige omgivelser”.
Igennem det ovenstående citater giver L udtryk for, at det har været af afgørende betydning
for L’s positive udvikling, at blive anbragt på et opholdssted. Og igennem den omsorg, støtte
og tryghed L har oplevet der, har måske hjulpet hende med, at finde ud af hvem hun er, at
finde L's identitet. Altså ”Hvem er jeg?” – hvem man er som person – både for de andre og for
sig selv. Identitet er den stabile selvopfattelse eller det selvbillede, der udvikles som en følge
af omgivelsernes reaktioner. Er de positive, bliver det et positivt billede: man står for noget,
kan noget, ”er” noget. Identiteten bliver en mere og mere fast kerne af værdier knyttet til en
selvopfattelse, der er med til at forme personen, som den man er og bliver. Gradvist, skridt for
skridt op gennem barndommen, dannes et selvbillede, der handler om tillid over for mistillid,
selvstændighed, initiativ, skyld, dygtighed, underlegenhed – for til sidst at smelte sammen til
et nogenlunde helt billede. Denne identitetsproces er grundlæggende beskrevet af den
amerikanske psykolog Erik H. Erikson. Han har den vigtige pointe, at identiteten konstrueres
af den enkelte i et tæt samspil med de sociale omgivelser, som i L’s tilfælde er de
betydningsfulde andre der arbejdede der, hvor hun var anbragt. Identitetsdannelsen er
dermed dybt afhængig af det sociale miljø, man er i, af den rolle og den anerkendelse, man
opnår.
Når vi går videre til informants D’s fortælling hører vi hende sige, at hun måske hele sit liv har
savnet en betydningsfuld anden, og kommer med nedenstående udtalelse:
”Nu det så ikke i mit eget tilfælde, hvis man fx tager indvandre, det her med man,
hvis man aldrig nogen sinde intrigerer mennesker og det gælder faktisk om du er
indvandre eller du er ud af en lavklasse familie eller hvad ved jeg, altså der
prøver… du er simpelthen nød til guide mennesker til at blive til mennesker… man
kan ikke sætte folk ind i sådan nogen båse og sige; nå det er nok fordi du enten er
sådan eller sådan, man er altså nød til at spørge det enkelte menneske hvad kunne
du egentligt tænke dig, og hvad kan jeg gøre for at hjælpe dig? eller guide dig? For
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jeg mener man selv skal gøre arbejdet, men man skal bruge nogen der kan støtte en
når man engang imellem snubler på den der vej der”.
” Og når du siger guide, hvem skal så guide dig?” , ”jo jeg har altid ment det skal
være de voksnes ansvar… Indstilling; Det er en holdning jeg altid har haft. Jeg har
altid ledt efter en voksen der kunne vær voksen for mig, der kunne være voksen i
mit liv, og det gør jeg måske egentlig stadig”.
I dette citat ser vi vores informant D udtrykke to ting. Den ene er igen som ovenstående, at
have en betydningsfuld anden i sine nære relationer, som kan guide i en anden retning, støtte
når der er brug for det. Relationer bekræfter og anerkender os som mennesker, siger Per
Schultz Jørgensen, og forklarer, at bekræftelsen er en tilkendegivelse, vi ikke kan undvære.
Det er en del af forståelsen af at være til (Foghsgaard, 2007).
”Hele dannelsessiden hos barnet i de første leveår er baseret på etableringen af
relationer. Her bliver barnet elsket og mødt af kærlighed, det bliver set og
anerkendt som værdifuld. Bliver barnet ikke mødt sådan, kan det slæbe rundt på en
underskudsforretning resten af livet. Et menneske, der er i tvivl om, hvorvidt det er
elsket, går ind i en livslang kamp for at opnå anerkendelse. Som mennesker er vi
dybt afhængige af, at vi i andres øjne er gode nok.”.

D føler ikke hun har haft en betydningsfuld anden i sit liv og derfor leder hun måske stadig
efter en betydningsfuld anden, som hun kan læne sig op ad. Den guidning D omtaler, kan være
betydningsfuld, den kan ligge i en eller anden form for støtte, alt efter hvor barnet eller den
unge har behov for støtte. Eksempelvis kunne vi qua vores job som socialrådgivere godt være
den betydningsfulde anden, som kunne guide eller støtte barnet eller den unge. En del af
vores arbejde som socialrådgivere er, at finde ud af, hvor barnet eller den unge har brug for
støtte. Metoderne vi anvender til, at finde ud af hvilken form for støtte barnet eller den unge
har brug for, kan eksempelvis være igennem samtaler med barnet, netværket, skolen eller
igennem

en

børnefaglig

undersøgelse.

