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Forord 
 
Viden er kilden til al innovation og udvikling 
 
Jeg føler mig beriget med den viden og det overblik, jeg har erhvervet mig i den 
periode, hvor jeg har beskæftiget med denne undersøgelse. Jeg takker Den Sociale 
Udviklingsfond, som har stillet midler til rådighed via udviklingspuljen, så 
undersøgelsen blev til en realitet og ikke forblev ved en undren og en hypotese. Jeg 
takker samtidig mine kolleger i BOAS Mentor for deres uvurderlige støtte og 
opbakning under hele forløbet og deres engagement og lyst til, at jeg skulle 
gennemføre denne undersøgelse og forhåbentlig i fremtiden implementere det i 
vores daglige arbejde. 
 
Jeg takker Inge Bryderup fra Aalborg Universitet for at agere som mentor under 
forløbet og for at have læst og givet feedback på rapporten. 
Også en tak til Christina Sommer fra Psykologisk Ressource Center, som har været 
mig behjælpelig med at etablere kontakter rundt omkring og til Sarah Kudsk-
Iversen fra danske Handicaporganisationer for videreformidling af danske 
undersøgelser på handicapområdet som jeg præsenterer og gennemgår i 
rapporten. 
 
Sidst men ikke mindst en stort tak til alle de mennesker, der bidrog med deres 
viden og erfaring til denne undersøgelse. 
  

Jegggg tatatatakker Inge Bryderup fra Aalborg Universitet for at agere som mentor under 
foooorløbeeete  og for at have læst og givet feedback på rapporten.
OgOgOgOgså eeennn tak til Christina Sommer fra Psykologisk Ressource Center, som har været 
mmmiggggg beeehhjhh ælpeligggg mmmem d at etablere koooontaaakaa ter rundt omkrinnnnng og til Sarah Kudsk-
Ivvveeree seeen fra dannnskeee Handicaporganisatttit onnnner for videreformmidling af danske 
unununuu derssssøgøgøgøgelser ppå handididiicacaaapområdet soooom jeg præsssses ntnnnn ererr og gennemgår i 
rapporten.

Sidst men ikke miiiindsttt t en stort tak til alleee de meeeennnesesseseskerrr, der bidrog med deres 
viden og erfarinnng til deeeennnnnnnneeee undersøgeeeelseeeee.
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Kapital 1  
 
1.1. Indledning  
 
I mit daglige virke som socialpædagog arbejder jeg som socialkonsulent i BOAS 
Mentor, som er et socialpædagogisk tilbud til unge med ASF1 og komorbide2 
problemstillinger. Forudsætningen for indskrivningen er, at den unge enten bor i 
egen bolig eller kan låne en af vores lejligheder. BOAS Mentor er på landsplan en af 
de 20 afdelinger af Den Sociale Udviklingsfond og én ud af de 4 afdelinger i BOAS 
Hovedstaden. Den Sociale Udviklingsfond (SUF) blev stiftet i 1991 som en 
erhvervsdrivende fond registreret i (og underlagt tilsyn fra) Civilstyrelsen samt 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
 
Målgruppen i BOAS Mentor er som udgangspunkt unge med en ASF, som, i de 
fleste tilfælde, har komorbide problemstillinger. Vi yder socialpædagogisk støtte i 
deres egen bolig, hvis de stadig bor hjemme. Støtten består, blandt andet, af hjælp 
til strukturering af hverdagen og de praktiske gøremål, vejlede og rådgive i 
forbindelse med arbejdsmarkedet og/eller uddannelsessystemet samt at drage 
omsorg i den nære relation. Derudover består støtten i at skabe en relation, hvori 
den unge føler sig tryg til i fælleskab at skabe et fundament og en grobund for 
udvikling. 
 
 
1.2. Undersøgelsesbaggrund 
 
Undersøgelsen blev iværksat, da jeg undrede mig over, hvorfor vi ikke har 
indskrevet unge med anden etnisk baggrund end dansk i vores afdelinger i BOAS 
Hovedstaden.  
 
Det første spørgsmål, der umiddelbart dukkede op på baggrund af konstatering af 
problemstillingen, var, at når man arbejder i det socialpædagogiske arbejdsfelt med 
unge med ASF og andre komorbide vanskeligheder, der af forskellige årsager har 
behov for støtte i dagligdagen, er der så nogle særlige forhold, der gør sig 
gældende, når den unge og dens familie har en anden etnisk baggrund end dansk? 
Mig bekendt er der ikke foretaget en lignende dansk undersøgelse med de 
fokuspunkter, som jeg har valgt.  
  
Hypotesen har derfor været, hvorvidt etnicitet, religiøs og kulturel baggrund kan 
have indflydelse på, om unge med anden etnisk baggrund end dansk med en ASF 
og komorbiditet er repræsenteret i modtagelsen af socialpædagogiske udviklings- 
og støttetilbud. Denne hypotese har dannet rammen omkring undersøgelsen, som  
 

                                                 
1 ASF er forkortelse for Autisme Spektrum Forstyrrelse. 
2 Komobiriditet handler om, at der er mere end en diagnose på spil. f.eks. Asperger & ADHD. 

Måållgll rururur ppen i BOAS Mentor er som udgangspunkt unge med en ASF, som, i de 
fleeeeste tttit lfælde, har komorbide problemstillinger. Vi yder socialpædagogisk støtte i 
deeeeres eeegggen bolig, hvis de stadigggg bor hjemme. Støtten består, blandt andet, af hjælp
tiiiil sssstss ruuuktktktktureringggg affff hverdagen og deeee prararararaktiske gøremål, vvvevv jlede og rådgive i 
fooorrrbr indedededed lse meddd aaarbejdsmarkedet og//e// lleeere  uddannelsessyystemet samt at drage 
omomomoo sorgggg i den nærrrre relaaaatitititionooo . Derudoveeeer bbebbb står støøøøøtttttttten i aaat skabe en relation, hvori 
den unge føler siiig trrrygggg titititillll i fælleskab aaat skabe ettttt ffundndndndndameent og en grobund for 
udvikling.

1.2. Undersøøøgø eeeelsesbbsbsbagagaga grund

Undersøgelsen blev iværksat, da jeg undrede mig over, hvorfor vi ikke har
iindsdsdskrkk eveveve etetet ungngngnge memememedddd andedededennn etetetetninnn sk bagggrgrgrrunuu d enenene ddd dansk i vores afffdededelinger i BOAS
HoHooovevevevedddsd tttadennn. 

DeeeDettt t føføføførsrsrsr tetetete ssspøpøpøpørgrgrgrgssssmålål, dedededer rr umumumididididddded lbarttt dddukkkkkeeeedeee opoppp ppppåååå babababaggggrunnnd aaaaf f kokokokonsnsnsnstatatatateteteteriririring af 
problemstillingen, var, at nåår man arbejder i det socialpædagogiske arbejdsfelt med 
unge med ASF og andre komorbide vanskeligheder, der af forskellige årsager har 

å
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jeg ønskede at foretage for at kunne afdække, hvor omfattende problemet er, og 
hvor de unge så befinder sig henne. Modtager de nogen form for støtte, og er der 
et behov for en specialiseret indsats på området?  
 
Jeg har præsenteret problemstillingen i vores organisation og fik tildelt 
udviklingspuljemidler for at kunne kaste lys over denne problemstilling. Der blev 
bevilliget 1 arbejdsdag om ugen i perioden 01.06 og frem til 30.09.13, der ville 
støtte mig i mit undersøgelsesforløb og indsamling af data. De efterfølgende tre 
måneder har jeg udarbejdet rapporten. 
 
Da jeg fik ideen, blev jeg nysgerrig på, om der er nogen andre, der har beskæftiget 
sig med denne problemstilling. Det viste sig hurtigt, at det er et uundersøgt 
område, der i den grad trænger til at blive set efter i sømmene.  
 
Undersøgelsen vil med udgangspunkt i gældende lovgivning, interkulturelle 
fokuspunkter og vidensindsamling blandt fagfolk, der beskæftiger sig med 
målgruppen, belyse, hvorvidt etnicitet kan have en betydning i kendskab 
til/opfattelse af handicap og udviklingsforstyrrelser, sagsbehandling og modtagelse 
af socialpædagogiske tilbud.  
 
Da jeg påbegyndte min undersøgelse, fandt jeg denne avisartikel, som bekræftede 
mig i min problemstilling og min hypotese om underdiagnosticering blandt børn og 
unge med anden etnisk baggrund end dansk: 
 
Joi Bay fra ABA Forum redaktionen, netværk for tidlig og intensiv behandling af 
autisme, skrev følgende artikel den 13.02.2009: 
 
Politiken misinformerer om ASF blandt indvandrere3 
 
”Dagbladet Politiken skrev den 9. februar 2009 om ventelister på tilbud til børn med 
autisme og andre udviklingsforstyrrelser. Kommunerne kan ikke følge med 
stigningen i antallet af børn, der diagnosticeres og er berettigede til et relevant 
tilbud. Diagnoserne af børn og unge med autismespekterforstyrrelser er på 
landsplan tredoblet siden 1995, men i København er udviklingen seksdoblet. 
Politiken citerer formanden for Landsforeningen Autisme, Morten Carlsson, for en 
forklaring om, at det dels skyldes, at København er foran med diagnosticeringen af  
psykisk handikappede, og dels at København huser store grupper med anden etnisk 
baggrund, hvor en større procentdel lider af udviklingsforstyrrelser. Men der findes  
slet ikke grundlag for at hævde, at der blandt personer med anden etnisk baggrund 
er en større andel med udviklingsforstyrrelser.  

                                                 
3 Kilde: http://www.abaforum.dk/danmark/2009/dk_0902_etniske_minoriteter.php 
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tiiil/////opfaaaaattttt else afff haaaandicap og udviklingggsg foooorstyrrelser, sagsssbehandling og modtagelse 
afaafaa  sociaaaalllpl ædagogiiiiske ttttililililbubbb d. 

Da jeg påbegyndddtd e miin undersøgelsssse, fandt jeg dennnnee ee aviiisisi artikel, som bekræftede 
mig i min probllemmmmstilliinii g ooogo  min hypootoo essse om unnnndn errrrddddid agggnosticering blandt børn og 
unge med andeeen eeeetnisk k k k babababaggrund endddd daaaansk:

Joi Bay fra ABA Forum rrrrer daktionen, netværkk ffor tititidlddld ig og intensiv behandling af 
autisme, skrev følgende artikel den 13.02.2009:

PoPooollililititiiikekekekennn missis nnforrrrmememeereeeer omomomo AAAASFSFSF blanddt inininindddvd anannndrdrdrd eereeee333

””DaaDaagbgbgbgblalalaladedededettt PoPooPoliiiittit kekkek n skskskskrerererev dededennnn 999.9  febrrruaaar 222200000009 ommmm vvvvenenennteteteeliiiistter ppå titiilblblblbudududud ttttililili bbbbøøørø nn med 
autisme og andre udviklingsforstyrrelser. Kommunerne kan ikke følge med 
stigningen i antallet af børn, der diagnosticeres og er berettigede til et relevant 
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Der findes ingen danske undersøgelser, der sammenligner udbredelsen af 
udviklingsforstyrrelser blandt etniske danske og etniske minoriteter. Den 
undersøgelse, der kommer nærmest, belyser sammenhænge mellem social 
baggrund (belyst via mødres uddannelsesniveau og forældres indkomst) og  
hyppigheden af autismespektrumdiagnoser. Der har i Danmark ikke kunnet 
konstateres en sådan sammenhæng (Larsson et al., 2005).  
Derimod er der en del forskning i udlandet, som viser, at der er en meget tydelig 
negativ sammenhæng mellem andelen af børn med autismespektrumforstyrrelser 
og etnisk baggrund. Det fremgår bl.a. af en helt ny hollandsk undersøgelse. Her 
viste det sig, at børn med ASF-diagnoser og med indvandrerbaggrund var 
underrepræsenteret og at børnelæger hyppigere henviste børn af etnisk hollandsk 
baggrund til udredning for mistanke om autisme end børn af anden etnisk baggrund 
(Begeer, Bouk, Boussaid, Terwogt, & Koot, 2009).  
 
…… 
 
Dvs. at denne udenlandske forskning tyder på, at der sker en underdiagnosticering 
af autisme og andre udviklingsforstyrrelser hos etniske minoriteter. Det skyldes, at 
højtfungerende autisme ofte er et usynligt handicap, hvorfor forældre kan have 
svært ved at opdage og erkende handicappet. Men sandsynligvis også at 
sundhedspersonale og pædagogisk personale ofte vil have en tilbøjelighed til at 
forstå milde autistiske symptomer som tegn på manglende opdragelse eller et 
resultat af etniske opdragelsesmønstre, hvorfor disse børn med anden etnisk 
baggrund ikke så hyppigt henvises til udredning.  
 
Der er – som sagt – ingen, der ved om der eksisterer en tilsvarende 
underdiagnosticering i Danmark. Men hvis man skal komme med en forklaring på, 
hvorfor antallet af børn og unge med autisme vokser hurtigere i København end i 
resten af landet, så kunne en rimelig forklaring være, at der i København er flere  
højtuddannede og ressourcestærke familier, som har den nødvendige viden til 
tidligt at opdage udviklingsforstyrrelser og som presser på for at få en udredning og 
diagnose”. 
 
Denne artikel fra ABA Forum redaktionen, netværk for tidlig og intensiv behandling 
af autisme, understreger, at der ikke findes danske undersøgelser, der 
sammenligner udbredelsen af udviklingsforstyrrelser heriblandt ASF blandt 
mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Jeg konstaterer derfor, at mine 
observationer af problemstillingen ikke var forkerte og at min undersøgelse er den 
første med de konkrete fokuspunkter, der kan belyse problemstillingen og skabe en 
opmærksomhed. Jeg ønsker, at undersøgelsen skal være med til, både 
socialpolitisk og socialpædagogisk, at sætte fokus på en mere målrettet optimering 
af indsatsen. 
 
 
 

(Begeggeer, Bouk, Boussaid, Terwogt, & Koot, 2009).

………

DvDvDvDvvss.s aaat denne uduuu eeene landske forskninnnng tytytytytyder på, at der skkkekk r en underdiagnosticering 
af autisisisii mmemm  og aaanddddre udviklingsforstyrrrrrrrelssses r hos etniske mmminoriteter. Det skyldes, at 
høhhøhøh jjjtfungngngngerendeee auuuutismemeeme oooofte er et usyyyynliiiiiggtggg  handiccccac pppp,p  hvooorfor forældre kan have 
svært ved at opddddageee ooogog eeeerkende haaaandiiicappet. MeMeMeMeMen sasasasasandsyyyyynligvis også at 
sundhedspersonaaala e ogggg pææædæ agogisk perrrsonale offffftetttt  vil haveeeee en tilbøjelighed til at 
forstå milde auutisttttiskeeee symmmmptomer sommmm tttttegn på mmmmmannnngggglg ennnde opdragelse eller et 
resultat af etnissskeeee opdrdrdrdragagagagele sesmønstrrrre,,, hvorfor rrr dididididisssssse bøøørn med anden etnisk 
baggrund ikke sså hhhyppipipipigtgtgtt henvises ttil uuuduu redning. 

Der er – som sagt – ingen, der ved om der eksisterer en tilsvarende 
undededeerddddiaiaiagnggg osososostittt cerririr ngngngng i Dananaanmamamaarkrkrkrk. Men hvhvisisisi  mananana sskal komme med enenen forklaring på, 
hvhvhvvororoorfofofofor aaantallll eet aaaaf bøbøbøørrrnrn oooog gg unununu gegegg  med aututututissssmeeee vvvokkseseseser r r huhuhuhurtrtrttigigigi erererere ee e i iii KøKøKøK bebbenhnhnhhavavavavnnnn enenee ddd d i i ii 
ererestsss enenenen aaaf lannndn etettt,,,, såsåsås kkkununununnene eeennnn rirr mmmem lig ffoforkrkrkrklaaaarriririnngngn vværærærære,e,e,e, aaaatt t t dddderr i KøKøKøbebbenhaava nnn errr ffleerrre 

høøhøjtjtjtjtududududdadadadannnnnnn edededde e ee ogogogog resssssoooouuuurceccestststtæææræ ke famamamilieeeer, somom hhhharararr ddddenennen nødvevevenddddigigigge ee vvivv dedededennn n ttitt ll 
tidligt at opdage udviklingsforstyrrelser og som presser på for at få en udredning og 
diagnose”.



 

Autisme blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk 
     - fakta eller blot en myte 

 
Forfatter: Arash Frank Skelberg 

 

4 

 
1.3. Metodevalg og undersøgelsesdesign 
 
Jeg vil i forbindelse med denne undersøgelse benytte mig af en metodetriangulering 
ved at kombinere kvantative og kvalitative undersøgelsesmetoder. Jeg vil ved 
hjælp af udformning af spørgeskema (se bilag 2, 3 & 4) og en interviewguide (se 
bilag 5), indsamle data/empiri til viderebehandling. 
 
Jeg udformede et spørgeskema, som blev fulgt op af semistrukturerede kvalitative 
interviews. Jeg kontaktede vidt og bredt blandt skoler, beskæftigelsestilbud, STU, 
bosteder, UU-vejledere, psykologer, psykiatere, PPR, fagskoler, gymnasier, som 
modtager unge med Asperger syndrom, efterskoler, Psykologisk Ressource Center, 
Landsforeningen Autisme, Center for Autisme, Kennedy Instituttet, Danske 
Handicaporganisationer, kommunale visitatorer, Aspit og politikkere.  
 
Da jeg ikke kunne komme til samtlige eksisterende tilbud på landsplan, har jeg 
valgt at gennemføre interview med et tilfældigt antal respondenter på området, for 
at skabe validitet af undersøgelsen. Derudover udfyldte en del andre respondenter 
spørgeskemaet og en del kom udover spørgeskemaet med yderligere input ved at 
besvare mine spørgsmål i min interviewguide, som jeg brugte til at gennemføre 
mine interviews, og besvarelserne modtog jeg pr. mail. 
 
Jeg kommer primært til at få subjektive opfattelser/oplevelser, da min egen faglige 
baggrund og interessen for undersøgelsesemnet ikke kan bagatelliseres. Den 
vigtigste pointe vil være at holde fokus på ikke at lade mine egne erfaringer og  
viden styre undersøgelsen. Bourdieu skriver netop om dette dilemma, ”How can we 
claim to engage in the scientific investigation of presuppositions if we do not work 
to gain knowledge (science). We can do principally by striving to make reflexive use 
of the finding of social science to control the effects of the survey itself and to 
engage in the process of questioning with a commond of the inevitable effects of 
that process” (Bourdieu, 1999:608).  
 
 
1.4. Hvordan kommer jeg i gang? 
 
Ifølge Hansen & Andersen (Hansen & Andersen, 2000:31) skal forskeren i den 
indledende fase eksplicitere sin egen baggrund for at beskæftige sig med 
forskningsfeltet. Derfor mener Hansen & Andersen, at det vil være nyttigt at skelne 
mellem undersøgelsesforudsætninger og antagelser. Dette skal ske for at undgå 
den fælde, at ens virkelighedsopfattelse uden en grundig problemformuleringsfase 
risikerer ureflekteret og implicit at tage disse forhåndsforestillinger for givne.  
 
Dermed risikerer undersøgelsens resultater at blive præget af mere eller mindre 
uerkendte påvirkninger fra forskerens egne fordomme og værdier. 
 
 

Handn icaporganisationer, kommunale visitatorer, Aspit og politikkere.

Daaaa jeggg ikke kunne komme til samtlige eksisterende tilbud på landsplan, har jeg
vavaaalggt atatat gggennemføre interview med et tilfældigt antal respondenter på området, for 
aat ssskaaabeeee validittttet af undersøgelsen... Deeeere udover udfyldte en del andre respondenter 
spppøøørø geeeeesssks emaettt ogggg en del kom udoverrrr spppøp rgeskemaet mmed yderligere input ved at 
bebbebeb ssvarreeee mine ssspørgsmmålålålål i min intervieeeewgguggg ide, sommmmm jeg bbbrugte til at gennemføre 
mine interviews, og beeeesvavavavarelserne mmmmodddtog jeg prprrprpr. mamamamaail.

Jeg kommer prrrimæææært ttttil attt t få subjektiivi e opfattelsssses r/////oooopo leevelser, da min egen faglige
baggrund og innterrrressenennn ffffoooor undersøgegegegelseeseee emnettt tt ikikikiki kkkkek  kan bagatelliseres. Den
vigtigste pointeeee viill værereree aaaat holde fooookusssss på ikke aaatata  laaaade mmmmmine egne erfaringer og 
viden styre undersøgelllllssseses n. Bourdieu skriver netoooppp ooomo  dette dilemma, ”How can we
claim to engage in the scientific investigation of presuppositions if we do not work 
to ggggaiaaa nnnn knknknknowwowwleleleledgeee e (s(s(s(sciccc ennnncececce).).). WWWWe eee can ddodo pppprincccipipipip llally by striving to mamm ke reflexive use 
ofofo tttthehehee finnndinggg oof sosossociciciialallal sccicc enenenncecece ttto contttroroooll ll ththththe efefefeffeff ctctts s s s ofofofof tttthehehehe ssssururururvevevevey y yy itttselflflff aaaandndndnd tttto
eeengnggngagaggage in thheh ppprrorrocececec ssss ooof f quququesesesestitt ooono ing wiwiwiithhhh aaaa ccccomomomommomm ndndndnd oooff f tttthe innneveveviiitaableee eeeffeectsts ooof 
ththaaata pppprororor cececeessssss” (B(B(BBoououo rd eieeeu,u,u, 1111999999::9:606060608888). 
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Hansen & Andersen (Hansen & Andersen, 2000:32) skriver ligeledes, at forskeren må 
gøre op med sig selv, hvilken form for viden en undersøgelse skal bidrage med.  
 
Dette indebærer bl.a. en beslutning om, hvorvidt man primært er interesseret i at 
beskrive et fænomen, eller om man vil prøve at forklare det pågældende fænomen. 
En undersøgelses forudsætninger er ifølge Hansen & Andersen, at det er 
nødvendigt, at undersøgelsens empiriske forudsætninger er velunderbyggede. Jo 
mere underbelyst et fænomen er, jo større er behovet for indledende empiriske 
kortlægninger af fænomenet, inden man kan koncentrere sig om undersøgelsens 
forklarende, teoriudviklende fase. 
 
Hansen & Andersen vurderer ligeledes, at alle data, som forskellige former for 
kvantitative undersøgelser indsamler og bearbejder, som nævnt kan være nyttige 
og interessante, men i langt de fleste tilfælde vil man uvilkårligt føle trang til at gå 
videre: Hvad er disse fordelinger af tabeller egentlig udtryk for? Hvad fortæller de 
om den sociale virkelighed (Hansen & Andersen, 2000:32)? 
 
Af samme årsag antager jeg, at man i sin forskning/undersøgelse i det 
socialpædagogiske arbejdsfelt ikke alene kan benytte sig af kvantitative metoder. 
Man skal bestræbe sig på at komme bag tal og tabeller med forklaringer ved at 
benytte sig af kvalitative metoder eksempelvis interviews. Denne 
metodetriangulering antager jeg som en nødvendighed i al undersøgelse og  
forskningsarbejde, når man har med problemstillinger, der har med mennesker, 
deres velbefindende og velfærd at gøre. 
 
 
1.5. Undersøgelsens kundskabsmæssige formål 
 
Når vi skal producere viden, er det ifølge Andersen (Andersen, 2003:22-28) 
afgørende, at vi gør os klart, hvad vi vil anvende denne viden til. En undersøgelses  
kundskabsmæssige formål må have afgørende indflydelse på, hvad vi undersøger, 
hvordan og hvorfor vi undersøger det.   
 
Med udgangspunkt i ovenstående vil jeg benytte mig af eksplorative/ 
problemidentificerende/ diagnosticerende undersøgelser - også kaldet sonderende 
undersøgelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kvanantitative undersøgelser indsamler og bearbejder, som nævnt kan være nyttige 
ogg intntntteree essante, men i langt de fleste tilfælde vil man uvilkårligt føle trang til at gå 
vidddere:::: Hvad er disse fordelinger af tabeller egentlig udtryk for? Hvad fortæller de 
ommmm dennn sociale virkelighggg ed (H(( ansen & Andersen, 2000:32)?

AAAf sammmmmmmemm  årsag aaaantager jeg, at man i siiiin forskning/unddersøgelse i det 
sosososs cccialpæpææædagogiiskeeee arbebebeejdjdjdjdsfelt ikke aleeeeneeeee kan bennnnnytytytytytte siggg af kvantitative metoder.
Man skal bestræbæbæbbe siss gggg påpåpåpå at kommeeee baaag tal og tttttaaaaba elelelelllellll r meeeeed forklaringer ved at 
benytte sig af kvvvalittat ttive metoder eeekseeempelvis intnnn erviviiviiews..... Denne 
metodetriangullering aanaa tagggeg r jeg som enn nødvennndndn ighheheheh d iii al undersøgelse og 
forskningsarbejjjdeee, nårrrr mmmmaaaan har med proooooblemstiilii liiiiingngngngnger, ddder har med mennesker, 
deres velbefinddded nddde ogggg vvvveeelfærd at ggggøreeeee.

1.555. UnUnUnUndededersrsrsrsøgeelele sesesesens kukukukundndnddsksss absmmmæsæsæsæ sigeegee fffoormål

NåNåNår rr vvviv  skkkal ppprp ododucucucucerereree e vvviv dededen,nnn eeeer ddedd t iføølggge AAAAnndndndererererseennnn (A(A(A(Andndndndererererseen, 20000003::22-2888)
afafafgøgøgøgørrrerendndndndee,ee at t t vvviv ggggør oooos klklklk ararrtt, hhhhvvvav d vi vvvil annnvn eenee ddde ddddenenenennenenen vvvviiiideen till. EnEnnn uuuundndndnderererersøsøsøsøgeelses 
kundskabsmæssige formål må have afgørende indflydelse på, hvad vi undersøger,
hvordan og hvorfor vi undersøger det.
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1.5.1. Eksplorative/ problemidentificerende/ diagnosticerende      

undersøgelser - også kaldet sonderende undersøgelser:  
 
Sådanne undersøgelser har til formål at udforske forholdet eller fænomener, som er 
mindre kendte eller måske helt ukendte. Den viden, vi har om fænomenet, er ringe 
eller ikke eksisterende. Hensigten med eksplorative undersøgelser kan være at 
frembringe interessante spørgsmål til nærmere undersøgelse nu eller i fremtiden. 
En eksplorativ undersøgelse kan også indgå som et forarbejde til en forklarende 
eller forstående undersøgelse. Det bliver således en form for forundersøgelse, der  
har til opgave at opstille hypoteser/ antagelser, som vi senere kan gøre til genstand 
for afprøvning/ testning/ sandsynliggørelse (Andersen, 2003:22-28). 
 