Støtten

kunne

eksempelvis

være

en

støtte/kontaktperson. En støttekontaktperson kan fungere som den betydningsfuld anden i
den unges liv. Støttekontaktpersonen støtte kan omhandle alt lige fra at motivere den unge til
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at passe sin skole og få en uddannelse, være samtalepartner når den unge har behov for en
voksen til at tale med, blive opmuntret af eller læsse bekymringer over på eller korrigere eller
om nødvendigt stoppe barnet eller den unge, hvis denne udviser uacceptabel adfærd.
Informant D udtrykker noget andet vi synes er ret spændende og det er;
”…for jeg mener man selv skal gøre arbejdet.. Og så skal der også selv være noget
vilje, man kan ikke ændre nogen som ikke selv vil. Og denne tankegang finder vi
også hos vores informant B som siger; Jeg har også fået mange hug i mit liv og
karriere. Så mange, at jeg tror, det havde knækket de fleste. Men jeg kan ikke give
op. Jeg rejser mig altid, for jeg skal bare fremad og videre. ”Det er ikke en egenskab,
jeg roser mig af, for det hænger sammen med, at jeg hele mit liv har måttet kæmpe
med min foragt for svaghed. Jeg har en indbygget nådesløshed over for
tabermentalitet, som jeg hele tiden skal være bevidst om at holde i skak. Det er
kontroversielt at sige, men jeg kan godt genkende det træk hos andre, der har
samme opvækst som jeg” ,
”I virkeligheden handler det også om at tro på at kunne mestre sit eget liv på sin
egen måde – for det er ikke nok med støtte, du bliver simpelthen nød til at tro på og
finde så mange ressourcer i dig selv, fordi støtten varer ikke ved for evigt og de år
man går uden støtte der overlever man på vilje”.
Det vi tolker D og L fortælle her er, at det udover at have betydningsfulde andre i sine nære
relationer, så betyder troen på egne evner også noget. Det vi forstår ud fra dette udsagn er,
vores informanter fortæller, det kræver en hvis styrke at vokse op i sådanne miljøer som de
har gjort. I fagsprog vil man kalde det resiliens eller modstandskraft. Resiliens er ord lånt fra
engelsk og har flere betydninger så som; elasticitet, spændstighed, ukuelighed strækbarhed,
smidighed, livsmod og sejhed. Resiliens kan ifølge Per Schultz oversættes til modstandskraft.
Det er et psykologisk begreb som beskriver en særlig modstandskraft, der gør, at nogle
mennesker klarer sig godt på trods af, at deres livsbetingelser udgør en risiko for at udvikle
optil flere skader. Omsorgssvigt kan have konsekvenser for hjernens udvikling, barnets
tilknytning til forældre og udvikling af psykopatologi. Børn, der har været udsat for
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følelsesmæssig vanrøgt, bliver sårbare for udvikling af PTSD som voksne, og studier viser også
tydelige sammenhænge mellem omsorgssvigt i barndommen og risikoen for depression,
angstlidelser, suicidal adfærd, lav selvfølelse, spiseforstyrrelser, seksuelle problemer,
dissociative forstyrrelser, posttraumatiske belastningsreaktioner, rusmiddelproblemer og
personlighedsforstyrrelser i voksenalderen (Killén & Hart, 2019)
Begrebet resiliens bruges især om børn, der udvikler sig godt, selvom de vokser op i
risikomiljøer. Resiliens udvikler sig i samspillet mellem medfødte egenskaber og
omgivelserne. Beskyttelsesfaktorer, som er modstandskraft overfor belastningsfaktorer er
ifølge Per Schultz Jørgensen, forbundet med tillid til egne evner, evne til at overskue samt
forudse situationer og træffe strategiske valg samt støtte i netværket, som kunne være
betydningsfulde andre i form af en pædagog(er). Dette kan udtrykkes som to kompetencer:
”en personlig og en social”. Modstandskraft som ”personlig” kompetence beskrives som noget,
der er knyttet til motorik og aktivitetsniveau, som selvtillid og selvstændighed og endelig som
en kompetence til, at kunne overskue og handle i situationer. Modstandskraft som ”social”
kompetence drejer sig om at kunne opnå støtte i det omgivende sociale netværk, eksempelvis
i institutioner, ved pædagoger, lærere, socialrådgivere, nabolag, skole og blandt kammerater.
”Karakteristik af resiliens faktorer / beskyttelsesfaktorer: processer i udviklingen af resiliens:
Generelle beskyttelsesfaktorer som har positiv effekt; kognitiv kapacitet = minimum normal IQ.
Oplevelse af mening (vi søger mening og formål med vores handlinger og vores liv), håb og
sammenhæng · Neuropsykologiske forhold; ”coping” af stressorer og affekt regulering =
oplevelse af styrkelse af kompetencer · Sociale færdigheder, kreativitet og interesser;
kammeratskab og deltagelse i klubber og sportsaktiviteter · Følelsesmæssigt godt samspil med
forældre/værge · Mindst én resilient forælder/værge eller omsorgsperson · Følelsesmæssig
tilknytning til mindst én person ” (Dencik, Jørgensen, & Sommer , 2008), (Jørgensen P. S., 1993).
D fortæller i slutningen af interviewet, at den dag i dag føler hun sig anerkendt, hun siger;
”Jeg har en blog i dag og den bliver jeg rigtig meget anerkendt igennem, igennem mit arbejde,
bliver anerkendt i min vendekreds og af min egen familie, den jeg selv har skabt”. Vi tolker det
som om, at D har stået meget alene uden anerkendelse for det menneske hun siden barnsben
har troet på hun var, men nok aldrig rigtig har følt sig anerkendt for.