 
1.6.   Rapportens opbygning 
 
Rapporten er opdelt i 4 kapitler:  
  
Kapital 1: Præsentation 
I dette kapital vil jeg præsentere jer for undersøgelsesbaggrund, metodevalg og 
undersøgelsesdesign samt en beskrivelse af, hvor jeg anvender disse i praksis i 
rapporten.   
 
Kapital 2: Anskuelse af mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, kultur, 
etnicitet, interkulturel viden og kompetence 
I dette kapital vil jeg fremlægge nogle facts omkring autisme, mennesker med 
anden etnisk baggrund end dansk, kultur og etnicitet og interkulturel viden og 
kompetence.  Dette gør jeg for at illustrere kompleksiteten i forhold til den samlede 
betegnelse ”mennesker med anden etnisk baggrund end dansk”, da denne 
betegnelse i virkeligheden indeholder tre forskellige kategorier. Hver kategori 
præsenterer nogle udfordringer og problemstillinger udover de generelle 
problemstillinger, der er gældende for disse kategorier. For at anskue den 
specifikke problemstilling i denne rapport antager jeg, at det er vigtigt at stifte 
bekendtskab med de generelle levevilkår og socioøkonomiske udfordringer, der kan 
have en indflydelse på de tendenser, jeg nævner i rapporten. Derudover vil jeg 
komme med en gennemgang af kultur, etnicitet og interkulturel viden og 
kompetence. 
 
Kapital 3: Undersøgelsesdata & øvrige undersøgelser 
I dette kapital vil jeg præsentere min fremgangsmåde i indsamlingen af empiri, 
analyse og tolkning af spørgeskemaundersøgelsen samt analyse af de kvalitative 
interviews i forbindelse med denne undersøgelse. 
 
 
 
 

1.666.6     Rapportens opbygning

RaRaaRappporrrtett n er opdelt i 4 kapippp tler:

KKaKapital 1: Præsssenntation
III dded tte e kkkak pital vvvil jjjeg pprrp ææææsentere jer ffffor undersøgggegeg lsesbaaggrund, metodevalg og 
undersøgelsesdesignnn sssasammmtm  en beskrrrriveeelse af, hvoooroo  jegegegegg anveeeender disse i praksis i
rapporten. 

Kapital 2: Anskkkuelse affafaf mmmmennesker mmmmed anden eeeteetninnnn ssssks  baaaggrund end dansk, kultur, 
etnicitet, interkkkkultttturel vvviv deddd n og kommmmpetttett nce
I dette kapital vil jeg frrrrreeeeme lægge nogle faff cts omkkrkrkrinininng autisme, mennesker med 
anden etnisk baggrund end dansk, kultur og etnicitet og interkulturel viden og 
kokompmpmpmpetetete ence. Detttttttteee ggøgg r jejejejeggg fffororror at illussstrtrererere e koooompmpleksiteten i forhoooldldld til den samlede
bbbetetetetegegegegnenenen lse ”m”m”m” ennnnnenennesskskskeeere mmmmedededd aa dndden etttnisisisisk kkk baaaaggggggggruundndndnd eeendndndnd ddddananannsksksksk”, dda dddenennnnenenee 
bebetettt gngngngneeelse i viirkkkkellligigigheheehededededenn ininnindededdehhohh lder trrrre fororororskkkskeeeelliigge kkkkatatatategegegegorrierrr. Hvveer kaaatttegoooorri 
prpræsæsæsæsennnntetteerererer nonononoglllle ududdfofofofordrdrdrdririringgngerererer og proboboblemsmsmsmstttit llingegeeer udududdoovoo ereeer deee gegegeeneeeererereelllllee
problemstillinger, der er gældende for disse kategorier. For at anskue den
specifikke problemstilling i denne rapport antager jeg, at det er vigtigt at stifte ff

å
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Jeg vil underbygge, sammenligne og viderebygge min undersøgelse ved hjælp af en 
række nationale og internationale undersøgelser.  
 
Kapital 4: Afrunding og afslutning 
I dette kapital vil jeg prøve at opsummere rapporten og fremhæve de væsentlige 
elementer samt drage konklusioner, perspektivere og komme med forslag til en 
række tiltag, der kan være med til at optimere forholdene. 
 
Skriveteknisk vil jeg gøre opmærksom på følgende: 
 
Jeg har valgt at understrege de sætninger, som jeg finder vigtige. 
 
Citaterne skrives i kursiv med kildeangivelse. 
 
Mine respondenters citater fra interviewmaterialerne står skrevet i bokse.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citaatet rne skrives i kursiv med kildeangivelse.

Miiine reeeespondenters citater fra interviewmaterialerne står skrevet i bokse. 
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Kapital 2 
 
Anskuelse af autisme, mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, 
kultur, etnicitet, interkulturel viden og kompetence 
 
Jeg vil i dette kapital kort og overordnet gennemgå facts i forhold til autisme, 
nuancerne i forhold til mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, 
definitionen af begrebet kultur, fakta og nøgletal fra Danmarks Statistik, 
socioøkonomiske forhold, etnicitet og kulturens betydning i socialt arbejde. 
Jeg har valgt at skrive om ovenstående emner, da jeg mener, at alle disse 
parametre  har en betydning for den kompleksitet, der ligger i problemstillingen 
omkring ASF blandt unge med anden etnisk bagrund end dansk. 
  
 
2.1. Hvad er autisme4? 
 
Socialstyrelsen giver et entydigt og generelt billede om autisme.  
 
Ifølge Socialstyrelsen er autisme den betegnelse man bruger, når et menneske har 
så store vanskeligheder med socialt samspil, at det kan være nødvendigt at stille en 
medicinsk diagnose.   
 
Fra et medicinsk og biologisk perspektiv er autisme ifølge Socialstyrelsen en 
medfødt, biologisk betinget udviklingsforstyrrelse, der blandt andet påvirker evnen 
til at kommunikere socialt. 
Fra et psykologisk perspektiv påvirker autisme først og fremmest den enkeltes evne 
til socialt samspil, forestillingsevnen og opmærksomhed.  
Hvis et barn har autisme, bliver hans eller hendes udvikling påvirket – men den går 
ikke i stå. En autismediagnose kan, fra et socialt perspektiv, opfattes som et 
øjebliksbillede, der siger noget om den enkeltes behov for hjælp og støtte lige nu 
og her. 
 
Man har ifølge Socialstyrelsen kun diagnosen, så længe man opfylder kriterierne for 
den, og et menneske, der fik en autismediagnose som barn, kan udvikle sig på en 
måde, så han eller hun ikke længere opfylder kriterierne, når han/hun er blevet 
voksen. 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Kilde: http://socialstyrelsen.dk/handicap/autisme/om-autisme/generelt-om-autisme/generelt-sos 

 
 

2....1. HHvHvHvad er autisme4?

SSSoS ccccic alllstststtyyryy elsen givvvev r et entydigt og gennerelt billede om aauaaa tisme. 

IfIfIføølø ge SSSSoooocialstyyyrellsen eeeer auaaa tisme den bettettt gnelse mmmman brrruger, når et menneske har 
så store vanskeliiigheeedeeeer memmm d socialtttt saaamspil, at ddededed t kakkkk n vææææære nødvendigt at stille en 
medicinsk diagnoooose.

Fra et medicinsssk oooog biiiolololologogogogisk perspekkkktiv er autismsmsmsmsmee ifølggge Socialstyrelsen en 
medfødt, biologggig skkkk bettininnngegegeget udviklinnnngsfffoff rstyrrelseeeee, ddded r bllllandt andet påvirker evnen
til at kommunikere soccccciaiaiaiaialt.
Fra et psykologisk perspektiv påvirker autisme først og fremmest den enkeltes evne 
till soooocialalalalttt samsmsmsm pil,,, ffffororororestiiiillllllininingsgsssevevevevnen ooog oooopmppp ææræræ ksksksomhed. 
HvHvHvviiiis ettt bbbarn haar aaautututtisisisismemememe, blblblliviver hans elelleleleer rr r heeeendndndndes uuuudvdvdvdvikikikiklil ngngngn ppppåvåvåvåvirrrrkkkettt –– memememennnn dededed n gågågågår rrr
ikikikkekekke iiii ssståå. Ennnn aaututututissssmememeddddiagaggnononnosesesese kkkkan, frra etettt ssssocococociaiaiaialt pppperrrrspspspspekekekekttttivv, opfffatttes ssos m eeete
øjøjeebebe lliliksksksksbibbbilllllledededee,ee  deeeer sigigggeererer nogoogetetete ooomo  den enknknkelellltesss bebeeehohohoovvv v fofofoforrrr hhjææælppp ogogogog sssstøtøtøtøttttttteeee lllil ggegg nnnu 
og her.
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2.1.1. Hvad er autismespektret5? 
 
Ifølge Socialstyrelsen findes der flere former for autisme, og det udtrykkes bedst 
ved at tale om autisme som en spektrumtilstand. For nemheds skyld anvender vi 
dog kort og godt ordet autisme. 
Ifølge WHO's diagnosekriterier skal man have vanskeligheder inden for tre 
områder, som kaldes triaden: 
 

 Vanskeligheder ved socialt samspil 
 Vanskeligheder ved social kommunikation 
 Manglende fleksibilitet/nedsat social forestillingsevne  

 
Kriterierne for diagnosen autisme er ifølge Socialstyrelsen ved at blive ændret. Det 
betyder blandt andet, at Asperger syndrom er på vej ud af diagnosemanualen DSM. 
Det påvirker den måde, man vil udvikle ICD, det diagnosesystem, vi anvender i 
Danmark. 
I stedet for at dele autismediagnosen op, vil man ifølge Socialstyrelsen i stedet 
have en samlet betegnelse for autisme, nemlig autisme spektrum forstyrrelse. 
Som det ser ud nu, er de fire diagnoser inden for autismespektret som følger: 
 

 Infantil autisme  
 Aspergers syndrom 
 Atypisk autisme 
 Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret  

 
 
2.1.2. Hvad er årsagen til autisme6? 
 
Ifølge Socialstyrelsen er det umuligt at tale om blot en enkelt årsag til autisme. 
Forskningen viser, at der er mange faktorer, der spiller sammen.  
 
Autisme er ifølge Socialstyrelsen primært biologisk betinget, men en række 
psykologiske faktorer, samt faktorer i omgivelserne, kan spille ind i forhold til, 
hvordan autismen påvirker den enkelte.  
 
Udviklingen af autisme er ifølge Socialstyrelsen betinget af flere gener, og risikoen 
for at få et barn med autisme bliver større, hvis begge forældre er bærere af 
generne. Hjernens udvikling er på nogle områder anderledes på grund af et 
komplekst samspil mellem gener og omgivelser. 
 

                                                 
5 Kilde: http://socialstyrelsen.dk/handicap/autisme/om-autisme/generelt-om-autisme/generelt-sos 

 
6 Kilde: http://socialstyrelsen.dk/handicap/autisme/om-autisme/generelt-om-autisme/generelt-sos 

 

Krittere ierne for diagnosen autisme er ifølge Socialstyrelsen ved at blive ændret. Det 
bettytt dedded r blandt andet, at Asperger syndrom er på vej ud af diagnosemanualen DSM. 
Deeeet pååååvivv rker den måde, man vil udvikle ICD, det diagnosesystem, vi anvender i 
DaDaaDanmararark.
I stttttteddetetett for at deddd leeee autismediagnoseeeen oooopo , vil man ifølge Socialstyrelsen i stedet 
havvevv eeeeennnn samlettt beeeetegnelse for autismmmme, nemlig autisme spektrum forstyrrelse.
SoSoSoSS m deeeettt t ser uddd nuuuu, er dededede fire diagnosssser inden for autismmmespektret som følger:

Infantil auuutismmeeem  
Aspergerrrs ssssyndrommmm
Atypisk aaauttismee
Gennemmggrg ibbbbendeeee uuuudviklingsfoooorstttttyryy relse, uspspspsps eeece ificeeeree et 

22.111.2.2.2  HvHvHvHvadadad eeeer årårårrsasasasagennnn titittilll auauauautismee666??

IfIfølølølgeeee Sooocialsssstyyyrrrrelslssenenen eeeer dedededettt umumumu ulu igt aaat taaala eee e ommmm bbloooot enenenen eeeenkeelt årråårsaaagg til auutismsssmee. 
FoForrrsknknknknininingegegeg nnn vvivv sseseserrrr, att dededeer rrr ererer mmmmananannge faktttoreeeer,,,, deeer spipipip lllllleeerrr sasasasammmenenen. 

Autisme er ifølge Socialstyrelsen primært biologisk betinget, men en række 
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Hjernen er plastisk og påvirkelig, og derfor er det vigtigt at sætte ind tidligt. 
Udviklingen vil til enhver tid være præget af autismen, på godt og ondt. 
 
 
2.1.3. Kan man have andre tilstande og sygdomme sammen med autisme7? 
 
Ifølge Socialstyrelsen kaldes det komorbiditet, når der optræder andre sygdomme, 
forstyrrelser og tilstande sammen med, men uafhængige af autismen. 
Der er endnu ikke lavet klare undersøgelser, der viser hvilke sygdomme, der 
optræder i forbindelse med autisme, men det er påvist, at mennesker med autisme 
har en højere procentdel af bl.a. følgende sygdomme, forstyrrelser og tilstande end 
andre mennesker: 
 

 Mental retardering 
 Epilepsi  
 ADHD 
 Depression 
 OCD (tvangstanker/tvangshandlinger) 
 Tourettes syndrom 
 Spiseforstyrrelser 
 Søvnforstyrrelser 
 Sensoriske handicap (nedsat hørelse eller syn) 
 Fragilt X-syndrom 
 Downs syndrom 

 
 
2.1.4. Hvor mange mennesker har autisme i henholdsvis Danmark og i 
verden? 
 
Ifølge Socialstyrelsen viser internationale forekomstundersøgelser, at ca. 1 ud af 
110 har autisme, og det antages at være det samme i Danmark8. 
 
Ifølge rapporten ”Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter fremgår 
det, at alene i Danmark formodes der at være ca. 2800 mennesker med etnisk 
minoritetsbaggrund og autisme spektrum forstyrrelser (B.M.Kristensen,2009:29). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Kilde: http://socialstyrelsen.dk/handicap/autisme/om-autisme/generelt-om-autisme/generelt-sos 
 
8 Kilde: http://socialstyrelsen.dk/handicap/autisme/om-autisme/generelt-om-autisme/generelt-sos 

Mental retardering
EpEE ilepsi 
ADAA HD
DDeDD pressiiiion
OOOCO D (tvaaanggggstanker/tvangshanddddlinngn er)
ToToToTourettees ssyndroooommmm
Spiseforstyyyry reeelsssseeeer
Søvnforstytyyyrreeelser
Sensorisske handddid caappp (nedsat høøøøreelse eller r rr syn)n)n)n)n)
Fragilt X--syyyyndrooommmm
Downs ssysyynddddrommm

22.111.4.44. HvHvHvHvor mmmmannnngegge meeeennnnnneseseskekekeker harrr auuuutismmmme ii henholdsvis Daaanmnn ark og i 
veveveerdrdrdrdeeene ???

IfIfIfølølølø gegegege SSSSocococciaiaialslslstytytytyreeeellsen visisisisererer iintntnttererrrnationnnale fofff rrerr komsmssstutuuundndndnderererersøøgeeelsserrrr, , aaata cccca.a.a.a. 1111 uuuud aaaf 
110 har autisme, og det antages at være det samme i Danmark8.

å å
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2.2.  Mennesker med anden etnisk baggrund end dansk- hvem er de? 
 
Jeg vil i dette afsnit søge at danne et billede af, hvem denne gruppe af mennesker 
er ved hjælp af nøgletal og fakta fra Danmarks Statistik og nærmere beskrivelser 
og definitioner af forskellige grupper, som indgår i en ”samlet betegnelse” som  
mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Jeg antager, at dette vil 
skitsere kompleksiteten af problemstillingen og en konstatering af, at en endelig  
kategorisering af en række problemstillinger og udfordringer i mødet med disse 
befolkningsgrupper, kun kan bruges som et ”overordnet udgangspunkt”, men  
absolut ikke som noget endegyldigt, da hvert menneske og hver familie udover 
forskellige vilkår og livhistorier, har noget unikt omkring sig, som hverken kan 
repræsentere en bestemt kultur, tradition eller religion, da disse elementer kan 
tolkes forskelligt fra verdensdel til verdensdel, landsdel til landsdel, og klan til klan 
og helt ned på individplan. 
 
Hver kategori af befolkningsgrupper præsenterer nogle særlige udfordringer og 
problemstillinger, som kræver en opmærksomhed udover de generelle 
problemstillinger, der gør sig gældende for alle disse kategorier. For at anskue den 
specifikke problemstilling i denne rapport, antager jeg, det er vigtigt at stifte 
bekendtskab med de generelle levevilkår, sociale og økonomiske udfordringer, der 
kan have en endelig indflydelse på de tendenser, jeg nævner i rapporten.  
 
 
2.3. Relevante fakta omkring mennesker med anden etnisk baggrund end 
dansk fra Danmarks Statistik9 
 
Danmarks befolkning bestod 1. januar 2012 af 5.580.516 personer. 
Heraf havde 89,6 pct. dansk oprindelse, mens 7,9 og 2,5 pct. var henholdsvis 
indvandrere og efterkommere (Klintefelt et al.:2012:13). 
 
Befolkningen i Danmark - fordelt efter herkomst 
                        1. januar 2011        1. januar 2012 
I alt                 5.560.628           5.580.516 
 
Indvandrere                   428.904              441.538 
Vestlige lande    170.758                 179.224 
Ikke-vestlige lande    258.146                 262.314 
Efterkommere                   133.613                 138.923 
Vestlige lande     18.016                 19.332 
Ikke-vestlige lande   115.597                  119.591 
Dansk oprindelse                4.998.111              5.000.055 
 

                                                 
9 Indvandrere i Danmark 2012. 

tolkkese  forskelligt fra verdensdel til verdensdel, landsdel til landsdel, og klan til klan 
ogg helelele t ned på individplan.

HvHvvHver kkkkataa egggori af befolkningsggg grggg upppppeppp r præsenterer nogle særlige udfordringer og 
pprp oooboo leeemmmsm tillingeeeer, som kræver en oppppmææææærksomhed udoveeeeer de generelle 
pprp ooobo lemmsmm tillingeeer, der gør sig gældendddde fofff r alle disse katttegorier. For at anskue den 
spspspss eeecifikkkkkkkek  probblemmmmstilliingngngng i denne rappppppporrtrrr , antageeeeer jejjjj g, dddet er vigtigt at stifte 
bekendtskab medddd ddded ggggennnnerelle levevvilkkåkår, socialeeeee oggg økøø onooooomiske udfordringer, der 
kan have en endddeligggg innndflyyyydelse på dddde tendenserrrrr, jeg nævvnnvnvner i rapporten. 

2.3. Relevantteee e faaaaktaa omomomomkring meeeennnnnnesker meeeeedddd andeeeeen etnisk baggrund end 
dansk fra Danmarks SSSSStatistik9999

DaDaDanmnmmararara ksksks bbbefefefefolknnnnininngggg beststststododod 1111. januarrr 2200100 2 afafafa 5.5. 80.516 personererer.
HeHeHeerararrafff f ahaavde 8999,6666 ppppccctc . daaaanssskk k k opopopprindelssse,, mmmem nnsnsns 777,9 oooogggg 2,2,2,2,5 55 pcccct.t.t.t. vvvvaaaar hhhennhohohoholdldldldsvsvsvsvisiii
ininindvdvdvanananandrere oggg efefefeftetteterkrkrkooomommemeeerererere (KKKKlintefeeeltttt eeete aaala .::2:: 0100012:13131313))))...

Befolkningen i Danmark - fordelt efter herkomst
1 januar 2011 1 januar 2012
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Blandt indvandrerne i Danmark kom 59 pct. fra et ikke-vestligt land. For 
efterkommerne var andelen med ikke-vestlig oprindelse 86 pct.  
 
Ifølge Danmarks Statistik udgjorde indvandrere og efterkommere pr. 1. januar 
2012 10,4 pct. af befolkningen i Danmark. Andelen af indvandrere var 7,9  
pct. og blandt dem var 59 pct. fra ikke-vestlige lande. Siden 1980 er antallet af 
ikke-vestlige indvandrere næsten seksdoblet (Klintefelt et al.:2012:9). 
 
Mens de ikke-vestlige indvandrere udgør 7 pct. af hele den 16-64-årige befolkning, 
er deres andel af 16-64-årige på offentlig forsørgelse 10 pct. 
Deres overrepræsentation er særlig stor blandt kontanthjælpsmodtagere, hvor 22 
pct. er ikke-vestlige indvandrere (Klintefelt et al.:2012:10). 
 
Beskæftigelsesfrekvensen for 16-64-årige ikke-vestlige indvandrere steg kraftigt i 
perioden fra 1997 til 2008. Både personer med dansk oprindelse og indvandrere er 
herefter blevet ramt af en nedgang i antallet af de beskæftigede. 
Med beskæftigelsesfrekvenser på henholdsvis 52 pct. for mændene 
og 43 pct. for kvinderne i 2011 er niveauerne for de ikke-vestlige 
indvandrere fortsat klart under niveauerne for personer med dansk 
oprindelse, som var 75 pct. for mændene og 72 pct. for kvinderne (Klintefelt et 
al.:2012:31). 
 
Blandt alle 16-64 årige ikke-vestlige indvandrere er 38 pct. på offentlig forsørgelse. 
De tilsvarende andele er 23 pct. blandt personer med dansk oprindelse og 16. pct. 
blandt vestlige indvandrere (Klintefelt et al.:2012:55). 
 
Samlet set forventes personer med dansk oprindelse at udgøre en mindre andel af 
den danske befolkning i fremtiden sammenlignet med i dag. Ved begyndelsen af 
2012 havde 90 pct. af den danske befolkning dansk oprindelse. Denne andel 
forventes at falde gradvist til 84 pct. i 2050 (Klintefelt et al.:2012:25). 
 
 
2.4. Forskellen på indvandrere, flygtninge og familiesammenførte 
 
I forskningsoversigten ”Anbragte børn med minoritetsbaggrund” definerer Hammen 
& Jensen og adskiller de forskellige befolkningsgrupper således:  
 
”Personer med ”etnisk minoritetsbaggrund” dækker over en bred gruppe 
mennesker med forskellige kulturelle baggrunde og indvandringshistorier og kan 
derfor ikke skæres over én kam. I denne forbindelse er en vigtig skelnen i forhold 
til indvandringssituationen fx, om man er familiesammenført eller flygtning. 
Familiesammenførte indvandrere og flygtninge har forskellige livsvilkår, som kan 
indebære forskellige former for marginalisering. Flygtninge er i væsentlig højere 
grad i risiko for at være udsatte, fx i forhold til helbred” (Hammen & Jensen, 
2010:15). 

Beskskskskææfæ tigelsesfrekvensen for 16-64-årige ikke-vestlige indvandrere steg kraftigt i 
peeeeriodeeeen fra 1997 til 2008. Både personer med dansk oprindelse og indvandrere er 
heeeerefteeer r blevet ramt af en nedgggganggg i antallet af de beskæftigede.
MeMeMeMeedddd bbbebb sskss æftigeeeelseeese frekvenser på heheehenhhhhholdsvis 52 pct. foorr rr mændene
og 43 pcpccpct. for kkkvinnnnderne i 2011 er nivvvev auuuerne for de ikkeee-vestlige
innnnnddvd andrdrdrdrere forrrtsaaaat klaarra tttt under niveauuuuerrrrrne for perrrsssos ner med dansk
oprindelse, som vvvav rr 75555 ppppcctcc . for mændeeene og 72 pppcp t.t  for kvvvviv nderne (Klintefelt et
al.:2012:31).

Blandt alle 16-6664 årigeeee iiikkkkkkkke-vestlige iiiindvvvvandrerrrreee ee ererererer 38 pppct. på offentlig forsørgelse. 
De tilsvarende anddddele erereer 2223 pct. blaaaandttttt personerrrrr mmmmeeeed daaaaansk oprindelse og 16. pct. 
blandt vestlige indvandddddrrrrer re (Klintefelt et al.:2012:5555555))).

SaSaSamlmlmlm etttt setet fffororororventntntteseseses perrrrsosossoneneneer memmm d daaansnsk kkk oprririr ndndelse at udgøre ennn mindre andel af 
dedeedennnn dadadadannske bebebeb folllkl nininingngngng i fffreeemtmtmtm idididen sammmmemememenliggggnenenen t memememedddd iiii dadadadag.... VVVVedededed bbegggynynynndedededelslslssenenee  afff f
2020201221212 hhhaaavde 900 pcpcpcpct.tt.t. aaaf dededenn dadaaansnnn ke befffollllknknknknininining ddaansnsssk opopopopriririndndddeelseee. DDDennne aandeeeel
fofoforrrrveeenentetetetesss atatat ffffalalalaldededede graadvdvdvdvisisisist t tittill 84848484 pct. i 222055505 (((K( liinttefefffellellttt eeete lalll.:2011122:252252 )))).
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Hammen & Jensen (Hammen & Jensen, 2010:15) fremhæver endnu en væsentlig 
pointe, der handler om en skelnen, der går på indvandrere og efterkommere.  
Hammen & Jensen citerer ligeledes i forhold til betegnelsen af forældre med anden 
etnisk baggrund end dansk generelt som indvandrere og deres børn som  
efterkommere. Forfatterne bruger dette citat for at skitsere og gøre opmærksomme 
på den forskel, der ligger i definitionerne, der handler om, om man er indvandret til 
eller født i Danmark. Hammen & Jensen hævder, at disse to generationer således 
også har forskellige vilkår for at begå sig i det danske samfund. For eksempel kan  
forældrenes manglende uddannelse, arbejdsløshed, ringe kendskab til dansk sprog, 
kultur og det danske samfund have negativ effekt på børnenes fremtidsmuligheder 
(Hammen & Jensen, 2010:15). Ifølge Hammen & Jensen kan forældrene samtidig 
have forventninger, som børnene har svært ved at indfri, både hvad angår 
uddannelse og arbejde og på sigt familiens videreførelse i Danmark, hvilket kan 
komme til udtryk i konflikter mellem de to generationer (Hammen & Jensen, 
2010:15). 
 
Hammen & Jensen med henvisning til en række forskellige forskningsmaterialer 
påpeger, at ”flygtninge og indvandrere kan have forskellige motiver til at 
flygte/migrere til Danmark. Flygtninge har ofte krigsoplevelser, traumer og tab som 
grundlag for at flygte, hvilket ikke gælder indvandrere generelt” (Hammen & Jensen, 
2010:15 ). 
 
 
2.5.  Socioøkonomiske forhold  
 
Jeg antager, at i generelle træk, er der forskellige levevilkår mellem minoritet og 
majoritetsgruppen. Jeg finder det relevant at efterspore de sociologiske aspekter i 
denne sammenhæng for at skitsere de forhold, der kan gøre sig gældende som 
overordnede problemstillinger, der i sidste ende kan have en indflydelse på, hvorfor 
tendenserne i min undersøgelse ser ud, som de gør.  
 
I forskningsoversigten ”Anbragte børn med minoritetsbaggrund” har Hammen & 
Jensen følgende betragtning: 
”Personer med etnisk minoritetsbaggrund, der kommer til Danmark, skal etablere 
sig ud fra varierende socioøkonomiske vilkår, som kan have betydning for, hvordan 
integrationsprocessen forløber” (Hammen & Jensen, 2010:17). 
 
Hammen & Jensen understreger, at ”det er forskelligt fra person til person, hvor 
længe en integrationsproces varer. Det afhænger af den enkeltes baggrund, 
ressourcer og motiver for at søge ophold i Danmark samt de krav, perspektiver og 
muligheder, som den enkelte bliver mødt med efter ankomsten” (Hammen & Jensen, 
2010:17). Ifølge Hammen & Jensen foreskriver Integrationsloven i Danmark, at den 
enkelte migrant, der ikke er selvforsørgende, hurtigt efter ankomsten skal i gang 
med sprogkurser, aktivering osv. Kommunerne har i henhold til integrationsloven  
 

uddadannelse og arbejde og på sigt familiens videreførelse i Danmark, hvilket kan
kommmmmmmme til udtryk i konflikter mellem de to generationer (Hammen & Jensen, 
2000010:15)555 .

HHHaH mmmmmeene  & Jennnnsennnn med henvisning til eeeeen række forskelligiiii e forskningsmaterialer 
pppåp pegeeeeerr,rr  at ”flyyygtnnnninge og indvandrerrrer kkkkkan have forskelllige motiver til at ff
flfflflflyygygte/m/m/m/migrere til DDDDanmmamamarkrrr . Flygtningegegege hhahhh r ofte krririrr ggggsg opleeevelser, traumer og tab som 
grundlag for at flflflygttet ,,, hvhvhvhviliii ket ikke ggggælllder indvannnnnddddrererererre gennnenn relt”rr (Hammen & Jensen, 
2010:15 ).

2.5.  Socioøkoooonoooomiskskkke e e forhold 

Jeg antager, at i generelle træk, er der forskellige levevilkår mellem minoritet og
majojojooritetetetettsgrg upupupuppennn.n JJegeee ffffinininindededder rr dedededet releeevanntnn  at efefef eterspore de sociolooogigg ske aspekter i 
dedeedennnnnnnne  saaammmmenhæææængngngg fffforrrr aaattt sksksks itititsere deee fofofoforrrhr olollld,d,d,d, derrrr kkkkanananan gggørørørø eeee sisisisigggg gægg ldldldenennndededede ssssomomoo  
oovovereee orororordnnedeeee pprp oobobo lelelel mmssm tittt lllininingegegeger,rr, dddder i siidstststste eee enenenendededede kkanananan hhhhavavavave een indnddflllydelsses  påå, hvhvooorfoffor r
tetenndndn enenenensesesernrnrrneee iiii mmimiminnnn undedededersrsrsrsøgøgøgelelelseeee ser ud, soooomm deee ggørørørør.

I forskningsoversigten ”Anbragte børn med minoritetsbaggrund” har Hammen & 
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forpligtelse til at iværksætte introduktionsprogrammer og aktiveringsprojekter for 
nyankomne udlændinge (Hammen & Jensen, 2010:17). 
 
Hammen & Jensen reflekterer over de sociologiske aspekter, som kan have 
indflydelse på disse menneskers levevilkår. ”Som nyankommet til det danske  
samfund møder migranterne nogle samfundsmæssige vilkår, som ikke gælder for 
majoritetsbefolkningen. For det første er de lovmæssige krav og vilkår til den 
enkelte etniske minoritetsborger i forhold til ansøgning om tidsubegrænset 
opholdstilladelse og familiesammenføring blevet skærpet i de senere år. 
 
For det andet vil nogle være omfattet af starthjælpen, der skaber en strukturel 
differentiering mellem de laveste indkomstgrupper i samfundet, hvor modtagerne af 
starthjælpen sættes i en ringere økonomisk situation end den tilsvarende 
majoritetsbefolkning” (Hammen & Jensen, 2010:17). 
 
Hammen & Jensen med henvisning til to forskellige forskningsmaterialer skriver 
ligeledes, at ”I tillæg hertil står man som person med etnisk minoritetsbaggrund 
over for en forhøjet marginaliseringsrisiko på arbejdsmarkedet, fordi etniske 
minoritetsborgere – hvis de får job – typisk arbejder i konkurrenceudsatte 
virksomheder, der oftere er nødt til at fyre medarbejdere. Desuden er det typisk 
virksomheder, der ikke tilbyder efteruddannelse eller adgang til netværk, som kan 
åbne døre til andre eller måske bedre job. Personer med etnisk minoritetsbaggrund 
risikerer derfor at forblive fastlåste sammen med ligesindede, der ikke interagerer 
med andre grupperinger på arbejdsmarkedet. På boligmarkedet risikerer 
minoritetspersoner generelt set at havne i samme udsatte position som på 
arbejdsmarkedet igennem kombinationen af en svag økonomi, et behov for store 
boliger pga. store familier, et ringe netværk og en ringe viden om det danske 
boligmarked” (Hammen & Jensen, 2010:17). 
 
 
2.6. Kultur og etnicitet – hvordan skal det forstås? 
 
Jeg antager, at det er en vigtig detalje at se nærmere på begreberne kultur og 
etnicitet, da disse to begreber kan anskues i forskellige kontekster. I 
forskningsoversigten ”Anbragte børn med minoritetsbaggrund” hævder Hammen & 
Jensen, ”Hvor evolutionistiske og relativistiske kulturforståelser begge bygger på en 
statisk kulturforståelse, gør en kontekstuel kulturforståelse op med sådanne 
statiske idéer om kultur. I stedet ses forskelle mellem etniske og kulturelle grupper 
som noget, der skabes i sammenhæng med de kontekster, personer indgår i. Kultur 
anses således ikke som noget, der er naturgivent, men som noget, der skabes i 
konteksten. Dermed ses kulturelle træk som udtryk for en dynamik mellem fx 
familien og den sociale og lokale kontekst – og ikke som en egenskab ved en 
bestemt kultur” (Hammen & Jensen, 2010:12). 
 
 

starrthjælpen sættes i en ringere økonomisk situation end den tilsvarende 
maaaajojojojorirrr tetsbefolkning” (Hammen & Jensen, 2010:17).

HaHaaHammmmenee  & Jensen med henvisninggg til to forskellige forskningsmaterialer skriver 
ligeeeeeleddeddd s, at ”I tilllææægæ  hertil står mannnn soooomo  person med etttttnisk minoritetsbaggrund ”
oovovveeree ffororororo  en forhhhøjjeeet marginaliseringsrrrir sikkkkok  på arbejdsmaaarkedet, fordi etniske 
mimimimm nnoritetetetetsborgeeereeee – hvvvviisisis de får job – typpippp sk arbejjjjjdededededer i kooonkurrenceudsatte 
virksomheder, deeer oofo tetetetereeee er nødt till at fyre medaararaa beeejdjdjdjdj ere. Desuden er det typisk 
virksomheder, deeeer ikikikkkke tillllbyder efteeeeruddddannelsee ellerrrr adgggaaaana g til netværk, som kan 
åbne døre til annndrrrre ellllel r mmmmåske bedreeee job.bbbb  Persoooonnnnen r r mmmmem ddd etnisk minoritetsbaggrund 
risikerer derforrr at t forbbblilililivevevee fastlåste saaaammmemmm n meeeeed d lilll gggegg sindede, der ikke interagerer 
med andre grupupupppeeeeringgerereer pppåp  arbejdssssmaaaraa kedetdd . Pååååå boboboboligmmmmmarkedet risikerer 
minoritetspersoner gennnnneeeere elt set at havne i sammememe uuuuddsatte position som på 
arbejdsmarkedet igennem kombinationen af en svag økonomi, et behov for store 
bobolililiggegeg r r r r pgpgpgpga. sssstottt reee ffffamamamamilieeeer,r,r,r, eeet t t t riririringnnn e neeetvtvæææræ k ogogogog en ringe viden ommm dddet danske
boboobollililigmgmgmgmarrrkeddddi ” ((Hamamaammememem nnnn && && JeJeJensnsnsn en, 2010:::17)7)7)7).

2.6. Kultur og etnicitet – hvordan skal det forstås?

å
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Hammen & Jensen med henvisning til Wikan skriver, at ”Kultur er ikke nødvendigvis 
fælles for en gruppe og forandres fra generation til generation. Dette gør sig særligt 
gældende i takt med, at etniske minoriteter i Danmark opholder sig her i længere  
tid, bliver ”andengenerationsindvandrere” eller ”efterkommere” og dermed 
personer, der er født eller opvokset i Danmark. Disse personer er omgivet af mange  
forskellige kulturelle traditioner fra Danmark, familiens oprindelsesland, samt evt. 
andre lande, der er i spil i transnationale familier – som giver dem en særlig profil” 
(Hammen & Jensen, 2010:12). 
 
Hammen & Jensen med en række henvisninger definerer begrebet etnicitet således: 
”Begrebet etnicitet bruges ofte til at beskrive nationale forskelle. Ligesom kultur har 
etnicitet ikke noget substantielt indhold. Etnicitet beskrives derfor ofte som noget, 
der opstår i mødet mellem ’os’ og ’de andre’. Etnicitet er dermed oplevede  
kulturelle forskelle, der gøres relevante i relationer mellem mennesker” (Hammen & 
Jensen, 2010:12). 
 
Afslutningsvis citerer Hammen & Jensen følgende, ”Etnisk identitet er social og 
relationel, idet den opstår på baggrund af et samspil mellem vores selvbillede og 
det offentlige billede af os og involverer dermed både den interne og personlige 
selvopfattelse og de eksterne omgivelsers opfattelser og kategoriseringer. Her er 
det bl.a. vigtigt, at visse etniske identiteter i forvejen tillægges bestemte 
betydninger. Sådanne betydninger er med til at definere og begrænse 
omgivelsernes billede af denne person og bliver dermed til forud- antagelser og 
kulturelle stereotyper” (Hammen & Jensen, 2010:12). 
 
Dette afsnit understreger, at kultur og etnicitet ikke er en simpel størrelse og 
kompleksiteten skal anskues i forhold til, at en kultur er kontekstrelateret og ikke 
kan stå alene. Derfor vil jeg påstå, at den generelle og ”almene” opfattelse af kultur 
og etnicitet, der hersker i samfundet og medierne, kan være en glidebane, hvor 
forforståelser og forud-antagelser bliver dominerende uden belæg i en gensidig 
relation. Majoritetsbefolkningens syn på minoritetsgruppen og omvendt kan derfor 
påvirkes i en negativ retning.  
 
Derfor oplever jeg behovet for et vidensniveau, der kan sikre gensidig respekt og 
forståelse med udgangspunkt i nysgerrighed, interesse i at møde mennesker og 
danne egne erfaringer. Jeg tror, at hvis man ikke agerer dømmende og 
generaliserende, vil det automatisk få en positiv indflydelse på mødet, 
kommunikationen og interessen for hinanden. 
 
 
2.6.1. Hvordan skal kultur anskues?  
 
Kultur er et begreb, som kan være kompliceret at simplificere og have en 
endegyldig definition på. Derfor vil jeg i det følgende benytte mig af Hammen & 
Jensens anskuelser herom. 

der opstår i mødet mellem os  og de andre . Etnicitet er dermed oplevede 
kultltltltururururelle forskelle, der gøres relevante i relationer mellem mennesker” (Hammen & 
Jeeeensen,,,, 2010:12).

AAAfA ssslss utninn nngnn svis cccciteeere er Hammen & Jeenseeeene  følgende, ”Etnisissssk identitet er social og 
reeellalal tiononono eelee , idet dennnn opstår på baggrunnnnd aaafa  et samspil meeellem vores selvbillede og 
deddeded tt offefefefennntn lige bbbilleeeede af f f f osososos og involverrrrer dermed bbbbbådåååå e deeen interne og personlige 
selvopfattelse oggg g deee eeeeksksksksteteteterne omgivvvvelsssers opfattetetetetelsererererer og kkkakk tegoriseringer. Her er rr
det bl.a. vigtigt, at vviv sssse eeete niske ideeeentiiiteter i forvrvrvrvrvejennnn tillææææægges bestemte
betydninger. Sååådaaaanneeee bettttydy ninger err rr meeed til at ddeffininininnereee og begrænse 
omgivelsernes billlllede afafafaf ddddenne personnnn ogogogogog bliver r r rr dedededed rrrmrr edd til forud- antagelser og 
kulturelle stereeeeotypypypypert ””” (H(H(H(Hammen & JeJeJensssssenee , 2010:12)2)2)2)2 .

Dette afsnit understreger, at kultur og etnicitet ikke er en simpel størrelse og 
kokompmpmpmpleeeeksksksksiteteteteneee  skkakak ll aanaa skkkkueueuess iiii fofofoforhold titill, at eennnn kukultur er kontekstrererelateret og ikke 
kakaannnn ststststå aleneee. Derereerfofofoor vivvv l jejejegggg påpåpåpåstå, at deeeen geeeeneeeereelle e e e ogogogog ”allllmemememenenenee” opppfffatttttttelelelelsesesese aaaaf kukukuultltlltuuruu  
ogogog etntntntnicitet, deer r r r heheerrrssks eeeer ii ssssamammamfuuuundet ooogggg memememeddididierererernee,,,, kakakakannnn vævævæværre eeen ggliddebaaannne, hvvororr 
foforfrfrfrforrororstststståeåeåeåelslslsererer oooog ffforudddd-anananantatatageeegelsssseeere  blivvverrr doooommmim neeerennnndededee uuudedededen beeelææægggg iii enenenen ggggenenenensisisisiddidd g 
relation. Majoritetsbefolkningens syn på minoritetsgruppen og omvendt kan derfor 
påvirkes i en negativ retning. 
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Hammen & Jensen skriver i forskningsoversigten ”Anbringelse af børn med etnisk 
minoritetsbaggrund”, at ”En kontekstuel forståelse af kultur som ovenfor beskrevet 
kan gøre det svært at få øje på kultur overhovedet. Modsat kan en statisk  
kulturforståelse indebære en risiko for, at kultur tillægges for stor vægt, hvilket 
udelukker alternative perspektiver og forklaringer, som måske ikke nødvendigvis 
har noget med kultur at gøre” (Hammen & Jensen, 2010:12). 
 
Hammen & Jensen stiller sig selv det spørgsmål, hvad er så betydningen af det 
kulturelle? Det lyder måske meget simpelt, men hvis man reflekterer over det, får 
man hurtigt øje på kompleksiteten i anskuelsen. Hammen & Jensen skriver, at når 
integrationsforskere taler om betydningen af kultur blandt etniske minoriteter, er 
det først og fremmest i betydningen af et individs familiebaggrund og socialisering i 
familien, herunder også de sociale vilkår, der kendetegner familien (Hammen & 
Jensen, 2010:12). Hermed menes familiekultur i bred forstand, i forhold til familiens 
historie, vilkår og måder at handle på. Kultur er således først og fremmest et 
spørgsmål om familiemæssig baggrund, socialisering og position i samfundet, som 
danner særlige opvækstvilkår. 
 
Af samme årsag ser jeg det unikke hos hver enkelt familie, hvilket er vigtigt at tage 
med i mødet med familien og i den efterfølgende konkrete indsats. Denne 
udfordring/problemstilling gøres tydeligere senere i min undersøgelse ved hjælp af 
dataanalyse og citater. 
 
 
2.6.2. Kultur og etnicitets betydning i socialt arbejde 
 
Ifølge Hammen & Jensen for at forstå, hvordan kultur tillægges betydning i det 
sociale arbejde, er man nødt til at forstå, hvordan borgeren konstrueres i dette 
arbejde. ”Kultur er ikke noget, der er. Det er noget, der kommer til udtryk i 
bestemte kontekster over for bestemte mennesker” (Hammen & Jensen, 2010:13). 
 
Hammen & Jensen funderer ligeledes over, hvilken betydning tillægges kultur i det 
sociale arbejde? De citerer følgende ”Nogle af de skævheder og problemer, der kan 
opstå i det sociale arbejde generelt, knytter sig bl.a. til socialarbejderens magt til at 
definere borgeren, problemer og løsninger, da der er en fare for, at dette sker ud 
fra stereotyper” (Hammen & Jensen, 2010:13).  
 
Hammen & Jensen refererer til Gosh (Ghosh, 2007), ”En socialarbejder er, frivilligt 
eller ufrivilligt, i en særdeles magtfuld position. Socialarbejderen har magt til at 
definere og vurdere klienten og dennes problemer og livssituation, dvs. til at 
’konstruere’ klienten”. (Hammen & Jensen, 2010:13) 
 
Hammen & Jensen skriver med en henvisning ligeledes, at ”Uanset om man som 
socialarbejder har sympati for borgeren eller ej, så bedømmes vedkommende ud  
 

famim lien, herunder også de sociale vilkår, der kendetegner familien (Hammen & 
Jennnsn enenenen, 2010:12). Hermed menes familiekultur i bred forstand, i forhold til familiens 
hiistorieeee, vilkår og måder at handle på. Kultur er således først og fremmest et
sppppørgsssg måmm l om familiemæssigggg bagggggrggg und, socialisering og position i samfundet, som 
ddad nnnnnn eeer særligee opppvp ækstvilkår.

AfAAfAfA  sammmmmmmme årsag sssser jegeggg deddd t unikke hoooos hhhhhver enkeeeeelttttt familie, hvilket er vigtigt at tage 
med i mødet meddd faaamimimimillil eneneen og i den efterfølgendeeeee koonknnnn reteeeee indsats. Denne 
udfordring/probleeeme ssts iillingggg gøres tyddddeligggere seneere i mmmmmin unnnndn ersøgelse ved hjælp af 
dataanalyse ogg cittttaterrrr.

2.6.2. Kultur og etnicicicicic tets betydning ii so ici lalllt tt aaara bbejde

IffIfølølølgegegege HHHammemememen & && JeJeennnsn ennnn fffforooor aattt t forstå,, hvvhvvordaaaan kkuk ltur tillægges betetetydning i det 
sososocccciaaala eeee aaarbejjdjj ee, eeeer rr mamamaman nønønøn dtdtdtdt tttililil at forssståååå,,, hvhhh orororordaddd nn boboboborggrgrgereee enenene kokokokonsnsnsnstttruerereeesss s iiii dedededettttt ee
aararbebb jdjdjdjde... ”Kuuuultururrr eeer rrr ikikkkekekeke nnogoggogetetetet,,, ddedd r ” er. DeDeDeDet eeere nnnnogooogeete , dededederrr kkooommmmmeer till udttdtryryryk iii irr
bebesststs ememememtettee kkkonononntetetetekskskskstter ovovovoverereer fffforror bbbeeese temttte meeeennnnnessskkerrrr” (H(H(H(Hamamammmemmmen &&& JeJeeenssnssenenenen, 20020010101010:1:1:1: 33).

Hammen & Jensen funderer ligeledes over, hvilken betydning tillægges kultur i det 
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fra, hvorvidt han eller hun opfylder normer, krav og forventninger, der knytter sig 
til ’den gode barndom’ – ’det gode liv’ – i stedet for at se på, hvilke kvaliteter m.m.  
der i givet fald ville være i hans eller hendes liv og for barnet” (Hammen & Jensen, 
2010:13). 
 
Her kan det ifølge Hammen & Jensen i forskningsoversigten ”Anbringelse af børn 
med etnisk minoritetsbaggrund” være et problem, at socialarbejderen har én 
opfattelse af, hvad der er familiens problem og løsningen på problemet, mens  
familien kan have en anden oplevelse af både problemet og løsningen på 
problemet.  
 
Hammen & Jensen beskriver dilemmaet i konstruktionerne således: ”At lave denne 
konstruktion sker i overensstemmelse med socialforvaltningens selvforståelse som 
en forvaltning, der hjælper og gør det gode, idet de reagerer og løser problemerne, 
som de forstår dem. Implicit i sagsbehandlingsarbejdet ligger den grundantagelse, 
at arbejdet udføres i den gode sags tjeneste. Det er således væsentligt, at  
socialarbejdere er bevidste både om denne konstruktionsmagt og om, hvilke 
normer, krav og forventninger, de baserer deres forhold til borgeren på” (Hammen & 
Jensen, 2010:13). 
 
Diskussionen i foregående afsnits rejser efter min mening et fagetisk spørgsmål 
omkring socialarbejderens rolle og en magtbalance, som bl.a. kan handle om retten 
til at kunne definere problemet og løsningen. Som professionel ved vi, hvor ofte 
man kan risikere at stå i den situation, at man har en mening om, hvad der er 
familiens problem og hvad løsningen på problemet kan være, mens familien kan 
have en anden oplevelse. Denne anskuelse bliver bekræftet i løbet af min 
undersøgelse, idet flere af mine respondenter er stødt ind i denne problemstilling 
og derudover bliver det fremhævet i nogle danske undersøgelser på 
handicapområdet, som jeg senere i min rapport henviser til. 
 
 
2.7. Interkulturel viden og kompetence  
 
I forbindelse med mit uddannelsesforløb, har jeg været så heldig at kunne deltage i 
et kursusforløb over 14 dage på Greenwich University i London i år 1998 under 
tiltlen ”Awarness of intercultural issues”. Vi var 40 deltagere fra 10 europæiske 
lande, der deltog i forløbet. Forløbet har været en øjenåbner for mig. De britiske 
arrangører viste os deres måde at anskue integration og flygtninge og 
indvandrerspørgsmålet og håndtering af problematikken. Det var her, jeg fandt 
frem til vigtigheden af interkulturel viden og kompetence i alt socialt arbejde og 
andre områder, der på en eller anden måde har med det ovennævnte at gøre. Vi 
blev præsenteret for begrebet interkulturel viden og herigennem forsøgte vi at 
anvende denne forståelsesramme i konkrete kommunikationsformer i forskellige 
situationer, der blev konstrueret. Derudover var vi på rundvisning og har  
 

konsnstruktion sker i overensstemmelse med socialforvaltningens selvforståelse som 
en fororororvaltning, der hjælper og gør det gode, idet de reagerer og løser problemerne, 
soooom deeee forstår dem. Implicit i sagsbehandlingsarbejdet ligger den grundantagelse, 
atttt arbejejejjjdet udføres i den goggg de saggggs tjeneste. Det er således væsentligt, at 
sos ccccic allarararrbebbb jdereeee errrr bevidste både ommmm deeeeenne konstruktionnnnnsmagt og om, hvilke 
nnonorrmrr eeeree ,,, krav oogg ffffooorventningerkk ,rr de basssserrrer deres forholddd til borgeren på” (Hammen & 
JeJJeJJ nnnsen, 22202 10:133).

Diskussionen i foooro eggeggåeeendeeee afsnits reeeejseeer efter miniii  meeenee inggggg et fagetisk spørgsmål
omkring socialaaarbejdeeree ensss s rolle og ennn maaga tbalannnnnce,, sssos mmm bl.a. kan handle om retten 
til at kunne defffineeeere prrrroboboboblllelemet og løssssninngnnn en. Sooooommmmm ppprpp ofeessionel ved vi, hvor ofte 
man kan risikerrer aaaat stååå å ii ddden situatiiiion,,,, at man hahahaaar rrr eeene mmmmening om, hvad der er 
familiens problem og hvhvhvhvhvad løsningen pååååå problblemmetetett kkan være, mens familien kan
have en anden oplevelse. Denne anskuelse bliver bekræftet i løbet af min 
undededeerssssøgøgøgøg lelsesesese,,,, idetetett ffffleeleere aaaafff f mimiminenenee respooondndeeene ter r r er stødt ind i denneee ppproblemstilling 
ogogog dererererudddover bbblivevevver deeeet ffrff emememmhæhæhævet i nononoggglg eee e daaaansnsnsn kke uuuundndndnderererersøøøøgegegegelslslsserererer pååå
hahahandndndndicicccapppomrrrår dedeeet,,, sssomommom jegegg ssseneneneneeere e i mmminnnn rarararappppppppoororo tttt heheeenvnvnvnvisisisiserererer tttil.

2.7. Interkulturel viden og kompetence
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bl.a. deltaget i undervisning i skoler i ghettoområderne i London, for at se hvordan 
man bruger metoderne i konkrete tiltag.   
 
Derudover har jeg været impliceret i et 4-årigt metodeudviklingsprojekt i socialt 
arbejde med etniske minoriteter. Projektet var finansieret af Ludvigsens Fond under 
titlen ”Allégårdens etniske projekt”. Vi fik masser af input igennem mange 
kompetente folk med stor viden på området. Blandt andet Marianne Skytte, der  
præsenterede kulturgrammet og betydningen af socialarbejderens forberedelse 
inden hvert møde med disse børn, unge og deres familier. 
 
Jeg vil i følgende berøre emnet interkulturel ved definering og forskellige 
synspunkter omkring emnet for at understrege, at hvis det skal lykkedes os at få et 
samarbejde med borgere med anden etnisk baggrund end dansk og at skabe en 
forståelse af det danske sociale system og velfærdssystem, kan vigtigheden af 
dette ikke bagatelliseres. 
 