78

Den solidarisk sfære
Anerkendelse i denne sfære finder sted i individets samfundsmæssige liv og erhverves liv i
forskellige fællesskaber, såsom kulturel, politisk og arbejdsmæssig karakter. Dette sker i
relation til et fællesskab, en gruppe eller et samfund, hvor individet anerkendes for dets
deltagelse og positive bidrag til fællesskabet, hvorved der skabes en samhørighed mellem
individ og gruppe. Gennem den sociale anseelse og værdsættelse lærer individet, at forholde
sig positivt til egne egenskaber og herved opnås en følelse af selvværd. Det vil sige at den
solidariske sfære rummer en form for social solidaritet, hvor individet anerkendes for sine
individuelle særegenhed, som et uerstatteligt og unikt individ, som bidrager til samfundets
reproduktion og hele, og værdsættelsen/anerkendelsen sker på baggrund af de særlige
funktioner og kvalifikationer. Anerkendelse i denne sfære giver individet en ’værdsættelse’ af
sig selv som et medlem af et solidarisk fællesskab (Honneth, 2006, s. 16-17, 43).
”Det er jo et spørgsmål om at have nogen succes oplevelser, have et godt netværk,
møde de rigtige mennesker, finde et eller andet, man kan få noget anerkendelse i
altså, sådan har det hvert fald været for mig”.
”Jeg har virkelig haft brug for at finde ud af, at jeg er sku god nok og når jeg så har
fundet ud af det, så har jeg udviklet mig derfra. Jeg tror helt sikkert at man kan det
hvis man er i et rigtigt miljø, Jeg har også efter jeg blev sluset ud i samfundet efter
mine anbringelse boet i lejlighed med narkomaner, og på sofaer her og der, jeg har
været i et forhold med en kvinde, og jeg er ikke engang til kvinder, i 3 år og fik
tæsk… Jeg har gennemgået så meget lort og i det, er det naturligt man ikke kan
bryde noget som helst… Men så fik jeg lige pludselig et arbejde og så mødte jeg lige
pludselig nogen andre mennesker og så har jeg bare været heldig, kan man sige…
For der har nemlig været ret meget ressourcer i mig, Men det har man ikke
vurderet den gang jeg blev anbragt… Der har jo stået i mine papir, at jeg aldrig
ville blive et normalt menneske… Problemet er bare, at jeg er et normalt
menneske… som bare har lidt omsorgssvigt…”
Det vi udleder af ovenstående citat fra M, er trods den modgang M har oplevet i sin barndom,
under sine anbringelser, en udslusning som M ikke følte hun var klar til og en faglig vurdering
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som indikerer, at hun aldrig vil blive et normalt menneske er, at M har formået at rejse sig. Og
oplever at hendes liv har taget en positiv drejning efter hun har fået arbejdet. Arbejdet har
været med til at give M indhold i livet og et socialt tilhørsforhold. Her igennem bliver M
anerkendt for sine evner, særlige kvaliteter og bidrag til arbejdsfællesskabet.
Og derudover fortæller M at hun igennem sit arbejde har set hvor stor en forskel det kan gøre
for det enkelte individ, at blive anerkendt.
”…Jeg kan jo også se det i kraft af mit arbejde, hvor meget, når man laver en
handleplan for en et til 1-2 årig, bare en måned hvor meget det her barn lige
pludselig kan, hvis det får lige en krammer ekstra eller bliver anerkendt for i ting
som i virkeligheden er simple, fordi man ikke kan de mere kompliceret… Så det ser
jeg ske hele tiden…og at man bliver mødt der hvor man er”.
Hermed skaber hun en positiv mening med sin livshistorie, selvom hendes fortid har sat sine
spor, nogle spor som M fortæller, hun altid skal være opmærksom på. M fortæller:
” jeg tror ikke, at jeg nogen sinde bliver fuldstændig, det ved jeg ikke om der er
nogen mennesker der er? Om jeg bliver fuldstændig i balance med sig selv. Jeg vil
altid være sårbar, altid have svært ved at have tillid til andre mennesker og tro på
omverden vil mig det godt, og det sætter potentielt gang i nogle ærgerlige
konfrontationer jeg ikke har brug for længere, særligt nu hvor jeg er gravid og der
er nogen hormoner… Jeg skal hele tiden være på vagt for ikke at skyde mig selv i
foden på grund af de ting, jeg har med i min rygsæk… som hele tiden vil prøve at
overtage de gode ting der sker med mig og i mit liv. Så for mit vedkommende, ja så
tror jeg endda, ja det ved jeg, jeg har det godt og det skal jeg egentlig bare være
glad for”.
At det stadig kan nå at gå galt har mærket M, idet denne erfaring viser sig konstant at være til
stede i hendes bevidsthed.
Flytter vi vores fokus hen til informant L, ser vi igen et tegn på hvad et arbejde og udviklingen