Interkultur10 er et udtryk for det, der opstår, når to eller flere kulturer mødes og 
interagerer med hinanden. Personer fra forskellige kulturer kan have forskellige 
traditioner, synsvinkler, erfaringer, viden og livsanskuelse, alt afhængigt af hvilken 
kultur eller hvilke kulturer, personen måtte være opvokset i eller præget af. 
Interkultur er den “mellemliggende” hybridkultur, der skabes, når de forskellige 
kulturer smeltes sammen og danner et nyt (ofte hidtil uset) udtryk. 
 
Et af mine spørgsmål i interviewene handlede om interkulturel viden og 
kompetence. Langt de fleste af respondenterne gav udtryk for, at denne viden og 
kompetence har stor betydning i forhold til det første møde og de indtryk man som  
fagpersoner efterlader hos mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, 
forforståelser, der kan påvirke samarbejdet og den vigtigste del at kunne skabe et 
tillidsfuldt rum.  Jeg vil i det følgende citere nogle af respondenternes besvarelser 
omkring forståelsen af interkulturel viden og kompetence:  
  
”Altså det var jeg selv meget optaget af engang, at man burde kende noget til dem, 
og jeg synes selv, at det har hjulpet mig at læse en masse litteratur, både sådan 
med islam og omkring Tyrkiet, og jeg har læst rigtig meget om Irans historie, fordi 
jeg lavede speciale om noget, nogle iranske flygtninge engang under studiet. Og 
det synes jeg da, har hjulpet mig til at få nogle ideer om, at ting kan være meget 
anderledes og kan organisere sig meget anderledes. Men jeg vil sige det største og 
det vigtigste er, at man har nysgerrighed overfor dem, man sidder overfor, fordi 
selv om man har læst eller sat sig ind i noget, så er det en unik familie, som 
forvalter sin kultur på en særlig måde ikke? Så det er rigtigt godt at spørge rigtig 
grundigt og detaljeret ind til, hvordan de selv forstår situationen, og hvordan de 
synes tingene hænger sammen, og hvad der hjælper dem, og hvordan de forstår 
det, at deres barn er anderledes end andre. Og hvis de har magiske forklaringer på 

                                                 
10 Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Interkultur  

samam rbejde med borgere med anden etnisk baggrund end dansk og at skabe en 
forsrssrstååååelse af det danske sociale system og velfærdssystem, kan vigtigheden af 
deeeette ikkkkke bagatelliseres.

Inttttett rkrkrkkkuuluu tur10 ere eeeet udtryk for det, derrrr r opstår, når to ellllller flere kulturer mødes og
innntteet ragegegegeg rer medd hhhhinanden. Personer ffffra forskellige kulturer kan have forskellige 
trtrtrtt aada itioooonnnner, synnnsviiinklerrrr, eeere faringer, viiidennnnn og livsaaaanssssskuelssse, alt afhængigt af hvilken 
kultur eller hvilkeeee kukulttttuuuureereer, personen mmmååtte væreeeee opppvovvvv ksetetttt i eller præget af. 
Interkultur er deeen “mmeeem llemmmmliggende”””” hyyyybridkultuur, derrr rr skabbbbbes, når de forskellige 
kulturer smelteees ssssammmemm n og danner eetee nnnyt (ofteeeee hiddddttttit l ussset) udtryk.

Et af mine spørrrrgsmmmmål i ininintttet rvieweneeee haaanaa dlede ommmmm innntn erkkukukuulturel viden og 
kompetence. Langt de fffffllell ste af respondenterne gggavavavv udddtryk for, at denne viden og
kompetence har stor betydning i forhold til det første møde og de indtryk man som 
faffagpgpgpgperererrsssoner efefefe terllladaddeeere  hoooos mmmenenenenneskerrr mmedeee  andndndn en etnisk baggrundndnd end dansk,
fofoorfrfrfrfoororsssståååeå lser, deeeer kakakaannnn pååååvivivirkrkrkr e ee samarbbbejejeje dedededet ogogogog denennn vvvvigigiggtitititigsgsgsgstetetee ddddelelelel aaat kkkunnnnne e ee skskskskabababa e ee etetetet 
tititillllidididsssfs uuldddt rumum.  Jeeeeggg vivv llll i dedededettt føføffølggggende citteeere eeee nonoonogggglee affff rerererespspspsponooondentntterrrnnes bebebesvaraaarelser 
ommmomkrkrrrinnnnggg fofofforrrståtåtååeeele ssssen afaaa iiiintntntn erererkuukuultttuuuru el videeen ooogggg kooompmpppetetetetenenenncececece:::

”Altså det var jeg selv meget optaget af engang, at man burde kende noget til dem,
å å
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det, så for eksempel havde jeg en kinesisk familie, som var sikker på, at deres 
datter var besat af en dæmon, og de ville have hende tilbage til hjemlandet og få 
denne her dæmon drevet ud, og det gjorde de jo så. Og så kom hun tilbage, men 
det havde så ikke helt løst problemet. Men man kan sige, nogle gange må man den 
vej igennem først ligesom til at sige, de må prøve deres eget, før de så kommer og 
siger ok, vi vil gerne bruge jeres, ikke?”. 
 
”I virkeligheden kan man sige, at for at møde de forældre bedst muligt og den 
familie eller den unge, så vil det jo i virkeligheden kræve, at man på en eller anden 
måde, både interesserede sig lidt for, hvor de mennesker kommer fra, hvordan de 
ser på verden og måske i virkeligheden også på en eller anden måde blev klædt på 
til det af nogen, der havde specifik viden omkring andre kulturer. Eller hvordan 
man arbejder med, for det er jo også noget med hvordan man snakker, og hvordan 
man siger tingene, og hvordan man så bliver opfattet, når man kommer i familien. 
Der er mange ting, som jeg ligesom har fundet ud af gennem årene. Et eksempel 
som ikke har noget med de unge at gøre. Det var for eksempel, da jeg kom hos en 
marokkansk kvinde, der havde to børn med autisme. Så hver gang hun serverede 
en masse for mig, te og kager, der stod på en bakke, og tolken sad her, og hun 
sagde aldrig vær så god, altså så sagde jeg på et tidspunkt, jeg tager lige en kop 
kaffe, er det ok? Ja, ja sagde hun og vær så god at tage. Og så sagde tolken til mig 
bagefter, det er sådan, at når man kommer som gæst her, så forventes det, at det 
er gæsten, der gør ting og tager. Så nogle gange har jeg jo brugt tolken til at 
forklare mig nogle ting, som jeg ikke forstod. For jeg sad pænt og afventede. Og 
sådan kan der jo være rigtig ting, at man kan gå forbi hinanden, fordi man ikke har 
viden om, og på den måde kan man sige, jamen hjælper det så overhovedet? Hvis 
man sidder og rådgiver ud fra ens egne normer og værdier og de måske bare siger 
ja, ja, fordi de er høflige, og nu kommer der en fra systemet og fortæller noget, 
hvad de skal gøre og så kan man sige, ja, havde det nytteværdi ikke? 
Det kan man da i hvert fald sætte spørgsmålstegn ved nogle gange, og det har jeg 
da også gjort ved det, jeg har lavet, om det i virkeligheden har kunnet flytte nok, 
fordi jeg simpelthen ikke har ramt rigtig godt”. 
 
I forhold til spørgsmålet omkring interkulturel viden og kompetence havde nogle 
respondenter forskellige betragtninger i forhold til, hvorvidt det handler om et 
specifikt kendskab til en bestemt kultur. 
 
”Ja, jeg mener selv, at interkulturel viden er en vigtig forudsætning, når man 
møder unge, som har en anden etnisk baggrund. Men det er også vigtigt at stille 
sig selv det spørgsmål, på hvilken måde har begrebet kultur sin betydning? Og 
hvilken betydning skal vi give den? Den kultur kan forklare alt og alligevel ikke sige 
noget. Kultur er at få blikket væk fra nogle andre forhold. Så det er en 
balancegang. Altså i virkeligheden interkulturel viden for mig, det består mest af en 
tilgang i, hvordan man møder mennesker, som har forskelligartet historier, 
forståelser, forforståelser, mere end at have et specifikt kendskab til bestemte 
kulturer”. 

maannn siger tingene, og hvordan man så bliver opfattet, når man kommer i familien. 
Deeeerrr r ererere  mange ting, som jeg ligesom har fundet ud af gennem årene. Et eksempel 
soooom ikkkkke har noget med de unge at gøre. Det var for eksempel, da jeg kom hos en 
mmmammmm rorororookkkkkkkkananansksksk kkkkvivv nde,e,e,e, dddderererer hhhhavavavavdededede ttttoooo bøbb rn mmmmeded aaututisismeme.. SåSSSS  hver gang hun serverede 
een maaasssses  for mmmig,,,, te og kager, der stoooodd på en bakke, ogggg tolken sad her, og hun 
saaaggdgg e aaldrig vææær sssså god, altså så sagdde jeg på et tidspunkt, jeg tager lige en kop 
kakakakk fffe, eeeerrr det okkk? ? JJaJJa, ja saagaa de hun oggg vævæævævær så god aaaaattttt tageee.. Og så sagde tolken til mig 
bagefter, det er sssådannnn, atatatat når man kommmmer sommmmm gæstssss  herrrr, så forventes det, at det 
er gæsten, der gggøgøøørrr r ttit nnngn  ogggg tager. Såååå nogogogogogle gangee har rr r r jegggg jjjjoj  brugt tolken til at 
forklare mig nooogleeee tingg,gg  sooomo  jeg ikke forstod. Fooooro  jegegegge  saddd pænt og afventede. Og
sådan kan der jjjo vvvværeee e ririririgtggg ig ting, aatt mmmamaamamannnnn kan gååååå fffffooorbi hinanden, fordi man ikke har 
viden om, ,, oggg ppppå dedededen måmåmåmådededede kan manananan siggggge,, jjamen hhhhjæææælppppeeeree det så overhovedet? Hvis 
man sidder og rådgiver ud fra ens egne normer ogogogg værdier og de måske bare siger 
ja, ja, fordi de er høflige, og nu kommer der en fra systemet og fortæller noget, 
hvhvvadadada dddde sssskakaaal ggøgg reee oooog så kkkkananana mmmmaanaa  sigeee, jajajaja,,,, havdvdvdvde det nytteværdi ikkkkkke?
DeDeDeet t tt kakakak n mannn dda ii hhhhvvvev rtrrr ffffalalalddd sæsæsæættttt e spøøørgsgsgsgsmmmåm lllsl teteteteggn vvvedededed nnnnogleeee gggganananangegege, ogogogg dddetetetet hhhhaar jjjjegeee  
da ogsgsgsgså gjorrrrt veveveed dededett,t jjjegegeg har laaaavet, ooommm dedededetttt ii virkkeeele igggghehehehededededen har kuuunnnnneeeettt ffflytttte nnok, 
fofoforddrdrdiii jeeeeggg sisisis mpmpmpmpelelelelthththhen ikkkkkkkke eee hahahaharrr rararar mmtmm  rigtititiggg goooodtdtdtdt”.

I forhold til spørgsmålet omkring interkulturel viden og kompetence havde nogle 
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”Jeg oplever ofte, at der, det kunne være en stor hjælp for familierne, hvis der for 
eksempel var psykologer, der kunne det sprog, som de nu taler og havde en 
forståelse for deres kultur. Jeg er sikker på, at det også, rundt omkring i systemet, 
vil være en fordel, hvis man kan forstå den kulturelle baggrund, som familien har”. 
 
”Ja det er helt klart, at indsatsen overfor målgruppen kræver, at der er mennesker 
der forstår den kultur, de kommer fra, og at disse mennesker (støttepersoner) 
bliver accepteret i familien og kulturen, da der ellers vil være en risiko for, at 
støtten kan blive misforstået som ”racisme”, og som en manglende accept af deres 
kultur og religion”. 
 
Nogle af respondenterne har den opfattelse, at når man taler om interkulturel viden 
og kompetence, vil det være en god ide at ansætte mennesker med samme etnisk 
baggrund som klienten for at løse opgaven optimalt. Men mit budskab i den 
sammenhæng er at skabe en forståelse af, at det i bund og grund ikke handler om, 
at vi alle skal sætte sig ind i de enkelte lande. Man skal derimod tilegne sig en 
forståelsesramme og en kommunikationsform, som er tillidsvækkende og som viser 
en respekt for deres kulturelle og religiøse baggrund og appellerer til en ligeværdig 
og respektfuld omgangstone i samarbejdet. 
 
Følgende citat fra en af mine respondenter illustrerer ovennævnte. 
  
”Jeg ved ikke så meget om interkulturelt arbejde, men jeg tænker da måske, at 
man er nødt til at tage noget af det syn, som man har, når man kommer fra en 
anden baggrund med ind, når man skal placere unge, eller når man skal arbejde 
med unge, og at man på en eller anden måde måske er nødt til at uddanne nogen 
eller nogle mentorer eller nogen som på en eller anden måde måske har den 
samme eller en tilsvarende anden etnisk baggrund, som på en eller anden måde 
kan være med til at bygge en eller anden form for bro. Sådan en kombination 
tværkulturelt. Man kan sige, jamen det er jo lige meget, de har jo også autisme, 
det er jo det samme, det tror jeg altså, man kan ikke nøjes med bare at sige, det 
er de samme vanskeligheder de unge har, så vi laver den samme indsats. Man er 
nødt til at have den dimension med ind i tilgangen”. 
 
En anden respondent havde et meget mere overordnet og nuanceret billede af 
samme spørgsmål: 
 
”Jeg tror, at det er vigtigt for det første at forholde sig til den virkelighed, der 
hedder, at mangfoldighed vil vi møde og møde overalt. Også når det drejer sig om 
børn og unge, som har særlige behov. Og det kan komme til udtryk ved, at 
professionelle får praksis og læring i at møde mennesker med forskellige 
baggrunde. Opmærksomheden på forhistorie, opmærksomhed på hvilket sprog, der 
tales i hjemmet, hvor mange år man har været i landet. De ting synes jeg er 
vigtige, man som professionel har blik for at spørge ind til”. 

og kkkomoo petence, vil det være en god ide at ansætte mennesker med samme etnisk 
baaaagggggrururuund som klienten for at løse opgaven optimalt. Men mit budskab i den
saaaammeeene hæng er at skabe en forståelse af, at det i bund og grund ikke handler om, 
attttaaaa vvvviii alaaa leleleeee skskskalalal ssssættetetete ssssigigigig iiiindndndnd iiii ddddeeee enenenenkkkkelteeeee llanandede. MaMann skskalalall derimod tilegne sig en
foooorrrståeeele sssesrammmeee og en kommunikaaaatitt ononononnsform, som er tiillidsvækkende og som viser 
eenee resppppeeeke t for ddderrrres kultutt relle og religgggiøsse baggrunununnund og appellerer til en ligeværdig 
og respektfuld ooomgmgmmgmm anaaa ggsgsg totototone i samararara bbbbeeeejdjdjddjdet.

Følgende citat fffrararar eeeenn aaafa mmmmine responnnndeeeededd ntntnntnter illusttrrtt ererrrrr oveeeeennnnnn ævnte.

”Jeg ved ikke sså mmmmegetetetet omomomom interkulttttuuruu ellellelttt t arbejde,e,e,e,e, mmmmen jeg tænker da måske, at 
mamamannn ererer nnnødødødttt tititit lll at ttttagagagageeeeeeee nonononoonononogeggegegetttt afafafaf ddddetetetet synnnnn, sososommm maamaman hhhahahhharrr, nnår man kommer fra en 
anden baggrund med ind, når man skal placere unge, eller når man skal arbejde 
mememeddd unngegegeg , ogogogg at mamamam nnnn på eeeennn elelellelll r andeeennn måmmm deee mmmåsåå ke er nødt til at uddanne nogen
lelleleleer nnoooglglglgle mememmentooroo ererere eeeelleeere nnnnogenenenen som påååå eenee eeeellllereee  andddenene  mådådåde e ee måmåååskskskee e hah r r dededen 

sammmmmmmme eller en ttttilsssvsvararararenenene dededede andndndndeneee  etnisk kkk babababaggggggggruuundnddd, ssosommmm ppppå eennnn elelelllell rr andedededen mmmåm deeee 
kannnn vævævæværererere mmmedededed ttttil aatt bybybyggggggggeee en eller andeeen forororormmmm foor r brbbrbro. SSSSåååådan enn koombmbmbm innnnatiiioi nnnn
tvtvtværæræræ kultltlttururrureleleleltttt. MMMMaaan kannn ssigigiggeeee, jjjamamama en detetet er jojojojo ligggeee mememeegegegegettt,t ddddee e haaarrr jo oooogsgsggsåååå auauauautitittismsmsmeee, 
det er jo det samme, det tror jeg altså, man kan ikke nøjes med bare at sige, det 
er de samme vanskeligheder de unge har så vi laver den samme indsats Man er
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Sammenfattende kan jeg konstatere, at næsten alle mine respondenter anser 
interkulturel viden og kompetence som et elementært og vigtigt redskab i arbejdet  
med etniske minoriteter. Der er forskellige syn, holdninger og nuancer blandt 
respondenterne i forhold til interkulturel viden og kompetence og disse forskelle og  
nuancer er med til at danne et billede af de forskellige opfattelser, der hersker i 
feltet. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert, men det handler om at skabe 
en fælles forståelsesramme og faglig kontekst således, at når vi på det 
pædagogiske, socialpædagogiske og specialpædagogiske område taler om det  
emne, skulle vi helst tale ud fra samme referenceramme, men har lov til at 
repræsentere forskellige nuancer. Jeg antager, at for stor forskel i opfattelsen af 
dette emne og håndtering af dette skaber en usikkerhed blandt fagfolk, som kan 
afspejle sig i praksis. En usikkerhed afføder efter min mening en berøringsangst, 
der kan forstærke den negative effekt på indsatsområdet. Senere i denne rapport 
beskæftiger jeg mig med problemstillingen ”berøringsangst blandt fagfolk”. 
 
 
2.7.1. Interkulturel kompetence i socialt arbejde 
 
For at komplementere det forrige afsnit om interkulturel viden og kompetence, vil 
jeg i dette afsnit binde det hele sammen ved at se på interkulturel kompetence i 
socialt arbejde, som konkret handler om den indsats, der også kommer i spil i  
forhold til arbejdet med unge med anden etnisk baggrund end dansk med en ASF 
eller med komorbide problemstillinger, hvor ASF indgår som den ene diagnose. 
 
Hammen & Jensen skriver følgende i forskningsoversigten ”Anbringelse af børn med 
etnisk minoritetsbaggrund”, ”Et anvendeligt redskab i arbejdet med etniske 
minoriteter er interkulturel kompetence, som handler om at have en overordnet 
bevidsthed om, hvordan og hvornår kultur spiller ind i de måder, folk handler på. 
Begrebet interkulturel kompetence peger på, hvordan man kan blive opmærksom 
på, hvilke betydninger kultur har for personer, og hvordan disse betydninger 
påvirker mellemmenneskelige relationer. Begrebet er praktisk anvendeligt for 
socialarbejdere, og det bidrager til en øget indsigt i kommunikationen” (Hammen & 
Jensen, 2010:13). 
 
Ifølge Hammen & Jensen´s henvisning kan man identificere tre dimensioner i 
begrebet interkulturel kompetence: den vidensbaserede (kognitive) dimension, den 
følelsesbaserede (affektive) dimension og den kommunikative og adfærdsmæssige 
dimension (Hammen & Jensen, 2010:13). 
 . 
• Den vidensbaserede (kognitive) dimension handler om at se kultur som et 
fagområde, hvilket indebærer at erhverve viden om kultur gennem teori og praksis, 
og om at få en forståelse af både teoretiske kulturbegreber og hverdagens 
italesættelser af kultur i sprog og medier. 
 
 

der kan forstærke den negative effekt på indsatsområdet. Senere i denne rapport 
beskskskskææfæ tiger jeg mig med problemstillingen ”berøringsangst blandt fagfolk”.

222.2 777777.1... IInII terkuuulu tuuuurel kompetenceeee i sssssocialt arbejde

FoFoFoFF rr at kkkkoooomplemmmennnntere ddddeteee forrige afsnnnnit ooooom interkkkkkuluuuu turell viden og kompetence, vil 
jeg i dette afsnit binnndeeee ddddeeete  hele sammmmmeeen ved at sssess ppppååååå interkulturel kompetence i 
socialt arbejde, ssssommm kkkonkkkrk et handleeeer ooom den indddsdd ats,,,,, der også kommer i spil i
forhold til arbejjjdeeet meeede  ungnnn e med andennn etnisk bagggggggggrg unnnd end dansk med en ASF 
eller med komooorbide prprrproboboboblel mstillingeerrrr, hhvhhh or ASFFFFF iiiiindndndndndgår som den ene diagnose.

Hammen & Jensen skriiiiivvvvev r følgende i forskkningsovovoverererersigten ”Anbringelse af børn med 
etnisk minoritetsbaggrund”, ”Et anvendeligt ” redskab i arbejdet med etniske 
mimiminonoooriiiiteteteteteteter erererer intererererkukukukulturrrrelelelel kkkomomomompep tenccce,,, ssssom hhhanandler om at have enee  overordnet 
bebeebevvvvidsdsdsdsthhhed ooomm, hhhhvovovordrdrdrdanaaa oooggg hvhvhvornår kkkultltltltururrur spppip llllllllereer indndndnd iiii dddde eee måmåmåmådededederrrr,,,, folklklk hhhhanananandldldldlerereer ppåååårr .
BeBeBegrgrgrgrebebebebeeet inteteeerkrkuuulu tuttuturererel kokokompmpmpmpetetetetennnnce peeegerererer ppppå,å,å,å hhhhvovvvordrdddanananan mmmmanananan kannn bblllivve opmpmpmæææærksksom
påpåpå, hvhvhvhviliililkekekeke bbbetetettydydydydninnin ngererrr kkkkuululu tututurr hahahahar for ppperrrsooono eeree , ogg hhhhvovovov rdrdrdrdanananan ddissesese bbbbetetettydydydydninininingngngngerererer 
påvirker mellemmenneskelige relationer. Begrebet er praktisk anvendeligt for 
socialarbejdere, og det bidrager til en øget indsigt i kommunikationen” (Hammen & 



 

Autisme blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk 
     - fakta eller blot en myte 

 
Forfatter: Arash Frank Skelberg 

 

22 

 
• Den følelsesbaserede (affektive) dimension handler om at respektere andre 
menneskers erfaringer som ligeværdige, selvom de måtte stride mod ens egne  
erfaringer. Denne dimension handler om empati og om at erkende, at man har 
forskellige erfaringer og derfor ofte vil agere forskelligt. 
 
• Den kommunikative og adfærdsmæssige dimension indebærer bl.a., at man er i 
stand til at reflektere over, hvornår og hvordan ens egen etniske identitet spiller 
ind i kommunikationen mellem mennesker. Denne dimension handler om kulturel 
selvforståelse, om hvordan man konstruerer ’os’ og ’dem’ og om de tendenser, 
man kan have til fx at idealisere egne kulturelle værdier (Hammen & Jensen, 
2010:13). 
 
Der er skrevet en del om dette emne og dens betydning i kommunikationen og al 
indsats over etniske minoriteter. 
  
I forskningsoversigten ”Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund” skriver 
Hammen & Jensen ligeledes: ”Forskning peger på vigtigheden af, at 
socialarbejderen i arbejdet med familier med etnisk minoritetsbaggrund tager 
udgangspunkt i en generel viden om forskellige kulturopfattelser og et specifikt 
kendskab til interkulturelle kompetencer. En overordnet viden om, at kultur ikke er 
en fast og entydig størrelse, er fundamentet for udviklingen af konkrete 
interkulturelle kompetencer i praksis” (Hammen & Jensen, 2010:4). 
 
Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på emnet både i forhold til de børn og 
unge, som skønnes at have brug for hjælp, under udredningsforløb, ved visitation 
og ikke mindst dem, som allerede er anbragte eller modtager andre former for  
socialpædagogisk støtte. Det er vigtigt at huske, at denne hensyntagen ikke alene 
er noget, der har med fagetiske overvejelser at gøre, men et emne, hvor der rent 
faktisk findes både nationale og internationale lovgivninger. 
 
Ifølge selvsamme forskningsoversigt fremgår der, at ”FN´s børnekonvention om 
blandt andet barnets ret til beskyttelse rummer flere henvisninger, der er relevante 
for anbringelsesproblematikker generelt samt for etniske minoritetsbørn specifikt. 
Blandt andet fremhæves hensynet til barnets etniske, kulturelle, religiøse og 
sproglige baggrund. Danmark har forpligtiget sig til at leve op til FN´s 
børnekonvention. Ifølge den danske servicelov har et barn med etnisk 
minoritetsbaggrund, der anbringes uden for hjemmet, således krav på, at der tages 
højde for barnets sproglige, kulturelle, etniske eller religiøse baggrund, så der 
sikres en kontinuitet i barnets liv. Anbringelse af børn og unge med etnisk 
minoritetsbaggrund kræver derfor ofte nogle anderledes overvejelser og hensyn fra 
socialarbejderens side end ved anbringelse af børn med etnisk majoritetsbaggrund” 
(Hammen & Jensen, 2010:3).    
 
Forskning viser, at god kommunikation, inddragelse af og kendskab til familier med 
etnisk minoritetsbaggrund har stor betydning for, om anbragte børn med etnisk  

Der er skrevet en del om dette emne og dens betydning i kommunikationen og al
indsdsdsd atatatats over etniske minoriteter.
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uduududu gganggggsssspunkt ii ennnn gennenen rerererel viden om ffforrrssksss ellige kkkkkulululululturopppfattelser og et specifikt 
kendskab til interrrrkuuultururururelelelelllell  kompeteeeencceer. En oveeeeerrror rdrdrdddnennnn t viviiiiden om, at kultur ikke er 
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Ifølge selvsamme forskningsoversigt fremgår der, at ”FN´s børnekonvention om
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minoritetsbaggrund får et godt anbringelsesforløb. De forskellige undersøgelser 
peger imidlertid også på, samarbejdet mellem socialarbejdere og etniske  
minoriteter kræver ekstra ressourcer pga. sprogproblemer og vanskeligheder ved 
at kommunikere om regler og værdier. 
 