af følelsen af selvværd kan få af betydning.
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”Jeg har altid følt mig anderledes pga. min opvækst og det gør jeg stadig og taler
helst ikke ret meget om min opvækst for at undgå en masse spørgsmål eller der går
ret lang tid før jeg åbner op omkring det. Det eneste sted hvor jeg altid har følt mig
fri helt fri som alle andre var på mit fodboldhold, i min karriere som elite
fodboldspiller og i sportens verden og sådan har jeg det stadigvæk en lille smule”.
Det vi udleder af ovenstående citat fra L er. At ved at dyrke idræt kan man opnå værdsættelse
igennem sine holdkammerater, sin træner og tilskuerne, hvis man yder sit bedste på
idrætsbanen. Når man vinder konkurrencer bliver man genstand for andres opmærksomhed,
og det stimulerer selvtilliden. Derudover er der i sporten lige regler for alle. En dommer og
linjedommerne sørger for, at spillets regler overholdes og straffer udøvere med et gult eller
rødt kort i fodboldverden, hvis der brud på reglerne, men mindre forseelser kan man nøjes
med en henstilling, det vil sige at man bliver kaldt hen til en mundtlig samtale med
dommeren. På den måde er alle stillet lige i konkurrencerne. Ingen har særregler, der kan give
dem fordele frem for andre. Selvagtelsen ligger i, at man bliver bedømt på sine resultater på
banen og ikke ud fra, hvem man er og hvad man har med sig i habitus. Som regel dyrker man
sport med andre, og man får tætte relationer til kammeraterne på holdet eller i klubben, og
det styrker selvværdet. Mange sportsudøvere tilbringer mange timer i klubben til træning,
kampe og det sociale samvær, der ofte finder sted i forbindelse med klublivet. Det forestiller
vi os at L har gjort qua hendes professionelle fodboldkarriere
Sporten har været med til at give L en anerkendelse både udenfor og inde på banen. Er man
god til at score, stå på mål, drible med en bold, løbe, cykle, danse eller svømme hurtigt i et
svømmebassin føler man en glæde eller tilfredshed ved det. Samtidig vil man kunne få
anerkendelse af andre for sine præstationer. For Honneth er det vigtigt, at man bliver
anerkendt af omverdenen. Det er forudsætningen for, at man kan indgå i et fællesskab og føle
sig som et individ i samfundet. Det er også vigtigt, at man får vished om, at de præstationer og
færdigheder man udøver har værdi for samfundet. Denne viden er nødvendig for, at individet
kan danne sig en identitet. Identitetsdannelsen sker i fællesskaber og ikke alene. Solidariske
fællesskaber betyder, at alle bliver inkluderet i fællesskabet trods de forskellige værdier,
egenskaber og evner man har.
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Delkonklusion
Det der har været formålet med denne del af analysen var spore os ind på, hvilken betydning
anerkendelse har haft for vores informanters liv, hvorfor det har været så vigtig for dem. Vi
fortolker, at det har været vigtig for vores informanter, at fortælle omverden at man kan
udvikle sig uanset, hvad den sociale arv siger. Og for at komme til der til har man brug for ar
møde nogen som anerkender en og kan være med til at ændre det billede man måske har af
sig selv eller ændre på den adfærd man har set i sit miljø. Og det kan man gøre ved at udfolde
barnet eller den unges historie, igennem den narrative tilgang. Den narrative tilgang handler
om meget andet end at fortælle den gode historie. Det er kan være en betydningsfulde andens
opgave at være nysgerrig og gå på opdagelse i barnets/den unges egen historie og de
dominerende fortællinger, de har skabt om sig selv. Hvad enten det er fortællinger, der
fremhæver ressourcer og succes eller fiaskoer, skaber det den opfattelse, de har om sig selv.
Jo flere historier, de samler, der kan passe ind i deres opfattelse, jo mere bekræftet bliver de i,
at det er sådan, det er. Responsen fra omverden har også betydning for opfattelsen af
barnets/den unges fortællinger; bliver fortællingerne be- eller afkræftet i vores daglige sprog
og kropssprog? Har barnet/den unge udpræget negative fortællinger om sig selv, kan det
være svært for dem at opdage det positive. Her kan den betydningsfulde anden at få
ressourcer, potentialer, værdier og intentioner frem i fortællingen, så de over tid bliver en del
af den unge eller barnets egen fortælling. En fortælling der ikke kommer frem hvis du bliver
mødt med at man er bære af den sociale arv. Derudover kan vi ligeledes konkludere at troen
på egne evner er vigtig.