Vejledning nr. 99 af 5. december 2006 indeholder to af de mest centrale punkter i 
forhold til børn med etnisk minoritetsbaggrund, nemlig punkt 278 og punkt 459. I 
punkt 278 under overskriften ”børn af anden etnisk oprindelse end dans” 
præciseres det at: 
 
”Tilhører barnet eller den unge en etnisk minoritet, må kommunen ved 
udarbejdelse af handleplanen tage det nødvendige hensyn til de særlige forhold, 
som barnets eller den unges etniske, religiøse, kulturelle eller sproglige baggrund 
udgør ved en anbringelse uden for hjemmet. Det kan bl.a. være relevant i forhold 
til valg af personlig rådgiver eller kontaktperson. Særligt må der lægges vægt på 
hensynet til, at der skabes sammenhæng i barnets eller den unges opvækst. I 
nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at vælge et anbringelsessted, hvor der 
er personer med samme baggrund som barnet eller den unge. Andre gange kan det 
være hensigtsmæssigt at lægge vægt på, om der i anbringelsesstedets nærmiljø er 
mulighed for, at barnet eller den unge fx kan modtage sprogundervisning, dyrke sin 
religion eller have kontakt til sit oprindelige etniske miljø. Sådanne overvejelser 
foretages i samarbejde med forældrene, da der kan være kulturelle forskelle internt  
i et etnisk miljø og forskelle mellem de enkelte familiers indstilling til disse 
spørgsmål, som skal tages højde for (Socialministeriet, 2006) (Hammen & Jensen, 
2010:6). 
 
Jf. servicelovens §46, kræver det ofte nogle anderledes overvejelser og hensyn fra 
socialarbejderens side end ved anbringelser af børn med etnisk 
majoritetsbaggrund. Dette skyldes ganske simpelt, at den offentlige administration  
og de relevante institutioner på anbringelsesområdet overvejende er bygget op 
omkring majoritetsbefolkningens kulturelle værdier, som formidles gennem det 
danske sprog osv. (Hammen & Jensen, 2010:6). 
 
Disse lovparagraffer og forskningsresultater bekræfter de forskellige respondenters 
oplevelser i min undersøgelse af spørgsmål 3, om der er nogle  
særlige vilkår omkring de unge med anden etnisk baggrund end dansk, som kræver 
speciel opmærksomhed. 
 
Marianne Skytte skriver følgende:  
 
”Et fokus på familiebaggrund i bred forstand åbner op for viden om de vilkår, der 
kendetegner børn med etnisk minoritetsbaggrund. 
Her har forskningen påpeget forskellige normer for familien, bl.a. blandt ikke-
vestlige familier med et kollektivistisk livssyn, der er orienteret i forhold til hele  
 

somm barnets eller den unges etniske, religiøse, kulturelle eller sproglige baggrund 
udgøgøgøgør r r r ved en anbringelse uden for hjemmet. Det kan bl.a. være relevant i forhold 
till ll valgggg af personlig rådgiver eller kontaktperson. Særligt må der lægges vægt på 
heheeensynnnete  til,,, at der skabes sammenhæng i barnets eller den unges opvækst. I 
nnon ggglgg e tillfll ælde vvvvil ddddet være hensigtssmmmæmææææssigt at vælge et tttt anbringelsessted, hvor der 
ererer persosososos ner meeed ssssamme baggrund sooomo bbbbarnet eller denn unge. Andre gange kan det 
vævævævv re hhhheeeensigtsmmmææææssigttt aat ttt lægge vægtgtgtt påå,ååå  om derrr r r i iiii anbriiingelsesstedets nærmiljø er 
mulighed for, at barrneeeetttt eleleleller den unnnnge fx kan moooooddddtagagaggge sprrrorr gundervisning, dyrke sin 
religion eller havvvve kkok nnntakkkkt til sit oprrrrindddelige etniiissskss e mmmimm ljø. Sådanne overvejelser iiii
foretages i sammmarbrbbbejddded mmedeee  forældrennnne, da der kkkakk n n vvvæv rrre kulturelle forskelle internt t
i et etnisk miljøøø ogggg forskskskskelelelellel  mellem dddde eeeeenkelte fffffamammammiiiili iers indstilling til disse 
spørgsmål, sommmm skkkkal taaagegegeges højde foooor (SSSSSocialminisssssteteteterrrir et, 222202 06) (Hammen & Jensen, 
2010:6).

ffJf. seseservvvviciciccelelovovovoveneee s §4§4§4§46,6,6,6, krærææævevever r rr dedededet ofteee nogogogogle aaaandndeerledes overvejelssseree  og hensyn fra 
sososocccciaaala aaara bbbejdeeereenssss ssisidededede endndndn vvvvededed anbringeleleelseeeer afafafaf børørnnnn memememedddd etetete nininin sksksksk 
mamaamajoojojoririiiteeetsbaaaaggggrrururundnndn ... DeDeDeD ttttee skskkkylyy ddedd s gansssskekekke ssssimmmmpepppelttt, atatatat ddddenenenen ooffeeenttliiigee adddmmminiiisttratttionnn 
ogog deeee rererer lelelelevavavantntntnteeee innnin tstititututututioioioioneneerr påpåpåp  anbrinnngelssses ssoss mmmrådådddetetett ooooveveeverrrrvejeendededee eeeerrr r bybybybyggggggg etetetet op 
omkring majoritetsbefolkningens kulturelle værdier, som formidles gennem det 
danske sprog osv. (Hammen & Jensen, 2010:6).
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familien. Det vil sige, at familien udgør en enhed, som individet er en integreret del 
af. På den måde vedrører det individuelle familiemedlems handlinger hele familien, 
og familien er således præget af gensidige forventninger, fx forældres forventninger  
til børnenes fremtid, som betragtes som et anliggende, der vedrører hele familiens 
status. Dette livssyn sættes ofte i kontrast til et individualistisk livssyn, som bl.a.  
kendetegner danske idealer om opdragelse, hvor lighed, frihed og selvrealisering 
prioriteres. Det ville dog netop være udtryk for en statisk kulturopfattelse 
at kategorisere etniske minoritetsfamilier som ”kollektivistiske”. Ofte vil 
børneopdragelse i forskellig grad ske både ud fra et kollektivistisk og et 
individualistisk livssyn” (Skytte, 2007: 72). 
 
Afslutningsvis til diskussionen om interkulturel viden og kompetence, havde jeg i 
mit interview stillet mine respondenter spørgsmålet om, hvordan de vurderer 
behovet for et specifikt tiltag med interkulturel viden og ressourcer til denne 
målgruppe?11 Besvarelserne tyder på, at der er en del, der tror på, at det kunne 
være den ene løsningsmodel i indsatsen. Jeg citerer hermed et par af 
respondenternes holdninger. 
 
”Ja, jeg vurderer, at der er et kæmpe behov, fordi det er ikke nogen tavs viden, vi 
ved alle sammen, at der må være så mange familier, som sidder med børn med 
autisme, der ikke får hjælp. Så jeg tænker, at lige præcis det her med, hvordan 
kan man hjælpe og sætte ind? Og jeg tror, det er et kæmpe område”. 
 
Ovenstående citat er ikke enestående, da flere af respondenterne gør opmærksom 
på, at behovet for hjælp er stort, da der rundt om i Danmark er en del børn og 
unge med anden etnisk baggrund end dansk, der ikke er diagnosticeret. 
 
”Jeg tænker, at da jeg så det, om du tænkte på om det skulle være et bosted 
specifikt for dem alene, for jeg tænker bare på, hvis man bare har en viden om at 
der er forskellige kulturelle baggrunde og man ligesom har respekt for det, ja har 
noget viden med sig, hvordan man ligesom kan formidle eller begå sig over for den 
familie tror jeg faktisk, som det er nu, det afspejler jo det øvrige samfund. 
Man skal øge fokus og opmærksomheden omkring interkulturel viden og 
kompetence, og hvordan man skal få det ind, det er det, der er den vigtigste del af 
det, og man skal sætte målgruppen eller personalegruppen i forhold til dette her – 
eller man køber, eller man henter viden og ekspertise udefra, når man når til en 
erkendelse af, at nu har vi en sag, som er kompliceret, det ved vi ikke nok om, 
men der er et hold af nogle, der sidder nogle steder med den viden, dem kan vi jo 
ringe til og rekruttere eller beskikke til at komme forbi og hjælpe os med det”. 
 
Endnu et citat der understreger vigtigheden af et øget fokus og opmærksomhed 
omkring interkulturel viden og kompetence. 
 

                                                 
11 Spørgsmål 8 i min interviewguide, se bilag 5. 

mit interview stillet mine respondenter spørgsmålet om, hvordan de vurderer
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vævææære ddddenee  ene løsninggggsmodel i indsatsen. Jeg citerer hermed et par af 
reeessspss onnnddedd nterneeees hhhoh ldninger.

”J””J”” aaa, jegggg vvurdereeer, at deeeer ereee  et kæmppppeeee beeeeehov, forddddid ddddet er ikke nogen tavs viden, vi 
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autisme, der ikkkeeee fåfåfår hhjæælp. Så jeg tænker, at ligggegg  præræræræræciss det her med, hvordan 
kan man hjælppe ooog sæætææ tee ind? Og jegggg troor, det eeeere  et t t t t kæmmpe område”.

Ovenstående cciciitat ttt er ikkkkkkkkeeee eneståennnndde, da flere af ffff rereeesppononnnondenterne gør opmærksom 
på, at behovet for hjællllpl  er stort, da der rundt ommm iii Danmark er en del børn og 
unge med anden etnisk baggrund end dansk, der ikke er diagnosticeret.
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noget viden med sig, hvordan man ligesom kan formidle eller begå sig over for den
familie tror jeg faktisk, som det er nu, det afspejler jo det øvrige samfund.
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2.8. Sammenfatning: 
 
De forskellige estimater omkring hvor mange mennesker, der har en ASF og hvor 
mange med anden etnisk baggrund end dansk estimeres til at skulle have 
diagnosen, understreger min hypotese omkring underrepræsentation af disse 
mennesker i systemet.  
 
De forskellige nøgletal fra Danmarks Statistik illustrerer socioøkonomiske vilkår 
omkring mennesker med anden etnisk baggrund end dansk og handler om højere 
arbejdsløshed og højere procent på offentlig forsørgelse, der i sidste ende kan have 
indflydelse på, hvorfor tendenserne ser ud, som de gør. 
 
At nuancere billedet af ”mennesker med anden etnisk baggrund end dansk” i flere 
grupper med forskellige vilkår og baggrund, kan afhjælpe forståelsen af sammen- 
hængen mellem baggrundshistorien (flugt, stress, tortur, osv.), som kan have en 
effekt på udviklingen af ASF hos børn med anden etnisk baggrund end dansk. Disse 
bliver dokumenteret i kapital 3 ved hjælp af en række internationale undersøgelser. 
 
Diskussionen omkring forståelse af kultur, religion og etnicitet kan efter min 
mening have en afgørende indflydelse på forståelsen af diagnoser og handicap og 
håndteringen af dem, da disse elementer kan have en stor påvirkning omkring  
handicapsynet, behandling, syn på hjælpeforanstaltninger og et samarbejde 
omkring det enkelte barn/unge med anden etnisk baggrund end dansk med en ASF 
eller komorbide problemstillinger. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående får interkulturel viden og kompetence efter min 
mening en central rolle i hele indsatsen fra oplysningsniveau til udredning, 
diagnosticering og behandlingsmuligheder og sidst men ikke mindst omkring de 
eksisterende hjælpeforanstaltninger på området. Alle disse tiltag kan være med til  
at bane vejen for et respektfuldt og tillidsvækkende samarbejde, som kan have en 
positiv effekt i forhold til de tendenser, der ses i forhold til min målgruppe.   
 
Med disse ord vil jeg i næste afsnit koble ovenstående i relation til de tendenser, 
der ses via henholdsvis spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative interviews, 
som jeg har foretaget blandt et bredt udsnit af de eksisterende tiltag omkring 
autismeområdet.  
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Med disse ord vil jeg i næste afsnit koble ovenstående i relation til de tendenser,
der ses via henholdsvis spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative interviews,
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Kapital 3 
 
Undersøgelsesdata & øvrige undersøgelser 
 
Jeg vil i dette kapital gennemgå min undersøgelse. Jeg opdeler kapitlet med en 
præsentation i forhold til indsamling af empiri og herefter vil jeg koncentrere mig 
om analyse og tolkning af den kvantative del af undersøgelsen, der omhandler 
spørgeskemaundersøgelsen.  
 
Jeg vil fortætte dette kapital med at præsentere min kvalitative del af 
undersøgelsen, som blev gennemført som interviews ved at fremhæve de 
væsentligste elementer og citere nogle af respondenternes besvarelser til de 
spørgsmål, jeg havde. 
 
Afslutningsvis inddrager jeg en række internationale og nationale undersøgelser, 
som på forskellig vis bekræfter, underbygger og viderebygger min undersøgelse. 
  
 
3.1.  Indsamling af empiri  
 
Jeg har i forbindelse med denne undersøgelse kontaktet 75 steder via e-mail og 
efterfølgende telefonisk kontakt. Til trods for positiv respons og tilkendegivelse af 
medvirken i undersøgelsen, lykkedes det kun at få 37 medvirkende i spørgeskema-
undersøgelsen inden fristen udløb den 30.09.13.  
21 ud af de 37 respondenter medvirkede ligeledes i et kvalitativt interview af ca. en 
times varighed. 
 
Jeg har valgt at udarbejde og benytte mig af tre spørgeskemaer til indsamling af 
empiri. Fordelingen var baseret på socialpædagogiske tilbud for unge med ASF og 
komorbide problemstillinger, myndighedspersoner eller andre fagpersoner, der har 
med målgruppen at gøre og sidst men ikke mindst skoler og beskæftigelsestilbud 
for unge med ASF og komorbide problemstillinger. 
 
I forbindelse med udformningen af mine spørgeskemaer, har min variabelliste på 
det konkrete plan set således ud:  
 

 Antal indskrevne i tilbuddet 
 Heraf antal unge med anden etnisk baggrund end dansk 
 Særlige vilkår omkring målgruppen 
 Betydningen af interkulturel viden og kompetence i indsatsen, 
 Forældresamarbejdet omkring målgruppen 
 Handicapsynet hos målgruppens forældre/netværk 
 Behovet for et specifikt tilbud til målgruppen 
 Hvorvidt man kan imødekomme målgruppens og forældrenes behov i en 

helhedsorienteret indsats. 

spørørø gsg mål, jeg havde.

Affffslutnnnin ngsvis inddrager jeg en række internationale og nationale undersøgelser, 
soooom påååå forskellig vis bekræfter,,,, underbygger og viderebygger min undersøgelse.

3.3333 111. InInnndsdd amliingggg af emememempiri 

Jeg har i forbindeeeelsee e mmmed denne unddderrrsøgelse kooooontakkkkktet 777757  steder via e-mail og
efterfølgende teeelefffonisssks kkooono takt. Til trrrrodds for possssis tiv v v v respppons og tilkendegivelse af 
medvirken i underrrrsøgeeele seseeen, lykkedes dett ttt kun attttt fffffååååå 333373 mmmedvirkende i spørgeskema-
undersøgelsen indddden frrrisisisi tttet n udløb dddden 30.09.13.
21 ud af de 37 respondddddeeeene ter medvirkede llig lel dedeseses iiii et kvalitativt interview af ca. en
times varighed.

JeJegggg hahahahar valgtt tt aat uuuudadadarbrbrbrbejdededed oooogggg bbeb nytte mimmm gggg affff ttttrerer sppppøøøørgrgrggeseseseskekekek mamamamaerererer tttil iiinddndsasasasamlmlmlmlininining afafafaf 
ememmempiiiiriririri. FFFordeeele ingegegegennn vvav rr rr bababasesesesererereret på soccciaaaalppppædædædædagagagagoggiiisi kekekeke ttttililililbbuddd fooor ungge mmmeeed AAAASFSF ooogg
kokomomomomorbrbrbrbiddddeeee prprrp obobobobleeeemstitiiillinininingegegeg rr, mmmmyyyny dighhhedddspppperrrrsoneer elelelleleelerrr ananananddre fafaagpppperererersooosonenenenerrr, dddder hhar 
med målgruppen at gøre og sidst men ikke mindst skoler og beskæftigelsestilbud 
for unge med ASF og komorbide problemstillinger.



 

Autisme blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk 
     - fakta eller blot en myte 

 
Forfatter: Arash Frank Skelberg 

 

27 

 
Mit udgangspunkt i udformningen af spørgeskemaerne har været at stille ens 
spørgsmål til både skole og beskæftigelsestilbud, socialpædagogiske tilbud og 
andre fagpersoner, der beskæftiger sig med målgruppen, for at se, om jeg 
eventuelt kunne indfange nogle tendenser og i så fald, hvad disse tendenser måtte 
indikere. 
 
Opdelingen var helt bevidst, da jeg ønskede at undersøge, hvordan billedet ser ud i 
de forskellige tiltag.  
 
 
3.2.  Analyse af data via spørgeskemaundersøgelsen  
 
Da jeg påbegyndte undersøgelsen, rettede jeg henvendelse til Danmarks Statistik, 
Danske Regioner & Psykiatrien, men fik konstateret, at der ikke bliver foretaget 
registrering af direkte kombination af diagnoser og etnicitet. Derfor tænkte jeg, at 
det første skridt på vejen ville være at prøve at skabe et lille overblik via min 
spørgeskemaundersøgelse, for at se på tendensen i de forskellige regier.  
 
Ifølge Bennedikte Møller Kristensen i HFA12 rapporten formodes det, at der alene i 
Danmark vil være ca. 2800 mennesker med etnisk minoritetsbaggrund og autisme 
spektrum forstyrrelser (B.M. Kristensen, 2009:30). 
 
Center for Autisme bidrog med at oplyse mig om de antal sager, de har haft i 
perioden 1995-2013. De har haft ca. 4500 sager (både børn, unge/voksne), hvoraf 
de i samme periode har haft 71 unge/voksne og 174 børn med anden etnisk 
baggrund end dansk.  
 
Det statistiske billede ifølge min dataindsamling ser således ud: 
 
I skoleregi ser man en del børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk i 
den skolepligtige alder på de eksisterende specialskoler i Københavns området, som 
har medvirket i undersøgelsen13, men der konstateres generel en under-
repræsentation på et overordnet plan.  
 
De tre gymnasier, der har oprettet specialklasser til Asperger oplyser, at på Høje 
Tåstrup Gymnasium har de pt. ingen elever med en ASF med anden etnisk 
baggrund end dansk. På Midtfyn Gymnasium har de kun en enkelt elev og i Paderup 
Gymnasium ved Randers har de pt. ingen elever og Horsens VUC og HF oplyser, at 
de har 21 elever med en ASF og ingen af dem har en anden etnisk baggrund end 
dansk. 
 
 

                                                 
12 ”Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter”, side 30. 
13 Frejaskolen, Kasperskolen, CSU Egedammen i Hillerød & Skolen ved Stadion i Haderslev. 

Da jjjeg påbegyndte undersøgelsen, rettede jeg henvendelse til Danmarks Statistik, 
Daansnsnsnskekk  Regioner & Psykiatrien, men fik konstateret, at der ikke bliver foretaget 
reeeegistrerererering af direkte kombination af diagnoser og etnicitet. Derfor tænkte jeg, at 
deeeet førsrsrste skridt på vejjjjen ville være at prøve at skabe et lille overblik via min
spøøørøøø geeesskss emaundnnn eeere søgelse, for at seeee pååååå tendensen i de ffffforskellige regier. 

IfIfIføølø ge BeBeBeBennedikkkte Mølleeeer KrKK istensen i HFAAAAA12 rappoooro tteteteten formodes det, at der alene i 
Danmark vil værrrer ca. 2222808080800 mennesssskerrr med etniiiissssks mmmmminoritttttetsbaggrund og autisme 
spektrum forstyryrrrrelssserr (B...M. Kristenssssen,, 2009:30)....

Center for Autisssme biddddrrooogggg med at oplpp yyysyseeeee mig ommmmm ddddeeeee antaaal sager, de har haft i 
perioden 1995----20013. DeDeDe har haft caaaa. 444544 00 sagerrrrr ((((bbbåb de bbbbbørn, unge/voksne), hvoraf 
de i samme periode hararararar haft 71 unge/vokksne og 17171774 bbørn med anden etnisk 
baggrund end dansk. 

DeDeDeetttt sssts ataatistiskkkke biiiilllll edededde iføøløø gegege mmiini  dataindndddsasasasamllllinininingggg seseerrr r såsåsåsåleleleledeeees ss udududud::::

II skskskkooolo erereregegegegiii seseserr rr mamamaman ennnn ddddeleee bbbørørørrn og ungegee mmmem dddd andedeeenn etetettninininiskskkk baggggggrunununundddd enenenendddd dadadadansnsnn kk i 
den skolepligtige alder på de eksisterende specialskoler i Københavns områådet, som 
har medvirket i undersøgelsen13, men der konstateres generel en under-

å
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Fagskolerne oplever også denne problemstilling, sekretariatet bekræfter tendensen 
i forhold til en underrepræsentation af unge med anden etnisk baggrund end dansk 
med en ASF og ved kontakt til Sorø Husholdningsskole fik jeg oplyst, at de rummer 
92 elever og har ingen elever med anden etnisk baggrund end dansk. 
 
Efterskoler oplever ligeledes den samme problemstilling. Tre ud af de 5 adspurgte 
efterskoler14 har ingen elever med anden etnisk baggrund end dansk, og de sidste 
to har hhv. 1 og 2 elever med anden etnisk baggrund end dansk. 
 
På beskæftigelsesområdet bekræfter beskæftigelsestilbuddene så som 
Specialisterne i Ballerup, BOAS Specialisterne i Århus, HKI og STU-tilbud ligeledes 
den generelle underrepræsentation af unge med anden etnisk baggrund end dansk. 
 
På det socialpædagogiske indsatsområde har respondenterne fra de 14 tilbud 
samme opfattelse og erfaring omkring problemstillingen.  
8 tilbud har ingen unge med anden etnisk baggrund end dansk, 2 har mellem 1-2 
elever. ACV og Bihuset som rummer hhv. 8 og 4. Tornhuset har 5 unge, og 
Specialcenter i Esbjerg kommune rummer 64 børn og unge i døgn og 
specialbørnehave, hvoraf 8 børn og unge har anden etnisk baggrund end dansk. 
 
 
Fordelingen af de specifikke besvarelser i procent ser således ud: 
 

 Omkring spørgsmålet om, der er nogen særlige vilkår omkring de unge med 
anden etnisk baggrund end dansk, som kræver speciel opmærksomhed, 
fordeler besvarelserne sig til henholdsvis 71,1% af respondenterne svarer ja, 
15,8 % svarer nej, mens 13,1% svarer ved ikke. 
 

 Til spørgsmålet omkring respondenterne synes, at indsatsen over for de unge 
med anden etniske baggrund end dansk kræver en særlig viden (interkulturel 
viden), fordeler besvarelserne sig til henholdsvis 89,5% af respondenterne 
svarer ja, 26% svarer nej, mens 7,9% svarer ved ikke.   

 
 Til spørgsmålet omkring respondenterne har et samarbejde med forældrene i 

målgruppen, fordeler besvarelserne sig til henholdsvis 65,8% af 
respondenterne svarer ja, 21,1% svarer nej, mens 13,1% svarer ved ikke. 

 
 Til spørgsmålet omkring hvorvidt respondenterne oplever forældresamarbejdet 

som værende positivt i forhold til indsatsen over for den unge med anden etnisk 
baggrund end dansk, fordeler besvarelserne sig til henholdsvis 60,6% af 
respondenterne svarer ja, 10,5% svarer nej, mens 28,9% svarer ved ikke. 

 
 

                                                 
14 Efterskolen Østergård, Karise Efterskole, Valdemarsbo Efterskole, Ulbølle Efterskole & Østerskov Efterskole. 

På dddetetete  socialpædagogiske indsatsområde har respondenterne fra de 14 tilbud 
saaaammeeee opfattelse og erfaring omkring problemstillingen.
8 8 tilbuddd har ingen ungggge med anden etnisk baggrund end dansk, 2 har mellem 1-2
eeleeevee errr. AACAA V og Bihhhhuset som rummeeeer hhhhhhv. 8 og 4. Tornhuuuhuuset har 5 unge, og 
SSpSppeciaaaaalccccenter i Esbbjerg kommune rummmmm eeere  64 børn og unnnge i døgn og 
spspspss eeecialblblblbøørøø nehavve,,,, hvorrrrafafafaf 8 børn og ungngeeeee har andedeededennnnn etniisk baggrund end dansk.

Fordelingen af dde speccccifikkkkekk  besvarelsssser i procennnntn  seerrerer således ud:

Omkring sppppørggggsmåååålelelel ttt t om, der eeeer nnnnnogo en særlilililigegegege vilkååååår omkring de unge med 
anden etnisk baggrrrrruuuunu d end dansk, som kkræveveverrr speciel opmærksomhed, 
fordeler besvarelserne sig til henholdsvis 71,1% af respondenterne svarer ja, 
15115 888,8 %% sssvavvv rerrr r nenenenej, mmmmeennnss s 13131313,1% sssvararrreree  vededede ikkkk e.

TTTTilll sspørgggsmåmåmååleeeettt omommomkrrrinininggg rerereresppondeeentttterererernenenene ssssyyyynesesss, atatatat ininininddsaatseeennn ovoover ffforr deeee ununggge 
memememedddd ananana dededeennn etetetet iniskskkke bababab gggggruruurunnndn  end daansksss  kræææveveeer enenenn ssssærææærlig viideeeennnn (i(i(i(inntntn ererere kukukukulltll ururrel 
viden), fordeler besvarelserne sig til henholdsvis 89,5% af respondenterne 
svarer ja, 26% svarer nej, mens 7,9% svarer ved ikke.  
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 Til spørgsmålet hvorvidt respondenterne oplever et anderledes syn på 

handicaps og udviklingsforstyrrelser hos forældre med anden etnisk baggrund 
end dansk, fordeler besvarelserne sig til henholdsvis 68,5% af respondenterne 
svarer ja, 2,6% svarer nej, mens 28,9% svarer ved ikke. 

 
 Til spørgsmålet omkring hvorvidt respondenter spurgte ind til forældrenes/de 

pårørendes anderledes syn, fordelte besvarelserne sig anderledes end de 
foregående spørgsmål, da en del undlod at svare på dette spørgsmål. 44,7% 
svarer ja, 31,7% svarer nej, 10,5% svarer ved ikke, mens 13,1% af 
respondenterne undlod at svare på dette spørgsmål. 

 
 Til spørgsmålet omkring hvorvidt respondenterne med deres faglige baggrund 

vurderer, at der er behov for et specifikt tiltag med interkulturel viden og 
ressourcer om denne målgruppe svarer 73,6% ja, 5,3% svarer nej, 15,8% 
svarer ved ikke, mens de sidste 5,3% undlod at svare på dette spørgsmål. 

 
 Til spørgsmålet omkring hvorvidt respondenterne tror, at et specifikt tilbud15 

kan imødekomme både de unge og forældrenes behov i en helhedsorienteret 
indsats/behandling svarer 60,6% ja, 5,3% svarer nej, 26,3% svarer ved ikke, 
mens de sidste 7,9% undlod at svare på spørgsmålet. 

 
  
3.3. Tolkning af data 
 
På baggrund af de indkomne besvarelser og fordeling af respondenternes 
besvarelser vil jeg i dette afsnit tolke på de tendenser, der ses i besvarelserne for 
at skabe et billede af de forskellige spørgsmål. 
 
Er der nogen særlige vilkår omkring de unge med anden etnisk baggrund end 
dansk, som kræver speciel opmærksomhed?  
 
71,1% svarede ja og i sammenhold med andre danske undersøgelser, som bliver 
præsenteret senere i rapporten, kan jeg konstatere, at der er en række vilkår som 
kræver speciel opmærksomhed i mødet og indsatsen overfor denne målgruppe. 
Blandt en række forhold kan der nævnes: 
 

1. Den unges familiære baggrund (indvandrere, flygtninge eller efterkommere) 
2. Den unges og familiens sociale situation (ressourcer, uddannelse, 

beskæftigelse, indkomst mm.) 
3. Den unges og familiens sproglige og kommunikative niveau og evner 
4. Den unges og familiens kulturelle og religiøse baggrund 

 

                                                 
15 Med specifikt tilbud overlader jeg respondenter til at tænke om en konkret tiltag til målgruppen eller om de tænker 
på, at de eksisterende tilbud kan løse opgaven, men har brug for andet input. 

vurderer, at der er behov for et specifikt tiltag med interkulturel viden og 
rerereressourcer om denne målgruppe svarer 73,6% ja, 5,3% svarer nej, 15,8%
svaaaarer ved ikke, mens de sidste 5,3% undlod at svare på dette spørgsmål.

Tiilll sssps ørgsmmmåm leeeet omkring hvorviddtdd rrrrreespondenterne trooooro , at et specifikt tilbud15

kan imødekkkommmmme både de unge ooogo ffffforældrenes behov i en helhedsorienteret 
indsdsdsdsataaa s/behhhannnndlinggg svsvsvvarer 60,6% ja,,,,, 5,3% svvvvvarrrrrer neeej, 26,3% svarer ved ikke, 
mens de sidssste 7,9999%%%% undlod at svaaare på spørørørørørgsmåmmmm let.

3.3. Tolkning af dataaaa

ååPå baggrund af de indkkkdkkoooomo ne besvarelser og fforddededelililinnngn  af respondenternes 
besvarelser vil jeg i dette afsnit tolke på de tendenser, der ses i besvarelserne for 
at skakkk bebebebe et bibibibilllll edeeee afafafaf de fofofoforsrsrskekekekelllllllige sppørgsgsgsgsmåll.l.l

EErEr ddderererer nogennnn ssæææærlililigegege vvvvilkåkåkåår r omomomomkkkrk ing de ungngngngeee e memmm dd annnndedededennnn eeeetnniskkk bagaaggruunu dddd endd 
ddananskskskk, soooommm krkrrkrævævævæver spepepepecicicicielell oopmpmpmpmærksomomomheeeed???? 

71,1% svarede ja og i sammenhold med andre danske undersøgelser, som bliver 
å
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Synes du indsatsen over for de unge med anden etnisk baggrund end dansk kræver 
en særlig viden (interkulturel viden)? 
 
89,5% af respondenterne svarer ja. Der er igen diverse undersøgelser, der 
præsenteres senere i denne rapport, der berører emnet. Der gives generelt udtryk 
for en usikkerhed i mødet og et behov for faglig sparring i konkrete sager. En del 
respondenter og andre undersøgelser peger på, at interkulturel viden optimerer 
indsatsen. 
 
Omkring spørgsmålet hvorvidt der er et samarbejde med forældrene, fordeler 
besvarelserne sig til henholdsvis 65,8% af respondenterne svarer ja, 21,1% svarer 
nej, mens 13,1% svarer ved ikke. 
 
Besvarelserne skal ses i lyset af, hvorvidt behovet for et samarbejde er aktuelt ud 
fra alder og ressourcer.  
 
I forlængelse af ovenstående spørgsmål, oplever respondenterne forældre-
samarbejdet som værende positivt i forhold til indsatsen over for den unge som 
følgende: 60,6% af respondenterne svarer ja, 10,5% svarer nej, mens 28,9% 
svarer ved ikke. 
 
Der er både nationale og internationale undersøgelser, der påpeger en række 
udfordringer i forældresamarbejdet med udgangspunkt i sproglige og 
kommunikative problemstillinger, forventninger og krav, som tager udgangspunkt i  
majoritetsgruppens forståelsesrammer og det, at familierne føler sig forstået og 
respekteret og hjulpet i mødet, eller er frustrerede over nogle vilkår og  
lovbestemmelser, der er gældende i forhold til deres barns/unges behov osv., så 
situationen er meget kontekstbestemt. 
 
Til spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne oplever et anderledes syn på 
handicaps og udviklingsforstyrrelser hos forældrene, fordeler besvarelserne sig til 
henholdsvis 68,5% af respondenterne svarer ja, 2,6% svarer nej, mens 28,9% 
svarer ved ikke. 
 
Igen vidner besvarelserne, i tråd med en række undersøgelser, om at fagpersoner 
oplever, at handicapsynet og forståelsen af handicap kan være forskelligt både 
hvad der angår geografi, kultur og religion. En enkelt undersøgelse ”Taler vi om det 
samme”, som jeg senere i rapporten henviser til, med brugerperspektivet 
problematiserer, at en del borgere giver udtryk for en anden opfattelse, som er 
anderledes end den oplevelse, der er blandt fagfolk. Derfor opstår der en diskussion 
omkring forforståelse og forudindtaget holdninger i mødet mellem professionelle og 
borgere med anden etnisk baggrund end dansk. 
 
 
 

Besvsvsvs aaraa elserne skal ses i lyset af, hvorvidt behovet for et samarbejde er aktuelt ud
fraaa a aldeeeer og ressourcer. 

I fooooorlænænænngelse aaafa ovvvev nstående spørgssmååååål, oplever responnnnndenterne forældre-
saaammamm rbrbrbr eeeje det sooom værende positivt i fffforhhhhoh ld til indsatsennn over for den unge som 
føfføføføllglgendededede: 60,6%%% aaaaf resssspopooondenterne ssssvarrrrrer ja, 10,,,,,55555% svvvarer nej, mens 28,9%
svarer ved ikke.

Der er både nationnnale og iiiinternationaalaa e uundersøgggggelseseeseser, ddder påpeger en række 
udfordringer i ffforæææældresesesesamamamamarbejdet mmmmedddd udgangsgsgsgsgspupupupupunkt iii sproglige og 
kommunikativeee e prrrroblemmmmstsss illinger, foooorveeenee tninger ogogogogo  krav,v,v,v,v, som tager udgangspunkt i
majoritetsgruppens forsrsrsrsrs åtåtååtåtåtåelsesrammer og ddet, attt ffffaaama llilierne føler sig forstået og 
respekteret og hjulpet i mødet, eller er frustrerede over nogle vilkår og 
llovbvbvbbeseestetetetemmelelelelser,,, dddererrr er r r gægæggældldlddenenenende i fooorhhrhholooo d tiiill dedederes barns/unges s s bebb hov osv., så 
sisis tutututuatatattioonnnen eeer megegegegetetett kkkkonnnnteeeksksksk tbtbtbestemttt.

TiTill spspspspørørørørgsgsgsgsmåmåmåleleeletttt oooom, hvhhh ororororvivividtdtd rrrresesesspondenenenterrnrr ee ee opleevevevverrr r eeete  anndderlelededeees ss sysysysynnnn påpåpåpå 
handicaps og udviklingsforstyrrelser hos forældrene, fordeler besvarelserne sig til 
henholdsvis 68,5% af respondenterne svarer ja, 2,6% svarer nej, mens 28,9%
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Til spørgsmålet omkring, hvorvidt respondenter spurgte ind til forældrenes/de 
pårørendes anderledes syn, fordelte besvarelserne sig anderledes end de 
foregående spørgsmål, da en del undlod at svare på dette spørgsmål. 44,7% svarer  
ja, 31,7% svarer nej, 10,5% svarer ved ikke, mens 13,1% af respondenterne 
undlod at svare på dette spørgsmål. 
 
Tendensen i undersøgelsen bliver underbygget i andre undersøgelser, hvor der er 
tale om en berøringsangst, der eksisterer i mødet, der bunder i en gensidig 
usikkerhed om hvordan modparten opfatter og reagerer på modtagelse af en 
diagnosticering og konsekvenser heraf for både den unge og familien. 
 
Til spørgsmålet omkring hvorvidt respondenterne med deres faglige baggrund 
vurderer, at der er behov for et specifikt tiltag med interkulturel viden og 
ressourcer i forhold til denne målgruppe svarer 73,6% ja, 5,3% svarer nej, 15,8% 
svarer ved ikke, mens de sidste 5,3% undlod at svare på dette spørgsmål. 
Flertallet af respondenterne efterlyser i tråd med et par andre undersøgelser en 
vidensbank, hvori de i konkrete situationer kan søge råd og vejledning. 
 
Der har været en generel enighed blandt respondenterne om, at spørgsmålet 
handler ikke om, hvorvidt der skal oprettes en bestemt institution til denne 
målgruppe, da intentionen og hensigten tager udgangspunkt i en inkluderende 
tankegang og ikke stigmatiserende og kategoriserende. Hjælpen burde kunne 
skræddersys på den måde, at den unge kan modtage støtten i eget hjem, hvis 
familierne, som bliver nævnt i flere undersøgelser og som mange af mine 
respondenter oplever, helst selv vil tage sig af deres børn i eget hjem. Dette ønske  
bør respekteres, men kan suppleres af professionelle, som kan  
tilbyde rammer, der er udviklende for målgruppen, da omsorgen og plejen alene 
ikke er udviklende. 
 
Min argumentation kan på et rimeligt niveau bekræftes ved at respondenterne tror, 
at et specifikt tilbud kan imødekomme både de unge og forældrenes behov i en 
helhedsorienteret indsats/behandling, hvortil 60,6% svarer ja, 5,3% svarer nej, 
26,3% svarer ved ikke, mens de sidste 7,9% undlod at svare på spørgsmålet. 
  
Det handler om fagetiske overvejelser om, hvorvidt vi som fagpersoner kan vurdere 
hvilke fordele drager den enkelte unge ud af indsatsen for at udnytte den unges 
ressourcer og udviklingspotentialer i stedet for en passiviserende tankegang, at 
lade den unge fastholdes i et passivt liv. Det handler om at påvirke handicapsynet 
blandt forældre med anden etnisk baggrund end dansk og bevæge det hen mod det 
handicapsyn som man har i dag, hvor man er ressourcetænkende og 
udviklingsorienteret på borgerens vegne og væk fra det handicapsyn man havde i 
Danmark for 30 år siden, da en del af problematikken netop handler om de 
forskellige handicapsyn, der er herskende.  
 
 

vurdrderer, at der er behov for et specifikt tiltag med interkulturel viden og 
resssssss ouououo rcer i forhold til denne målgruppe svarer 73,6% ja, 5,3% svarer nej, 15,8%
svvvvarer ved ikke, mens de sidste 5,3% undlod at svare på dette spørgsmål.
FlFllleeere talllletee  af respondenterne efterlyyyyser i tråd med et par andre undersøgelser en
vvvidededededd nsssbank, hvvvvori  de i konkrete situuuuatioooooner kan søge rådådåddd og vejledning.

DeDeDeDD r harrrr været een geneerere elelele  enighed blaaaandtt ttt respondededededentnnn erne om, at spørgsmålet 
handler ikke om,, hvvorvrvrvrviddddtt tt der skal ooooprettes en bbbbeeesee teeeeemtmmmm  inssssstitution til denne 
målgruppe, da innnntenntn ioonenn og hensiigteeen tager udddgdd angggsgg pup nnnnkn t i en inkluderende 
tankegang og ikkeeee stiggggmaaaatit serende ogggg kkataa egoriseeeere ennnnddded . Hjælpen burde kunne 
skræddersys pååå den måmåmåmådededede, at den unnnnge kan mooooodtttttagagggge sttøtten i eget hjem, hvis
familierne, sommmm blllliver nnnnævæææ nt i flere  undeddd rsøgelseeeeer rrr ooogo  sommmm mange af mine 
respondenter oplever, hehehehh lst selv vil tage sig faf ddererereeese bbørn i eget hjem. Dette ønske 
bør respekteres, men kan suppleres af professionelle, som kan
tilblblbydydydyde e e e rarammmmmmereee , ddeded r rr ereee uuuudvdvdvdvikikiklelelelendnnn e for måmååmålgruppppppppeen, da omsorgen ogogog plejen alene 
ikikkkekeke err r uuudvikklkk eenddded ...

MiMinnnn aaarargugugugumememem ntntnttatatatatioooon kakaaan påpåpåpå eeett rrimmmem ligt niiveaeaeauuu beeekræfæfæfæ tetetet ssss veveveved at resesesspopopopondndndndenenenenteteteernnrnnee tttror,
at et specifikt tilbud kan imødekomme både de unge og forældrenes behov i en 
helhedsorienteret indsats/behandling, hvortil 60,6% svarer ja, 5,3% svarer nej, 

å å
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3.4. Analyse af kvalitative interviews 
 
Rent metodisk har jeg valgt at bringe nogle citater fra mine 21 interviews, til trods 
for, at det ikke er velset at bruge for mange citater ifølge retningslinjerne indenfor 
analysemetodikken. 
 
Jeg antager, at respondenternes udtalelser kan være med til at danne et nuanceret 
billede af problemstillingerne, som bliver behandlet i dette afsnit.  
 
Jeg kan på baggrund af min undersøgelse konstatere, at de problemstillinger, der 
relaterer sig til underrepræsentation og andre vilkår omkring ASF blandt unge med 
anden etnisk baggrund end dansk, hovedsaglig koncentrerer sig om følgende 2 
hovedpunkter: 
 
1. Socioøkonomiske forhold 
2. Kulturel og/eller religiøs baggrund  
 
Erfaringerne i forhold til spørgsmålet om en underrepræsentation af unge med 
anden etnisk baggrund end dansk blandt mine respondenter har været blandede. 
Langt de fleste oplever tendensen i forhold til underrepræsentationen af unge med 
anden etnisk baggrund end dansk med en ASF eller komorbiditet, hvor ASF indgår 
som en den ene diagnose, som en reel problemstilling.  
 
Til dette sagde en af respondenterne:   
 
”Jeg har nogle betragtninger, nogle hypoteser. Altså mere generelt når vi snakker 
om etniske minoritetsgrupper, så kan der både være tale om en 
underrepræsentation eller en overrepræsentation.  Underrepræsentation kan 
komme til udtryk i, at der, at de steder, institutioner, som skal være med til at 
lægge en diagnose, måske har for meget fokus på det kulturelle eller der er nogle 
sproglige barrierer, der gør, at fokus bliver meget på kultur og religionsdelen.  
Overepræsentationen det er, når man kan se, at unge har det så, hvad skal man 
sige, vanskelige vilkår derhjemme, bliver anbragt, og der kan man så gå ind og se, 
at her er der en del med anden etnisk baggrund og det kan skyldes traumer, 
historik, det kan skyldes vold i familien og det kan skyldes, hvad skal man sige, at 
mange af de her mødre, de har nogle svære sociale forhold”. 
 
En del af respondenterne mente, at underrepræsentationen skyldes 
rummelighedsbegrebet. Dette er en indikation for, at mange familier med anden 
etnisk baggrund end dansk besidder en rummelighed, der gør, at man oplever, at 
de selv forsøger at tage sig af deres barn/eller ung med en diagnose eller et 
handicap.  
 
 
 

hovevedpunkter:

1.... Socccic oøkonomiske forhold
2.... Kulttturu el og/ggg eller religiggg øs bagggggrggg und 

EErE fffaff ringngngngn erne i ffforhhhhold til spørgsmålet ommmm en underreprææsentation af unge med 
anananaa ded n etetetetnisk baaagggggrundddd eenenend dansk blaaaandttttt mine respspsppspondeeenter har været blandede. 
Langt de fleste oopleeveeeerrrr tetetetendensen i forrrhold til unnnnndddded rrrrrrrepee ræssess ntationen af unge med 
anden etnisk bagaggggruunu d ennnnd dansk mmmmeddd en ASF eeeeeller kkkkkomorrrorbiditet, hvor ASF indgår 
som en den enee ddddiagnnnnose,,,, som en reeelee ppproblemssssts illinnnngn . 

Til dette sagdee ennn af reeespspsppondenternnnne:  

”Jeg har nogle betragtninger, nogle hypoteser. Altså mere generelt når vi snakker 
omomm eeeetnnnnisissiskekkke mmmminiii orrriiiitetetetetsgsss ruuuuppppppp ererrr,,,, såsss  kan derrerer båddddeee vvære tale om en
ununnundededederrrrepræsssenntaaaatioioioi nnnn eleee leeeer enenene ooooverreprærærææsesesesentttatatatatioioioionn.  UnUnUnUndededederrrrrepepeppræræræræsesesesentttatatatioooonn kakakakannnn
kkkommmmmmme til uddddtrryykykyk iii, aata dddererer,,, tttat ddddeee e stedeeer,,, ininininststststittttututttioonnnnerrr,r, ssssomomomom sskal vævæværre mmmeeed tiiiil att 
llægggggggge enenen dididiagagagagnnnonossses , måmåmåmåskskskskee hhar r fffof r meeegegeget fofff kkkuk sss ppåpå ddddetetetet kkkulululultuurelllleee elelelelleleleer r dededederrr r erererer nogogogle 
sproglige barrierer, der gør, at fokus bliver meget på kultur og religionsdelen. 
Overepræsentationen det er, når man kan se, at unge har det så, hvad skal man

å å å
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Jeg antager, at så længe rummelighed, kærlighed og omsorg kan kombineres med 
en viden i forhold til, hvad det vil sige, at have et barn/en ung med ASF og sørge  
for, at de rammer og vilkår der gør, at dagligdagen bliver mere tålelig og mindre 
stressende for det barn/den unge, så vil det være helt i orden at have barnet/eller 
den unge boende hjemme. Derfor kræver det, at forældre er velinformeret og har 
kendskab til disse forhold og tager ansvar og sørger for at skabe disse rammer. 
Till gengæld, hvis man ikke sætter sig ind i forhold til, hvad det vil sige, at have en 
ASF og hvad det kræver, så vil det uden tvivl have en del udfordringer med sig for 
disse familier. Risikoen vil bl.a. være, at man i disse familier kan ty til 
”kompenserende omsorg”, for at gøre livet lettere.  
 
For familier med anden etnisk baggrund end dansks vedkommende, betyder ære og 
det, at problematikken er et familieanliggende, en ekstra udfordring i denne 
sammenhæng. Kompleksiteten kan endvidere øges, på grund af manglende 
anerkendelse af diagnosen og et anderledes syn på udviklingsforstyrrelser, psykiske 
lidelser og generelle handicaps.  

 
Følgende citater understreger aspektet i forhold til rummelighed: 
  
”Ja, altså jeg tror, de har en større rummelighed og så vil jeg sige, der er i hvert 
fald en del af dem, når jeg har haft med retardering at gøre, som har rigtig svært 
ved at forstå, at deres børn er retarderede. Og det kunne måske også handle om, 
de selv har en lille skolegang bag sig, det kunne også handle om at, ja, mange ting 
selvfølgelig. Ja det kan både være i forhold til både piger og drenge i forhold til 
autismespektrum, at det er svært for dem at acceptere i hvert fald. Der er en 
længere vej samtidig med, at nogen har fundet en eller anden måde at omgås 
hinanden på, som fungerer nogenlunde hjemme i familien, de kan bare ikke klare 
sig særlig godt udenfor. Så jeg synes, det er et lidt svært spørgsmål at svare på 
faktisk”. 

 
”Ja, det synes jeg, man gør. Der er to dele i det. Den ene er, at det ikke er noget, 
man taler om på samme måde, som man gør i danske familier. Man prøver at 
skjule vanskelighederne. Den anden ting er, at der er den større rummelighed til 
også at være afvigende, så at der skal nogen noget mere, større vanskeligheder til 
før måske at familien egentlig synes, at det bliver et problem. 
 
”Nogle af de etniske familier har en anderledes sygdomsforståelse end den gængse 
hos de etnisk danske familier og accepterer måske i højere grad psykisk  
mangfoldighed – d.v.s., at de måske ikke ser de samme vanskeligheder hos 
børnene, som behandlersystemet gør.” 

 
”Ja, familierne er ofte mere rummelige og ikke lige så bekymrede over anderledes 
adfærd som de etnisk danske familier”. 

 

det,t,, at problematikken er et familieanliggende, en ekstra udfordring i denne 
sammmmmmmmenhæng. Kompleksiteten kan endvidere øges, på grund af manglende 
annnnerkeeeendelse af diagnosen og et anderledes syn på udviklingsforstyrrelser, psykiske
liddddelserrr oggg gegg nerelle handicapppps. 

FøFøFølllgll ennnnnddded  citateeer uuuunderstreger aspekteeete i forhold til rummmmelighed:

”Ja, altså jeg trorrr, ddde hhhah rrrr en større rummmmeligheddddd og ssssså vil jeg sige, der er i hvert 
fald en del af dememmm,,,, nnååån r jeeeeggg har haft meeed retardeeeeering aaaaat gøgøøgøgørrrer , som har rigtig svært 
ved at forstå, aaat dddderessss børrrnr  er retardeeeerede. Og dddded t kkkukk nnnne måske også handle om,
de selv har en lilleeee skolelelelegagagagang bag siggg,,, deeeeet kunneee ee ogogogogogssssså haaandle om at, ja, mange ting 
selvfølgelig. Jaaa detettt kannnn bbbåådåå e være iiii forrrrrhold til bådådådådådee pigeeeeer og drenge i forhold til
autismespektrum, at dedeeedett er svært for dem at accececeppptp ere i hvert fald. Der er en
længere vej samtidig med, at nogen har fundet en eller anden måde at omgås 
hihinann ndndndndenenenn ppå,å,å,å, ssssommmm ffffunununngerrerr rr r nononoogegegegenlunddde hhhhjejjj mmmmmeee i familien, de kannn bare ikke klare 
sisisigggg sæsæsæsærliig gooodtt ududududenenenenfoooor. Sååå jejejejegggg synes,,, ddddetetetet er rr r etetetet liidtttt svsvsvsværærærært sppppørørørørgsgsgsgsmåmåmålll atatatt sssvavavavarererere ppåååå
fffaktktkktisssskkk”k ...

”Ja, det synes jeg, man gør. Der er to dele i det. Den ene er, at det ikke er noget,
man taler om på samme måde, som man gør i danske familier. Man prøver at 
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”Jeg tror, at nogle indvandrerfamilier er meget bedre til at rumme dem end andre”. 

 
”Jeg tror, at nogle familier sikkert er gode til at kompensere for de unges problemer 
og jeg bliver nogle gange ringet op af ældre søskende, jeg har lige været ringet op 
for eksempel af en ælder søskende, altså en ældre, han var 31 år, hvor han var 
bekymret for sin lillebror, som måske var 20 år, som havde nogle store 
vanskeligheder indenfor autismeområdet. Men han har boet hjemme hos 
forældrene, han var over 20 år og de har hjulpet ham med alle praktiske ting og 
ligesom prøvet at hjælpe ham igennem og så har han prøvet forskellige 
uddannelser. Så der er ikke rigtig altså nogle fra familien, der har stillet 
spørgsmålstegn. Så det er lidt tilfældigt, den her bror er terapeut eller coach eller 
kommer i kontakt med noget og begynder ligesom at tænke gad vide om min bror… 
så jeg tror, min erfaring er generelt, at forældrene er rigtig gode til at rumme, at 
tingene er lidt anderledes. Om det så også har noget at gøre med, at man ikke er 
interesseret i ligesom at udstille at ens barn er anderledes, men måske ser man det 
heller ikke på samme måde, som vi ser det i den vestlige kultur. Det kunne i hvert 
fald være en hypotese, ikke? At man dels er god til at skjule problemet, måske ikke 
bevidst, men at man bare er god til at hjælpe sine børn og så bliver de bare boende 
hjemme, men så den anden del er så måske også, at man så heller ikke måske 
problematiserer det på en eller anden måde. Man prøver bare at hjælpe”. 
 
”Jeg oplever, at så længe vanskelighederne ikke er enten meget synlige eller meget 
begrænsende for den unge, så bliver den unge behandlet som et almindeligt barn i 
familien. Der gøres ikke de store ændringer i forhold til at få dagligdagen til at 
fungere og man har nok en større tolerance for at man har et barn, der har nogle 
vanskeligheder eller fungerer anderledes”.  
 
For at illustrere hvad det betyder, at nogle familier oplever, at det at have et 
barn/ung med en diagnose, er et familieanliggende, underbygger følgende citater 
diskussionen: 
 
”En af tingene tror jeg handler om, at familierne er meget mere indstillet på, at 
tage hånd om deres egne problemer i familien. Familierne har et større netværk til 
deres egen kultur, end de måske har til den danske, men man har ikke i danske 
familier den samme tanke omkring, at hvis ens barn har nogle vanskeligheder, så 
skal man, ligesom tage vare på det, uden man er meget mere indstillet på at søge 
hjælpen udefra”. 