Kapitel 6 – Konklusion
”Hun duede ikke”
Vi træder kort lige ind i et feltet føde og barselgang.
Hvad kan udledes af en fødselsattest? Helt konkret et cpr. nummer, hvem forældrene er,
fødested med videre – hvis man skal læse noget om selve fødslen så står det beskrevet i
fødselsbeskrivelsen som indeholder en beskrivelse af selve fødslen og barnets apgar score
med videre. Barnets historie starter når kvinden har fundet ud af hun er gravid, der er
indledende undersøgelse og samtale hos egen læge. Graviditeter som man kalder risiko
graviditeter og hvor der er stor bekymring for og omkring barnets udvikling og trivsel og
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forældrenes egnethed, gør, at forældrene og barnet følges tættere før, under og efter
graviditeten. Det er altså faktuelt forkert når Socialdemokratiet postulerer i deres sociale
udspil at man kan se noget om barnet fremtid deri.
En social arv fra hjem med forskellige sociale problematikker. Ressourcesvage hjem med
ressourcesvage børn og deres forældre, hjem med lave indkomster, uddannelser og lav eller
ingen tilknytning til arbejdsmarkedet og en overførselsindkomst. På anbringelses området er
det sikkert og vist, at anbragte børn klarer sig dårligere end andre børn dette gælder
grundskolen, ungdomsuddannelser og senere også beskæftigelse. Der bruges årligt adskillige
milliarder på sociale indsatser i indsatsen og støtten til både børn og voksne (Andersen,
Jensen, Nielsen, & Skaksen, 2017). Omvendt set er der også børn fra gode og ressource stærke
middelklassehjem, hjem familier og børn der ikke kategoriseres som socialt udsat – de udgør
måske den ”nye negative sociale arv”. Som nævnt i vores problematisering i rapporten”
Familiebaggrund og social marginalisering i Danmark” fra VIVE står der: ”Det er ikke kun børn
fra socialt udsatte familier, der risikerer et liv på kanten af samfundet…”. Sociale problemer kan
opstå i alle samfundets klasser, det tegner vores informanter et klart billede af, alle tre
kvinder kommer fra den øvre del af middelklassen.
Netop sådanne tre hjem og familier har vi i nærværende speciale påvist. Tre kvinder med en
fortid som anbragt, alle tre kommer fra velstillede middelklassehjem og hvor fædrene har
været direktører, mødrene et godt job, ferier, campingvogn og nye biler. Og alligevel peger
vores undersøgelse på opvæksten med udtalt omsorgssvigt har fået en relativ stor betydning
for de tre kvinders voksenliv og for de valg de tre kvinder har truffet. Ligeledes har kontakten
til det kvinderne benævner ”systemet” haft indflydelse på deres opvækst, herunder de tre
anbringelser. Alle tre kvinder italesætter sammenhængen mellem barndom og opvækst og
manglende kapitalformer, herunder først og fremmest den helt centrale symbolske kapital i