 
”Der vil også ofte være andre søskende, som naturligt viser det her omsorgs, den 
her omsorg omkring den person, der så har handicappet. Hvor at man måske mere 
i en etnisk dansk familie har mindre kontakt til omgivelserne. Vi ser også, at de 
familier, som har en tæt kontakt til bedsteforældre og andet, når de får børn med 
et handicap, så betyder det rigtig meget for dem, at have det netværk. Men det er 
ikke så ofte, at der er så store familier på den måde, som vi ser”. 

så jjjjegee  tror, min erfaring er generelt, at forældrene er rigtig gode til at rumme, at 
tingngngngenenenene er lidt anderledes. Om det så også har noget at gøre med, at man ikke er 
innteresssss eret i ligesom at udstille at ens barn er anderledes, men måske ser man det 
heeeehhh lllererererr ikkkkkkkkk eee påpåpå sssammmemememe mmmmådådådådeeee, ssssomomomom vvvi ser rr r dedett ii dedenn veveststliliigegggg  kultur. Det kunne i hvert 
faaalddddd værærære en hyyypooootese, ikke? At maannn dededededels er god til at skkkkjk ule problemet, måske ikke 
bbebb vviv dsst,t,t, men att mmmman bare er god til at hjjælpe sine børn og så bliver de bare boende
hjhhhjemmee, men såsåså ddddenee aaaandnddden del er såsåsåså mmmmmååsååå ke ogsåååå,å aat maaannnnn så heller ikke måske 
problematiserer dddet påååå ennnn eller andeeen måde. Maaaaann prøøøøvø er bbbbare at hjælpe”.

”Jeg oplever, att såååå længngnnge eee vanskeligheeeederne ikkeeee e ere  enteen meget synlige eller meget 
begrænsende fffor den unununungggge, så bliveeeerrr r deedeeden unge bbbbbeheheee aanaa dleeet som et almindeligt barn i 
fafafamimimilililienenen. DeDeDerrr gggøg ressss ikikikikkekekekekkkk ddddddeeeee ststststororororeeee ææænæ drrrininininngegegerrr iii fofoforhhhrhhrhholdddd tititillll at få dagligdagen til at 
fungere og man har nok en større tolerance for at man har et barn, der har nogle 
vavavansnsnskeliiiighghghedededer ellllererer fungegegegerererrerrr anaaa derledddesesess”. 

FoFoFor rrr aataa  illllustrereeree hvhvhvhvadddd ddddetttt bbbetetetetydydydy eeree , at nnnogogogoglelelee ffffamamamamilieerrr r opopoplelelelevevevever,, at ttt deddedett t aat hhhavavavve etetetet 
babarrnrr /u/u/u/ungggg mmmedededed eeeennnn didiagagggnonononoseee,, erererr eeeet famiilieeeanlnlnlnligiggggeeende,e,e,e  undndndndeerrrbbyggggeeer følølølgegegegendddde cicicicitatatt teeer 
dididiskkskskussiiionononnenenenen:

”En af tingene tror jeg handler om at familierne er meget mere indstillet på at
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Ovenstående problemstillinger, i forhold til at have et barn/ en ung med ASF, kan 
opleves som en æresrelateret problemstilling, så man i nogle familier ikke ønsker, 
at ens barn/ung skal på en institution, opgangsfællesskab eller bosted. Derfor føler 
de sig ”nødsaget” til at tage sig af deres barn/ung med en diagnose og de 
udfordringer, det måtte indebære. 

 
Handicapsynet, som kan være påvirket af kulturelle eller religiøse påvirkninger i 
forskellige verdensdele, kan handle om, at det med at have et barn med en 
diagnose/handicap, kan være skamfuldt. Dette syn udfordrer ikke alene familien, 
men dobbeltmarginaliserer også barnet/unge med en diagnose.  

  
Bl.a. oplever man et anderledes syn på at have et barn/unge med en diagnose som 
følgende:  

 
”Jeg tror det bunder i kulturelle forskelligheder, hvor det i nogle kulturer er 
lavstatus at have et barn med et handicap og eller at der ligeledes i nogle kulturer 
er et anderledes syn/accept på det at have et barn med et usynligt handicap. Jeg 
har den antagelse, at det ikke ses som et problem på samme måde som f.eks. i 
den danske kultur, men at man i stedet accepterer, at børnene er anderledes”. 
 
I forhold til at en del familier med anden etnisk baggrund end dansk føler skam 
over at have et barn/en ung med en diagnose eller et handicap, udtaler mine 
respondenter således: 

 
”Familierne føler skam i forhold til den store slægt, man er en del af, hvor man kan 
have et behov for at skjule, at ens barn har et handicap også fordi, tror jeg, at 
barnet som en værdifuld person, måske værdien af det her menneske mindskes og 
samtidig er der, hvilket jeg tænker også gælder for ganske almindelige danske 
forældre, at man prøver, når man har et barn, der er sårbart, fordi det har et 
handicap, så prøver man at skærme det og beskytte det og der tænker jeg, at i og 
med det er større familierelationer, så har man en bedre mulighed for at gøre det”. 

 
”Det er i hvert fald noget jeg har mødt hos en del af forældrene, at de er meget, 
jeg vil ikke sige respektfulde, for det er mere noget med, det er meget skamfuldt 
for dem at være i kontakt med psykiatrien”. 

 
”Vi har en elev med ASF. Forældre spurgte til et møde om vi kunne give dem et 
godt råd til, hvordan de kunne få drengen til at lade være med rokke frem og 
tilbage, når der kommer gæster”. 

 
Mens nogle familier anskuer problemstillingen som skamfuld, kan det i bund og 
grund handle om, hvorvidt diagnose/handicap anses som guds afstraffelse af 
forældrene på baggrund af deres synder i livet. Derfor er der en risiko for, at 
problemstillingen og håndteringen bliver tabubelagt. 

følgggende:

”JJeg trorororor det bunder i kulturelle forskelligheder, hvor det i nogle kulturer er 
laaaavvvstatuttutus at have et barn med et handicapp ogg eller at der ligeledes i nogle kulturer 
eer et ananannderledeees ssssyn/accept på det at hhhhah ve et barn medd et usynligt handicap. Jeg 
har deeeeen antageeelseeee, at det ikke ses sommmm eete  problem på saaamme måde som f.eks. i 
dededed n dannsnske kullturr,rr, mennn aaaat man i steddddet acceptereeeeer,,,, at bbørnene er anderledes”.

I forhold til at eennnn deedeel fffaf miiiilier med aaandeeene  etnisk babbb gggrrrurr ndnddd end dansk føler skam
over at have ettt baaaarn/eeeen uunng med en ddddiaggnose ellllller eeeete  haaandicap, udtaler mine
respondenter ssåleeeedes:

”Familierne føler skam i forhold til den store slægtgtgt, man er en del af, hvor man kan 
have et behov for at skjule, at ens barn har et handicap også fordi, tror jeg, at 
babaarnrrr etetetet sssomooom eeeennnn vææærdrdrdrdiffffuldddd pepepep rsrsssonononon, måske eee vvvæv rddddieeeen af det her menneeeskss e mindskes og 
sasasamtmtmtmtidddiggg er dedder, hhhhvvviv lklklklkeeete jjjjegegeg ttttænænænænker ogggsåååå ggggælælælældededederr r fofoorr rr gagagagansnsnsnskkkke aaaalmmlmlmiiiindndnndeleleligigigeeee dadadadansnsnsnskekekk  
forææældldldldreee, at mmmanannn ppprørørøveveveer,, nnnåååår mmmmaaana  harrr eeet babababarnrnrnrn, deerrrr erererer ssssårårårårbbbbart, fooordddi dededeettt hhhar ett 
hahahandndndndicapapapap,,, såsåsåså pppprørørør vvvev r mamamannnn atatatat sssskækækækærme dededettt ogggg bbbbessskykykyttttttteeee dedededett tt ogogoog dererer tænænænænkekekeker rrr jejejejeg,g,g,g, aat tt iii og 
med det er større familierelationer, så har man en bedre mulighed for at gøre det”.
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”Man kan sige, ja men det kan man jo bruge positivt. Altså, jeg tænker bare det, at 
hvis nu det er Allahs straf, altså det er jo mere noget med en forståelsesramme 
ikke, så må man sige jamen ok, hvordan tager man Allahs straf på sig? Og så Allah 
vil måske lære dig noget med det her. Du skal have det her barn fordi, at du skal 
lære et eller andet, så hvad skal du lære, hvordan kan vi hjælpe dig med at tage 
Allahs straf på dig, så du er en god muslim? Eller hvad det nu kunne være. Sådan 
ville jeg ikke formulere det, men det er der jo nogle, der ligesom kan bruge, det er  
sådan det er og at de er jo vant til fra nogle af de samfund, de kommer fra, at der 
er nogle skæve eksistenser”. 

 
”Hvis man kommer ind omkring nogle af de muslimske familier, så kan de godt 
sådan snakke om Allah´s straf og om sådan nogle ting og det er rigtig svært for 
dem, så det skal være rigtig tydeligt for dem og de skal være meget bekymrede, 
hvis de kommer af sig selv”. 

 
Man oplever, at de ovenstående forklaringer gør, at man i nogle familier ikke 
ønsker, at barnet/den unge, skal få en diagnose, så de enten ikke udredes eller har 
svært ved at erkende og anerkende et usynligt handicap som ASF eller ADHD. 
 
I nogle andre familier anses problemstillingen ikke som guds afstraffelse, men som 
en afprøvelse hos gud. Dette syn kan virke mere åbent og anerkendende i forhold 
til forskellige lidelser. Derfor opleves disse familier ifølge nogle af respondenterne i 
min undersøgelse som mere samarbejdsvillige og modtagelige for hjælpe-
foranstaltninger, som kan være udviklende for deres barn/unge. 
 
Ifølge min undersøgelse opleves det i nogle familier, at en diagnose forstås som en 
sygdom, som kan helberedes ved medicinering. Denne udfordring skitserer tydeligt, 
hvilke konsekvenser det kan have for opfattelse, anderkendelse og håndtering af 
barnet/ den unge med diagnoser.  
 
”I de familier, hvor handicappet opleves som en straf eller en sygdom, er der ofte 
ikke forventninger om, at det handicappede barn, unge eller voksne kan udvikles af 
pædagogisk vej. Dette betyder, at det kan være vanskeligt at få familien til at 
arbejde videre med pædagogiske tiltag fra daginstitution, skole mv. i hjemmet”.  

 
Følgende er et eksempel på, hvordan respondenterne har mødt ovennævnte 
problemstilling i deres arbejdsliv: 
 
”Til et behandlingsmøde, spørger moderen til en dreng med ASF psykiateren, om 
han ikke kunne operere sønnen i hjernen og få den ASF væk, hvortil psykiateren 
svarer, at for det første kan man ikke fjerne autisme ved hjælp af operation og for 
det andet har man afskaffet det hvide snit i Danmark for mange år siden”. 
 
 

dem,m,m,, så det skal være rigtig tydeligt for dem og de skal være meget bekymrede, 
hvvvvisisisis ddddeeee kommer af sig selv”.

MMMaMMMM nnnn opoooo lelllelel veveverrr, aaaat deeee oooovevevevensnsnsnståtåtåtåenenenendededede ffffororororklarrrrriniiiingegerr gøgørr, aatt mamaaaannnn i nogle familier ikke 
øønø ssskss errr, at barnnnet////den unge, skal få ennnene dddddiagnose, så de eeenten ikke udredes eller har 
svvsvvææært veveveed at errrkeende ogggg anerkende eeeet usynligt haaaandnnnn icappp som ASF eller ADHD.

I nogle andre fammmilieer ansssses problemmmmstttillingen ikkkkkkkkkke soooom guuuuds afstraffelse, men som 
en afprøvelse hohohoos gggug ddd.d  Deeeette syn kaaaannnn vivivivivirkrrr e mereeeee åbeeeeent ooooggggg anerkendende i forhold 
til forskellige lidddelsssser. Deerfrfffor opleves dddissse familiiiiei r ifffffølgeee nogle af respondenterne i 
min undersøgelse sommmm mmmmeeere e samarbbbbeeeejdsdssdssvillige ogogogogog mmmmodtaaagelige for hjælpe-
fofoforararansnsnstatataltltltnininingnggngeeer, sosososommmm kakakakakkakakannnnnn vævævæværererere uuuudvdvdvdvikleeeeendndnndn eee fofoforrr dedeeeedereeeeeeesss babaabaarn/unge.

IfIfIfølølølgeggg mmininin uuundersøøøøgegegeelse opopopoplelelevevevev s det i nononoglgg e faaamimimilill er, at en diagnose forstås som en
sysyygdggg omomomom,,,, sosoommmm kannnn hehhh lblll errrreddddesess veedee  medddiccccinnnnerinnnng.ggg DDenne udfordringgg sks itserer tydeligtggg ,
hhvhvviiilkkkek  kooonsekvvennnnseseseser rrr ddded t kakakak nnnn hahahahavev  for opfpfpfpfatatatatteeeelsssseee,e aaaandndndndererererkekekekendndndndelelelelsesesese oooog håhåhåndndndndteteteterirrr ngnngn aaaaffff 
barrnrr etetetet/ ded n unnngegegege med dddiaiaiagngg osssseeeer.

”I de familier, hvor handicappet opleves som en straf eller en sygdom, er der ofte 
ikke forventninger om at det handicappede barn unge eller voksne kan udvikles af
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I nogle familier tror man på onde ånder og djævleuddrivelse i forhold til de psykiske 
lidelser og derfor benytter de sig af de metoder, de tror, kan helberede deres 
barn/unge. For eksempel oplevede en af respondenterne: 

 
”Den ene dreng jeg har, som har en asiatisk baggrund, oplever sig slet ikke forstået 
af sine forældre. Mor har prøvet at få en åndemaner til at uddrive autismen af ham, 
ligesom hun har lagt en kniv under hans seng med samme formål. Han har været i 
Vietnam i ferien og oplevet, at en kusine mindede meget om ham. Den hjælp hun 
har fået, har også været af åndemager-typen. Jeg tror ikke, at man i Asien har 
fokus på den slags ting, og drengens forældre er slet ikke integrerede i det danske 
samfund”. 

 
Ifølge min undersøgelse oplever fagfolk, at i ressourcesvage familier, kan det være 
uoverskueligt at søge hjælp og støtte, enten på grund af familiens manglende 
overskud i dagligdagen eller frustration over at skulle tage sig af barnet/den unge 
med de udfordringer, der er forbundet med diagnosen eller på baggrund af de 
sproglige og kommunikative barrierer.  

 
Til dette siger mine respondenter: 
 
”Altså jeg tror, at der er flere forklaringer. Jeg tror, dels kan vi jo se, at der er et 
sammenfald også med familier, som har ringere social status, har en dårlig 
økonomi, og har dårlige vilkår, ikke har mange ressourcer. De etnisk danske 
familier, som er ressourcesvage, det er jo heller ikke nogen, vi ser meget herinde. 
Generelt er det mere ressourcestærke familier, der har et barn med autisme, der 
søger hjælp herinde. Og det er jo selvfølgelig en ting, jeg tænker, det er 
tværkulturelt, at det at have et barn med autisme er meget op i tiden, det er meget 
stressende, det kræver mange ressourcer. Så det overhovedet at få hverdagen til 
at fungere, tænker jeg, i de familier, der ikke har mange ressourcer, de kan eller 
ikke sætte sig ned og skrive en ansøgning på at få hjælp”. 
 
”Jeg tror, at der er noget som helt overordnet gælder det er, at vi kan se, at mange 
flere familier i dag med anden etnisk baggrund, de har det sværere, fordi man i 
samfundet har noget, man har lavet startspakken, blandt andet, så hvis man 
kommer hertil fra et andet land, så har du rigtig dårlige muligheder for at integrere 
dig hurtigt, fordi du nærmest ingen økonomisk hjælp får”.  

 
”Ja, men egentlig tror jeg gerne, de vil have hjælp, altså de vil jo på en måde 
gerne, hvis deres barn er rigtig hårdt ramt, have noget hjælp. Men alligevel vil de 
også rigtig gerne klare det selv og prøver også nogen gange på den måde at sige, 
vi skal nok klare det og det skal nok gå. Så jeg tænker den er dobbelt ikke? Og at 
den hjælp de så får eller det resultat, man så kommer frem til, det er måske så 
ikke altid det resultat de havde, hvad skal man sige, håbet på. Men jeg oplever 
rigtig mange, der rigtig gerne vil have hjælp, men måske heller ikke helt igen ved, 

Ifølllgegege min undersøgelse oplever fagfolk, at i ressourcesvage familier, kan det være 
uooooveveveversrsrsr kueligt at søge hjælp og støtte, enten på grund af familiens manglende 
ovvvverskkkkud i dagligdagen eller frustration over at skulle tage sig af barnet/den unge 
mmmemmmm dddd deee uuudfdfdfororordrdd ingegegegerr,r,r, dededederrrr erererer ffffororororbubububundnn et mmmmmeded ddiaiagngnososenen eeller på baggrund af de 
sprrrorr glliggge og kooommmmmunikative barrierrrrer.

TiTTiTT lll dettttteee siger mmminnenne resssspooopondenter:

”Altså jeg tror, aaaatttt dededed r er fffflere forklararrriniii gegegegeger. Jeg trrrorr r, dddddele s kkakakakan vi jo se, at der er et 
sammenfald ogggså medddd fammmmilier, som hhhharr ringeree ee e socicicicicial sttatus, har en dårlig 
økonomi, og haaar ddddårliggggeeee vivvv lkår, ikkee hhhharararar mange rrrrresesesesesssssos urccer. De etnisk danske 
fafamimililierer,,, sosomm eeer resesesessososoururururuu cecececeececesvsvsvagagagge,e,e,, ddddeeeet errr r r jojj  heller ikikikiki kkkek  nooogogo en, vi ser meget herinde.
Generelt er det mere ressourcestærke familier, ddderererr har et barn med autisme, der 
søgegg r hjjjjælppp herinde. Og det er jo selvfølggggelig en ting, jeg tænker, det er 
tvtværæræræ kukukukultttturuuurelelelelt,t,t, at dedededet ataaa hhhhavvvveee eteee  barn mememeedddd autititit smsmsme er meget op i tititidedd n, det er meget 
stststrerereresssss enenende, deddet krkrkrk ævævævæveeree mmmmanananngegegege rressouuurcecececer.. SSSSåååå ddded t ovovovovererererhohohohovevevvededededet ttt atatatat fååå hvhvhvvererrrdadadadagggeg nn titititillll
at fffunnnngegegegere, tætætæt nknknkkererer jjjeege ,,,, iii dedd  famamammilier, dddeeer iiiikkkkkkkkeeee hhharr mamamamangngngngeeee rrreessououourccceer,, ddded  kannnn ellleeer 
ikikikkeekeke sætætætætteteete ssssigigigig nnnneeeed og skkskskririririveveveve eeennnn ansøgnnniiing påpåpåå attt fåfåfå hhhhjæjæjæjælplplplp”.”.

”Jeg tror at der er noget som helt overordnet gælder det er at vi kan se at mange
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hvordan gebærder man sig i systemet. Så jeg tror også der er mange, der ikke får 
den hjælp, de egentlig har brug for. Specielt nu i de her tider, hvor der er krise i 
kommunerne, fordi vi ser jo langt færre familier med anden etnisk baggrund nu end 
for 4-5 år siden. De får ikke den hjælp, fordi man ikke selv henvender sig, det gør 
danske familier, de klager og de ringer og de gør ved. Fordi det er jo 
tankevækkende”. 

 
”Ja, ja når jeg tænker tilbage sådan flere år tilbage, hvor jeg har haft med sådan 
18 år og med forældre, så når jeg så har mødt forældrene vil min opgave være at 
formidle, at dechifrere, at bringe forældrene til at forstå, hvad det var for nogle 
hjælpeforanstaltninger og netop fokus på det en hjælp og ikke en straf, men det er 
en særlig hjælp til deres børn, der har nogle særlige behov”.  
 
”Jeg tænker, det handler måske ikke om modvilje mod at få hjælp, men at man 
ikke oplever behovet for at få hjælp og når behovet er stort nok til at familien kan 
se, at der er behov for det eller oplever det påvirker deres barns dagligdag, så er 
de modtagelige for alt, hvad man har at byde på”.  
 
Man oplever en usikkerhed og berøringsangst blandt fagpersoner, når det drejer sig 
om familier med anden etnisk baggrund end dansk. Den berøringsangst anses som 
usikkerhed, der bunder i manglende kendskab og viden til det ”ukendte”. Man 
oplever, at en del fagpersoner, kan være mere tilbageholdende eller ikke agerer 
som de ville gøre overfor danske familier. Jeg vil hævde, at den eneste måde, vi 
kan komme denne problemstilling til livs er, at være åbne, nysgerrige og 
respektfulde i mødet, men samtidig blive mere skarpe på den interkulturelle viden 
og kompetence, som kan anvendes direkte i kommunikationen. 

 
Nogle respondenter oplever, at der er tendens til en ”fejlfortolkning” af børn og 
unge med anden etnisk baggrunds adfærd. Der er en bekymring omkring, at 
fagpersoner kan overse nogle adfærdsmæssige afvigelser, når de ”undskylder” 
afvigelserne med sproglige, kommunikationsmæssige, kulturelle og 
opdragelsesmæssige årsager. Denne tendens anses som en fælde  
i forhold til, hvorfor man ikke ser så mange unge med anden etnisk baggrund end 
dansk med en diagnose. Denne problemstilling hævder jeg kan udspringe bl.a. fra 
den tidligere nævnte problemstilling omkring berøringsangst. 
Derfor oplever man blandt mine respondenter, at interessen i forhold til en 
udredning/diagnosticering forekommer, når først barnet eller den unge begår en 
lovovertrædelse. 
 
Der er blandede holdninger blandt fagfolk, hvad angår mødekultur blandt de 
etniske familier. Man oplever, at en del familier med anden etnisk baggrund end 
dansk kommer fra lande, hvor det at blive indkaldt til et møde med myndigheder 
anses som alvorligt og frygtindgydende. Derfor kan mødeindkaldelser fremkalde 
negative følelser. 
 

”Jegeggeg tænker, det handler måske ikke om modvilje mod at få hjælp, men at man
ikkekekeke oooplppp ever behovet for at få hjælp og når behovet er stort nok til at familien kan 
seeee, at dddder er behov for det eller oplever det påvirker deres barns dagligdag, så er 
deeeedddd mmmmodddooo tattatat gegegelililigegegege forrrr aaaaltltltlt, hvhvhvhvadadadad mmmmanananan hhhhar aaaaattttt bybydede ppå”å .

MaMaMaMM n oppppleleeever ennn ussssikkerrrhehehh d og berørinnnngsaangst blannnnndtdddd  fagggpersoner, når det drejer sig 
om familier meeeddd ananaandedd nnnn eetetetnisk baggrrruuununnnddddd end dansssssk.kkk  Dennn bbbbberøringsangst anses som 
usikkerhed, der bbbunndeeer i mmmanglendeeee keeendskab ooogoo  viddddeneee  till det ”ukendte”. Man
oplever, at en dddeeele ffffaagaa pppep rssssoner, kan væææævævæværerererere mere tttitit lbagggggehololololdddded nde eller ikke agerer 
som de ville gøøre overrfrfr ororor ddddanske famiilierr. Jeg viiiiill hæhææhæævde, at den eneste måde, vi 
kan komme denneeee probobobobleeeemstilling tiiill llivssvssvs er, at vævævævæværeeee åbnnne, nysgerrige og 
rererespspspekekektftftfulululdedede iii mmøddddetetetet, mememememmememennnnnnnn sasasasamtmtmtmtididididigigigig bliivvevevev mmmererereee skkkskkskkarrrrrarrpepepe pppppå den interkulturelle viden
og kompetence, som kan anvendes direkte i kommunikationen.

NoNooglggg eeee reeeessssponononondddenttttererrr oooopleeeve eeere , ataatat der err teeeenndndn ennnns titt l en ”fefeeejljj fooortr ololoo knk ininng”g”g” aaaf bøbøbbørnr  oggg
ungegegege mmmeeed andnndennnn eeeetnnnnissssk babababaggggggggrururuundnnn s adfæfææærdrdrdrd. DeDeDeDerrr r eer eeennn bebebebekykyyymmmrmrinininggg omomomkkrk iiini ggg, aaaat ttt
faggpgg erererersooooner r r kaaaannnn ovooverersesesee nogogogle addddfærdsssmæmæmææsssss igiggigeee aafvvvviggeg lslslslsereee ,,, nnårrr ddde ””unnnndddsd kkkyk lddddeeeer”” 
afafafvivivivigggeg lssserererernenenene medededed sprogogogllligegegege, kokokokommmmunikkkaaationsnsnssmæææssss igigiggeeee, kkkkullltututurelllllleee ogogogg 
opdragelsesmæssige årsager. Denne tendens anses som en fælde 
i forhold til hvorfor man ikke ser så mange unge med anden etnisk baggrund end
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Dette dilemma kan, set med danske briller, virke provokerende og respektløs, som 
igen kommer til at få en negativ indflydelse på samarbejdet mellem professionelle 
og mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. 
Derfor antager jeg, at ”system-klient” kommunikationen er baseret på 
majoritetsbefolkningsbetingelser med de vestlige briller for mødekultur, foldere og 
pjecer osv. Her mener nogle af respondenterne, at man bør have fokus på en 
kommunikationsform, der er gearet til at skabe en kommunikation til disse familier. 

 
I forlængelse af ovenstående omkring ”system-klient” kommunikation, oplever man 
også, at sprog og kommunikation anses som en ekstra stor udfordring i 
samarbejdet med mennesker med anden etnisk baggrund end dansk.  

 
Sproglige barrierer resulterer oftest i, at man bliver nødt til at bruge tolke for at 
sikre, at begge parter kan sikres en sikkerhed i forhold til formidling af samtalen 
mellem parterne.  
Man oplever, som også nævnt i afsnittet omkring tolkeproblematikken, at det både 
kan være gavnligt, men også problematisk at have en tolk med til møder.  

 
Følgende har en af respondenterne oplevet omkring de sproglige barrierer: 

. 
”Der kan være de sproglige barrierer, jeg kan huske vi havde en familie på et 
tidspunkt, som talte meget dårligt dansk, og der kan det også være svært at gå ind 
og hjælpe, hvis der ikke er en tolk, og der er folk med ind over, som kan oversætte 
og i forvejen, når man så har børn med autisme at gøre, hvis de heller ikke taler så 
godt dansk, autisme, der er jo et særligt sprog sensitivitet hos børnene, så kan det 
faktisk også være svært som terapeut eller som socialarbejder eller pædagog at 
komme ind, få en alliance og mægle med børnene. Man kan jo se bare på de etnisk 
danske børn, at siger du et ord forkert, så kan de næsten ikke bruge dig og tale 
med dig, så det tænker jeg også, det er væsentligt”. 
 