form af anerkendelse, hos forældrene som problematisk og årsagsforklaring til deres levede
liv. Mønsteret af de manglende kapitalformer hos forældrene har fortrinsvis været tillagt den
sociale og symbolske kapital værdi og i mindre grad den økonomiske og kulturelle kapital.
Den økonomiske kapital har først i voksenlivet givet anledning til refleksioner. De tre kvinder
peger alle på fraværet af symbolsk kapital som et helt centralt aspekt og vi konkluderer derfor
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også på den baggrund at der er en tydelig sammenhæng mellem anerkendelsen hos
forældrene og det levede voksenliv. Centralt gennem de tre livsfortællinger peges der på, at
indholdet af begrebet social arv italesættes som den Jonssonske definition af begrebet, altså
videreførelse af forældrenes normer, værdier og adfærd til børnene. Kvinderne italesætter
indholdet af begrebet som ”jeg bliver lige som mine forældre” og ” Jeg tror helt sikkert på at der
er nogle mønstre der vil forsætte”.
Begrebet social arv har været genstand for megen kritik, det er endog blevet krævet
”afskaffet”. Det er til stor undren for os, hvorfor begrebet stadig anvendes når det efterhånden
er blevet dokumenteret utallige gange via forskningen at begrebet er skadeligt. Igennem vores
udarbejdelse af specialet har vi fået bekræftet vores forforståelse, at begrebet er skadeligt, det
gør noget ved menneskers identitet og måden de forstår dem selv på og måske endda er
blevet mødt af det system som burde hjælpe dem, her tænker vi meget på M’s fortælling hvor
der står skrevet i hendes journal, at hun ikke var et normalt menneske. M er faktisk inde på
det selv:
” Jeg er helt overbevist om, at hvis jeg var blevet mødt med en anden tilgang, så var
jeg sikkert samme sted hvor jeg er nu, men havde ikke gennemgået det helvede jeg
har for at nå dertil hvor jeg er nu”.
Identitet et komplekst begreb at forstå. Identitet er ikke noget man har, det er noget man
skaber, præcist som de tre kvinder i livsfortællingerne. Identiteter beskriver hvem de er lig
med og dermed også hvem man er forskellige fra. Samtidig med vi holder for øje at begrebet
social arv nok ikke er det eneste som har påvirket vores informanter jeg identitet, det skal ses
i et større perspektiv. De tre kvinder illustrerer med al tydeligelighed, hvor ambivalente og
skrøbelig en jeg identitet de har haft. På den ene side siger de, at de altid godt har vidst at, de
ikke kunne blive som deres forældre, men på den anden side har de været i tvivl og set efter
tegn hos dem selv som på hver deres måde har påvirket dem i deres jeg identitet. En af
kvinder italesætter dette: ”Grundlæggende tror jeg ikke på ikke på den sociale arv og man
bliver

som det man kommer fra. Men hvis man hører det tit nok, kan man godt komme i

tvivl og til sidst begynder man at tro på det”. Kvinderne er har været usikre i forståelsen af
”Hvem er jeg?” , ”Hvordan adskiller jeg mig fra andre?” og samtidig har indlejret i de værdier,
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normer, og den kultur som de er opvokset i som er blevet til en del af deres selvforståelse,
som D’s fortælling der italesætte at gennem flere generationer har det været normalt, at
afstøde førstefødte, hvis det er en pige.
Et gennemgående træk i de tre livsfortællinger er at identitet er den stabile selvopfattelse er
der positive tilkendegivelser fra omgivelserne bliver identiteten en fast kerne af værdier
knyttet til selvopfattelsen, der er med til at forme kvinderne, som den de er og bliver.
Ligeledes er det essentielt at have betydningsfulde andre i de nære relationer, for så betyder
troen på egne evner også noget. Den ene kvinde tilkendegiver at hun igennem sit arbejde har
set hvor stor en forskel det kan gøre for det enkelte individ, at blive anerkendt. Det er
forudsætningen for, at man kan indgå i et fællesskab og føle sig som et individ i samfundet.
Det er også vigtigt, at man får vished om, at de præstationer og færdigheder man udøver har
værdi for samfundet. Denne viden er nødvendig for, at individet kan danne sig en identitet.
Vi konkluderer, at begrebet den sociale arv har haft en betydning for vores informanter måde
at se på dem selv, men vi ser det ikke i en isoleret kontekst, at det kun er begrebet som er
årsags forklaring på at vores været meget usikker på dem selv både i forhold om de er bærer
af deres sociale arv og kan videreføre den opvækst de selv har haft. Vi ser det med et ude og
indefra perspektiv, så det kan både forklares med vores informanters opvækst, forklares med
hvordan begrebet bliver italesat og den måde vores informanter selv forstår begreb på og
anvender forståelsen i forhold til dem selv men også, hvordan de bliver mødt af omverden. Vi
ser vores informanter som de har haft svære forudsætninger for en sund identitetsdannelse,
da tilknytning til deres nære omsorgssorgs personer ikke har været stabil og i lange perioder
måske helt fraværende i deres barndom og ungdom.
Tre kvinder med en habitus der er fyldt til bristepunktet med et begreb om en social arv de
hver især har taget afstand fra. Tilbage for os står tre kvinder med hver deres unikke
livsfortælling.
”Hun duede”

Kapitel 7 – Perspektivering

Specialets indkredsning af begrebet social arv

medvirker til at understrege, at der er

problematikker der klart kan henvises til social arvs problemstillinger. Vi ser ovennævnte
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gennemgang af vores forskning

hvor vores

tre kvinder

har været oppe mod helt

usandsynlige barske odds. Vores synsvinkel i specialet har været social konstruktivistisk og
med et indefra perspektiv på social arv. Men specialet skal også ses som et forsøg på at tage
afstand fra begrebet og skabe en videre gående tilgang til den allerede eksisterende forskning
om social arv.
Under udarbejdelse af dette speciale og gennemgangen af det empiriske materiale er vi også
bevidste om, at der er adskillige problemstillinger der ikke er forsket i gennem nærværende
speciale. Problemstillinger og en interesse der er udledt af tre kvinder gennem den viden vi
har opnået. Vi undrer os stadig over, hvorfor begrebet social arv eksisterer, eller hvordan
socialarbejderen eller forskningen forklarer hvorfor der ses en tendens til at en stadig
voksende mængde af børn og unge udviser de samme vanskeligheder som børn og unge fra en
socialt udsat familie. Eller hvordan socialarbejderen opsporer de børn og unge fra middel og
overklassen der har et behov for støtte som eksempelvis Anne Bitsch fra artiklen i kapitel 1.
Eller citatet fra en af vores kvinder der siger:
”med håb om man kunne ændre min familiens dynamik m.m. Prøv lige at forestille
dig hvor splittet man kan blive af det? På den ene side er man helt ødelagt indeni
over det man har været udsat for og på den anden side, bliver man bedt om at sætte
sig ned og næsten flette fingere med de mennesker der har gjort dig så ondt”.
Hvor det netop er mere reglen end undtagelsen at familiebehandlingen foretrækkes fremfor
anbringelsen. I denne målgruppe er begrebet social arv jo netop ikke knyttet op på og ej
heller chanceuligheden.
Menneskesynet der ligger bag begrebet social arv eller Erwing Goffmann stigmatiserings teori
herunder scene teorien frontstage og backstage kunne også have været interessante at
inddrage netop fordi de giver et nyt og anderledes perspektiv på specialet.
Vores speciale har dermed åbnet op for endnu flere døre at gå ind af end det har lukket.
Undren over at et negativ ladet begreb som social arv anvendes fremfor den mere
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anerkendende tilgang der møder børn og unge med ressourcer og kompetence tænkning i
stedet for ”hun duede ikke”.
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