Man oplever, at vilkårene i forhold til, at de unge befinder sig mellem to kulturer, 
kan være en ekstra udfordring i forhold til unge med anden etnisk baggrund end 
dansk med en diagnose. Konkret i forhold til børn/unge med en ASF, kan dette 
forhold virke som en ekstra stressfaktor. 

 
”Vilkårene det er, at de er vokset op i et krydsfelt mellem det danske og deres eget 
miljø og også fra deres forældres side måske manglende forståelse af  
psykiske lidelser. Også en afstandtagen og en manglende vilje til at erkende, at 
deres børn/unge kan have vanskeligheder”. 
 
”Altså der er jo nogle vilkår, som i hvert fald er særlige for dem, det er jo det med 
at befinde sig i to forskellige kulturer, hvis man kan sige, det er et vilkår, fordi det 
er det jo, det der med på den ene side at være i en dansk, vestlig, europæisk kultur 
og, hvis vi snakker om de indvandrere, der kommer fra en muslimsk baggrund, 

p g g , ø g
sikrrrre,e,e,, at begge parter kan sikres en sikkerhed i forhold til formidling af samtalen
mmmmellemmmm parterne. 
MaMaMaMan opppplever, som også nævnt i afsnittet omkring tolkeproblematikken, at det både 
kkkak nnnnnn vææææærrerr gavnnnln igttt,t  men også probleeeemaaaaatisk at have en totootoolk med til møder.

FøFFøFøF llgl endededede har en aaaaf respopopopondnn enterne opppplevvevv t omkrinininininggggg de sssproglige barrierer:
.

”Der kan være deeee spprp ooogligggeg  barriereeeer, jjjej g kan huuuuuske vvvivv  havvvvvde en familie på et 
tidspunkt, som tallte mmmmegeeeet dårligt dannskkkkk, og derrrrr kannnnn dett også være svært at gå ind 
og hjælpe, hvisss deeeer ikkekekeke eeeer en tolk, ogggg deedeeder er folllllk k mmmemm d innnd over, som kan oversætte 
og i forvejen, nnnnår man sssåååå har børn mmmedddd autisme aaaat t gøreeee, hvis de heller ikke taler så 
godt dansk, autisme, dddddeeeere  er jo et særligt sprog seesensnsnsnsitivitet hos børnene, så kan det
faktisk også være svært som terapeut eller som socialarbejder eller pædagog at 
kokoommmmmmm ee e e ininind,d,d,, ffffåååå ennn aaaalliaiii ncccceeee ogogog mmmmægææ le mmmeddedd børrrnenenen nne. Man kan jo se e e babb re på de etnisk
dadadansnsnnskeeee bbbørn, aat ssssigegegeger duuu eeettt ororoorddd forkerrt, ssssåååå kaaaannnn dede nnnnæsæsæsæsteteteten ikikikkkekekeke bbbbrrrrugegg digigigig ogogogog ttttallaleeee
mememed dddid gg, så deet tææænknknkereerer jjjegegeg oogsggg åå,åå  det errrr vævævævæsesesesentligttt”.”.”..

Man oplever, at vilkårene i forhold til, at de unge befinder sig mellem to kulturer,
kan være en ekstra udfordring i forhold til unge med anden etnisk baggrund end 
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så er det jo en helt anden kultur, som måske også har en altså en religiøsitet ind 
over, som på en eller anden måde gør det svært jo.  
For de bedre fungerende Asperger og andre normalbegavede så vil jeg tro, det kan 
være meget vanskeligt at navigere i. Hvis du forstår, hvad jeg mener.  
Mens dem, der er retarderede og har autisme, de er nok mere beskyttede i 
virkeligheden af, de ikke helt forstår den forskel. Det er så den ene del. Hvis vi så 
snakker sociale vilkår, kan man sige, så er der formentlig også et element af noget 
socialt, som jo gør det endnu mere sårbart i forhold til, at nogle af de familier ikke 
taler dansk, ikke forstår det danske system, det vil sige forældrene, så får de ikke 
de hjælpemuligheder, de egentlig er berettiget til. Så de lever jo under nogle andre 
vilkår, der er måske også en overrepræsentation af forældre, der socialt er dårligt 
stillede og det i sig selv, det kan både være økonomisk, men det kan jo også være, 
de selv lider af sygdomme eller de er flygtninge, traumatiserede, andre forhold som 
er belastende, og har heller ikke overskud. Så der er faktisk rigtig mange ting, som 
kan gøre det endnu sværere. 

 
Man oplever, at nogle familier ikke kender til de eksisterende muligheder og 
hjælpeforanstaltninger, da man i deres hjemland ikke kender til de enkelte 
diagnoser og eller håndteringen af dem. 

 
Følgende citat er bare et eksempel på ovenstående problemstilling: 
 
”Nogen har i det hele taget svært ved at forlige sig med ordet handicap og også det 
med, at autisme, hvad det er for noget og det ord, jamen det har vi jo slet ikke, 
kan jeg huske jeg snakkede med en somalisk far. Han sagde, det kender vi slet 
ikke det ord. Og på den måde er det allerede meget fremmed for dem overhovedet 
at skulle forholde sig til. Så det kan jeg godt føle sådan, at man snakker lidt to 
forskellige sprog, altså at jeg snakker lidt omkring, hvad det vil sige at have 
autisme og det er svært for dem at tage det rigtigt ind hvad autisme er for noget, 
men det bliver som, så jeg prøver altid at snakke om, deres barn og hvordan er det 
så i dagligdagene, hvad er det, der er svært og sådan noget. Fordi det gør det 
nogle gange lettere at snakke om. Hvad er det så konkret, som de synes, kan være 
svært. Men jeg prøver da også at forklare dem, hvad autisme er og nogen sætter 
sig jo ind i det og læser. Men synet giver sig jo udtryk i, at man kan have en 
tendens til, uden at det bliver noget generelt, når vi snakker sådan her, at man 
gerne vil finde forklaringer, dels på hvorfor og sådan, den der somatiske tilgang 
ikke? Altså hvordan kan man helbrede det eller kan man gøre noget, så det bliver 
mindre af geologisk eller medicinsk vej. Så det er jo et væsentligt anderledes syn, 
end vi har. Dels at det er noget, der er medfødt og dels at det er noget, der skal 
arbejdes med pædagogisk. Noget der kan have den helt store brydning er, fordi 
pædagogik er jo også en måde at tænke på for nogen i hvert fald, ikke?”. 

 
Nogle respondenter oplever, at erkendelsen er det vigtigste element hos en del 
familier med anden etnisk baggrund end dansk. Man oplever, at når de erkender, 
anerkender og accepterer deres barns/unges usynlige handicap, opleves disse  
 

er bbbele astende, og har heller ikke overskud. Så der er faktisk rigtig mange ting, som
kaannnn gøgøgøg re det endnu sværere.

MaMaMaMaMMM nn oppplelllelevevever,r,r, aaaat nooglglglgleeee fafafafamimimimililililierererer iiiikkkkkkkke eee kendddddere ttil ddee eke sis ststereeee ende muligheder og 
hjh ææælææ peeefooooranstaltniiiinger, da man i deeeeresssss hjemland ikke keeeene der til de enkelte 
diaagaa nooooser og elllerrrr håndteringen af deeem.

Følgende citat errr bareeee etttt eke sempel på ovenståendndndndn e ppprpp obleemstilling:

”Nogen har i deeet hhhhele tageeeet svært vedddd att forlige ssssig mmmmmed ordet handicap og også det 
med, at autismme, hvadddd dedededet er for nogogogogeeeet ooooog det oooroo d,dddd jjjjjameeen det har vi jo slet ikke,
kan jej gg huske jjjej gg snakkkkkekekeededdd  med eennnn sooooomalisk farrrrr. HHHaH n ssasasasagde, det kender vi slet 
ikke det ord. Og på dennnnn måde er det allerede megegegeeete  fremmed for dem overhovedet
at skulle forholde sig til. Så det kan jeg godt føle sådan, at man snakker lidt to 
foforsrsr kekkk lllllll igigiggee spspspsprororor g, altlll såsss aattt t jejejej ggg snsnnsnakker lidtdtdtt omkkkkrirrr ng, hvad det vil sigigige ee at have 
auauauttttismssmsme og dddett eeeer svsvsvvæærææ t fooorrr r dededemmm at taageeee dddedet riiiigtggg igtttt inininindddd hvhhh dadadad aaaaututututissssmememe eeerr r r fofoffor r rr nnnnogegeeet,t,t,t, 
men ddded ttt blivvvverrr ssssommm, sååsåså jegegeg prørøøøvvvev r altid atttt ssssnanananakkkkee omomomom, dededederrrress baaarrrn oog hvvvooordaaann ererr det 
ååså i ddddagggglililil gdgdgdgdagagagageneee eeee, hvaaaadddd erererer ddetettet,,, ddder err svævææært oggg ssåddddananana nnnnogogogogeet. FoFoForddddii dedededetttt gøgøgøgørrrr dedededett 

nogle gange lettere at snakke om. Hvad er det så konkret, som de synes, kan være 
svært. Men jeg prøver da også at forklare dem, hvad autisme er og nogen sætter 
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familier som værende samarbejdsvillige og interesserede i forhold til at finde den 
bedste hjælp til deres barn/unge.  

 
Man oplever, at de ulige sociale vilkår er et element i forhold til et samarbejde 
omkring et barn/en ung med en diagnose.   

 
En af respondenterne udtaler følgende i forhold til de sociale vilkår:  

 
”Der har både været nogen, der har flygtningebaggrund og som faktisk har, på 
mange måder nogle ressourcer, selvom de er slået af måske tortur eller noget 
andet. Nogle af dem har måske en større viden, en større uddannelsesmæssig 
baggrund bag sig, som måske gør, at de gerne vil søge hjælp til noget og kan se, 
at der er en udvikling her, der går helt skævt og bekymrer sig. Hvor nogle af dem, 
som måske ikke har så stor en viden eller skolegang eller noget andet er mere 
tilbøjelig til at affinde sig med nogle situationer og så kan de komme op i 
puberteten, hvor det lige pludselig er nogle andre ting, der gør sig gældende enten 
nogle piger, der ikke lader sig opdrage på den rigtige måde, som de nu synes eller 
nogle drenge, der ryger ud i noget bandekriminalitet eller noget andet, som 
bekymrer dem ikke? 

 
De nævnte komplekse forhold kombineret med de usikkerhedsmomenter, der 
opstår i konkrete situationer, mener jeg er en grund til, at størstedelen af mine 
respondenter efterlyser en vidensbank eller en instans, hvor det kunne være muligt 
at hente råd og vejledning hos fagfolk med den specifikke viden.  

 
”Ja, det kunne vi da have rigtig meget brug for. Det tænker jeg hospitalsvæsnet i 
det hele taget kan have brug for. Tænk hvis vi havde sådan én som VISO eller 
sådan noget, vi kunne ringe til og sige, vi har en eller anden etnisk familie her. Det 
hele er gået i hårdknude, hvordan bryder jeg ind? 
Ja, at der var et eller andet videnscenter. Hvis jeg har en eller anden dansk 
autistisk ung, som virkelig er dårlig så kan jeg da godt finde på, at ringe til VISO og 
sige, har I en, der ved noget om det her? En der kan hjælpe mig med at knække 
den her kode. Det er jo ikke bare, fordi man er børne- ungdomspsykiater, så ved 
man alt om alting. Altså vi bruger jo også hinanden på tværs. Jeg kan sagtens finde 
ud af at ringe til en børne- ungdomspsykiater på Bispebjerg, som jeg ved, lige 
præcis ved noget om det her og spørge om råd. Og det er der, hvor jeg tænker, 
her kunne det være rigtig godt at have sådan et videnscenter. Det tænker jeg ikke 
bare i psykiatrien. Det er alle mulige steder. 
Når det er gået i knude i børnehaven med en familie og hvordan møder vi denne 
her familie rigtigt? Og hvordan kommer vi ind til dem? Det tænker jeg helt klart”. 
 
”Det synes jeg ville være rigtig dejligt, hvis man havde en form for vidensbank, 
hvor vi kunne hente vores viden fra, når vi stod i en situation, hvor man tænker, 

at de e e ud g e , de gå e t s æ t og be y e s g o og e a de ,
sommmm måmmm ske ikke har så stor en viden eller skolegang eller noget andet er mere 
tilllbl øjellllig til at affinde sig med nogle situationer og så kan de komme op i
pupupupup berttttetee en, hvor det ligeg ppludseligg er nogle andre ting, der gør sig gældende enten 
non ggglggg e piiiiger, deeere  ikkkkk e lader sig opdraaaga eeeee åpå den rigtige mmådåååå e, som de nu synes eller 
nogglg e drdrdrdrd enge, ddderrr ryger ud i noget baaana dededdedekriminalitet elleeer noget andet, som 
bebbebeb kymrrrreeere  dem ikkkkke?

De nævnte kompmppplekksk eee forrrhr old kombbbbineeeret med ddddde ussssiikii kerrrrhr edsmomenter, der 
opstår i konkreete situaataa ionnnen r, mener jjjjeg er en grrrrur ndddd til, at størstedelen af mine 
respondenter eeefteeerlyseeeer r enenenen vidensbannnk eeleee ler en iiiiinssssstaaaaans, hhvor det kunne være muligt 
at hente råd ogggg veeeejlj edninnn ngngngg hos fagfoofofolk med den ssssspepepepecifikkkkkke viden. 

”Ja, det kunne vi da have rigtig meget brug for. Det tænker jeg hospitalsvæsnet i 
dedeet tt heheheh lelelele ttttagagggetetetet kannnn hhhhaavaa e brbrbrb ugugug fffoooro . Tænknknk hhhhvis vvviv  haavde sådan én sooommm VISO eller 
såsåsådadadadann nooget,, vvi kukukukunnnnnnneeee ringngngn eee e titititilll og sigeee, vvvvi hahahaar eneee ellllllllereerer aaaandndndndennnn eeeetntntntnisisisi k k k fafafamimimimililililieeee heheheherr. DDDDetetetet 
hhhelellele eeeer gggået i hhååårå dkdkdkd nnnudeddede,,, hvhvhhvorrrrdaaaan bryyyderererer jegegeeg innnnd?
JJa,,, atatatat dddderer varrr eeeet eeele ler anananndedededett t iivi ededeenscennnteeer. HvHvHvvis jjjeeg hhhharararar eeennnn elllerrr aaandedededennnn dadadadansnsnsnskkk k
autistisk ung, som virkelig er dårlig så kan jeg da godt finde på, at ringe til VISO og 
sige, har I en, der ved noget om det her? En der kan hjælpe mig med at knække 

å
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hvad gør jeg lige her og nogen gange føler sig frem og så kan der gå hårdknude i 
forhold til de pårørende, forældre og den unge.  
 
”Jeg er overbevist om, vi kan kun blive klogere ved at indsamle viden, at indsamle 
praksisser, det der virker, nogle barrierer og få fokus på det. Og så få fokus på det 
og sige her er der et felt, der er så underbelyst og det er vigtigt også at stille de 
spørgsmål, som du stiller med underrepræsentation. På den måde kan vi få fokus, 
ligesom man gør indenfor handicapområdet, og har gjort det gennem nogle år”. 
”Altså, det mener jeg jo sagtens det kunne, blandt andet netop for, at man så 
havde måske et sted, hvor man kunne kontakte ift. forskellige nationaliteter og en  
forståelse af de baggrunde, de kommer fra og den måde, at man opfatter familien 
og handicap på osv. Det er jeg helt sikker på kunne være en fordel. Derfor tror jeg 
helt bestemt,  at et videnscenter ville være fantastisk. 
 
”Det tror jeg, det ville. Det er jeg ikke i tvivl om. Altså, man kan sige, vi har jo den 
fordel herfra, eller jeg har den fordel, når jeg går ud i familier og snakker med dem 
om deres unge mennesker, at jeg repræsenterer ikke systemet. Så nogen gange 
kan det faktisk, i forhold til det vi snakkede om før, være lettere fordi jeg er jo ikke  
nede fra kommunen. Jeg har ikke noget at gøre med de bevillinger, de får eller dem 
de ikke får. Så det er jo nogen gange lidt lettere for os at komme ind, men derfor 
kan man sige, hvis vi skal klædes mere på eller hvis, nu tænker jeg heller ikke bare 
os, men generelt forældrene skal mødes bedre, så tror jeg man skal prøve at samle 
noget af den viden, der måske er i sådan et kompetencecenter som VISO, altså 
noget specialistviden man kan trække på i virkeligheden, ikke?”. 
 
”Jeg ved, at jeg rigtig mange gange ønsker, at jeg kunne få koblet en person på, 
som familien kunne trække på ift. netop at komme videre, når de har været her og 
får at vide, hvad deres barn fejler og hvad årsagen kan være og man kan fortælle 
om, hvad der vil være godt for barnet, den unge så mangler der nogen, en 
tovholder, der kan hjælpe videre, og der vil det være rigtig godt med en, der havde 
den rigtige viden, der skulle til inden for det pædagogiske, psykologiske område. 
Og som netop kunne forstå også familiens baggrund og sproget. Jeg oplever, når vi 
er i nogle psykologiske aspekter, der er sproget og kendskabet til, hvordan man 
ikke kun de ord, der bliver sagt, men også det der også bliver sagt mellem linjerne, 
hvad det er, der bliver snakket om”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”DDDDeetee ttttrorrr r jeg, det ville. Det er jeg ikke i tvivl om. Altså, man kan sige, vi har jo den 
foooordel hhhherfra, eller jeg har den fordel, når jeg går ud i familier og snakker med dem 
ommoomomo ddddereee eeesesese uuungngnge eee meeeennnnnnnneseseseskekekekerrrr, aaaatttt jejejejegggg rerrr prrræsææææsenenteterererr ikikkeke sssssysyyyy temet. Så nogen gange 
kkkannn deeete  faktisk,, i fffforhold til det vi snannanakkkkkkkkedee e om før, værree lettere fordi jeg er jo ikke 
nnenn ddde fffrararaa kommmmunen. Jegegegg har ikke nogggget at gøre mememmed de bevillinger, de får eller dem 
de ikke fffår. Så dedd ttt ereee jjjjooo o nnnon gen ganggggeeee lilliliddtddd  lettere ffffforrrrr os atatattt komme ind, men derfor 
kan man sige, hvvvis vvi skal klædes mmmmeree på eller hhhhvis, nu tæææænker jeg heller ikke bare 
os, men genereeeltltltt ffffoooro ææælæ dreeene e skal mmmmødødødødeseseseses bedre, så troroororor jejeeeeggggg man skal prøve at samle 
noget af den viidennn, deeeer mmmåm ske er i sådann et kommmpmpm etttttenceeecenter som VISO, altså 
noget specialistttvidddden mmmmanananan kan trækkkkkkk eeee påpåpåpåpå i virkeeelillll ghghghghghedennn, ikke?”.

”Jeg ved, at jeg rigtig mange gange ønsker, at jeg kunne få koblet en person på, 
sososommm m famimimim lililienenen kunnenenen ttttrækkkkkkkeeee påpååå ift. netotooppp at komomomo memm  videre, når de har været her og 
åfår atttt vvvvidddde, hhhhvaaad dededederererees bbbab rrnrr fejejeje llel r og hhvavvv dddd årrrsr agaaa een kkkkananann væræræræ eeee ogogogo mmmananan kanananan fffforooo tææælllllleee
omommom, hvhvhvh aaad deer vvillll vvvværærre gooodtdtdtdt fffforooo bbbbarnettt, ddddenenenen uuuungngngnge såsååå mmmanananangleerer dddderrr nnnoogennnn, en 
totovvhvv ooololdedededer,r,r,r ddderererr kkkkanan hhjæjæælplplplpe viviv dededeereeee, og dddeeer vvvvilll ddddettt vværæræræ ee ririirigtggg iig godttt mememedddd enenenen,,,, deeederr rr hahaavde 
dededennnn rigtttigigigeeee ivivideeeennn, der ssskkukullllllleeee titititillll inden fofforr deeettt pæææddad gooogigigigisksksks e,e psykykkologogogogisisisiske oooommmrm ådddeee. 
Og som netop kunne forstå også familiens baggrund og sproget. Jeg oplever, når vi
er i nogle psykologiske aspekter der er sproget og kendskabet til hvordan man
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3.5. Tolk, etiske overvejelser og konsekvenser af brugen af tolk 
  
Med udgangspunkt i problematikken i forhold til sproglige barrierer og brugen af 
tolk, som en del af mine respondenter nævnte i undersøgelsen, vil jeg forsøge at 
komme ind på udfordringer og dilemmaer, der knytter sig til brugen af tolk. 
 
Der bliver i samtlige nationale og mange internationale undersøgelser nævnt 
sproglige og kommunikative vanskeligheder, som en af de væsentligste 
problemstillinger i mødet mellem familier med anden etnisk baggrund og systemet. 
I en række af de undersøgelser nævnes ligeledes vigtigheden i at bruge tolk for at  
sikre, at kommunikationen er på et niveau, hvor de professionelle kan være sikre 
på, at familierne forstår budskabet og indholdet i møderne. 
 
Derfor har jeg interviewet en tyrkisk-dansk autoriseret tolk for at drøfte 
problematikken.    
 
Ifølge Asli Kivana er en tolk ikke bare en person, der kan tale både dansk og et 
andet sprog. Hun understregede, at der er stor kvalitetsforskel på tolkene. Hendes 
pointe i denne sammenhæng var, at problematikken er blevet mere synlig efter at 
man har udliciteret opgaven til de private, hvilket betød, at der startede en masse 
tolkebureauer op med folk, der kunne to sprog, men ikke var autoriserede tolke.  
 
Ifølge Asli Kivana betyder dette, at der opstod en økonomisk hensyntagen i forhold 
til bestilling af tolkene og kvaliteten har været svingende, da de nyerhvervede tolke 
ikke havde de nødvendige redskaber i deres arbejde. Denne forringelse øger 
risikoen for, at i de afgørende situationer, kan de officielle møder præges af tolkens 
kvalitet. Denne problematisering rejser et etisk spørgsmål omkring brugen af tolk i 
de afgørende situationer, hvor der er tale om følsomme emner f.eks. omkring 
diagnoser, råd- og vejledning herom. 
 
En af respondenterne, en psykiatrisk overlæge, til min undersøgelse har oplevet op 
til flere gange, at hun havde observeret en længere diskussion mellem tolk og 
klienterne, hvor svaret og udmeldingen til hende var meget kort, så hun var meget 
i tvivl om noget gik tabt i kommunikationen og hun manglede en føling omkring, 
hvad der blev diskuteret og drøftet. Sådanne eksempler bevidner den tunge opgave 
at varetage en tolkerolle og at kunne agere professionelt og etisk forsvarligt. 
 
Den interviewede tolk havde oplevet, at en anden tolk havde oversat et enkelt ord  
forkert, der resulterede i, at faderen til klienten i vrede havde råbt af lægen og 
forsøgt at fortælle lægen, at han ikke havde ret i hans udmelding, hvortil lægen 
finder ud af, at det ord, han brugte blev tolket forkert og skabte en stor 
misforståelse og dårlig stemning og indflydelse på mødet. 
 
 
 

Deerrrfr orororo  har jeg interviewet en tyrkisk-dansk autoriseret tolk for at drøfte 
prrrroblemmamm tikken.   

Iffffølløllø ge AAAAsli Kivana er en tolk ikke baare eeeeen person, der kannnnn tale både dansk og et 
andddedd t spsppsprog. Huun understregede, at dddder er stor kvalitetssforskel på tolkene. Hendes 
popopopp inte ii i dedd nne sammmmmennnnhæhæhæhæng var, at pppproooooblematikkekekekeken er blevet mere synlig efter at
man har udliciterrrer t oppppgagagagavevvv n til de pppprivate, hvilkeeeeettttt bebeeeetøtttt d, aaaata  der startede en masse 
tolkebureauer opoppp mmeddd folkk,k  der kunne to sprog, men ikke vvar autoriserede tolke. 

Ifølge Asli Kivana betyyydededederrrr dette, at deeeer ooooopstod eeenene  økkkkok noomisk hensyntagen i forhold 
til bestilling af tttot lkkkkene ogogogog kvalitetennnn haaaaar været svvvvvininnngggeg ndeee,ee  da de nyerhvervede tolke 
ikke havde de nødvendididididiggge redskaber i ddderes a brbejejejddedede. Denne forringelse øger 
risikoen for, at i de afgørende situationer, kan de officielle møder præges af tolkens 
kvkvalalalitititetetete . DeDennnnne prrrroboblelelel maaaatitititisesseriririr ngngngng rejseeer etetete  etisksksks  spørgsmål omkringngng brugen af tolk i 
dedeede afgfgfgfgørrrendeee ssituauauuatititiononononerrrr,,, hvhvhvvororo ddder er tataaalelele ommm m føføføfølssommmmmemememe emnmnnmnerererer ffff....ekskk . ommmmkrkrkrkrinininingggg
dididiagagaagnonononoseeer, rååådå - ogoggg vvveeje lllel dndndndniniiningggg heeeerom.

En af respondenterne, en psykiatrisk overlæge, til min undersøgelse har oplevet op 
til flere gange, at hun havde observeret en længere diskussion mellem tolk og 

å
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Tolken har også, ligesom der er nævnt i andre danske undersøgelser, nævnt, at 
nogle familier har svært ved at bevæge sig omkring følsomme emner, i angst for at 
nogle i netværket kan komme til at høre om noget, som er privat og fortroligt.  
 
En anden respondent kommer med følgende udsagn: 
 
”Jeg kan godt i de situationer, hvor jeg arbejder med tolk, der kan jeg godt aktivt 
trække tolke ind som en medspiller. Hvis jeg synes, at den tolk har en viden, som 
kunne være relevant for min forståelse af den unge eller familien”.     
 
Sproglige barrierer anses som en meget afgørende problemstilling i samarbejdet og 
indsatsen over for mennesker med anden etnisk baggrund end dansk.  
Derfor opstår der et gensidigt behov både hos fagfolk og mennesker med anden 
etnisk baggrund end dansk i forhold til brugen af tolk. 
  
Sammenfattende kan jeg konstatere, at der både er en række fordele og ulemper 
forbundet med brugen af tolk.  Det handler om tillid til et kommunikationsniveau, 
der sikrer et gensidigt indholdsmæssigt og informationsmæssigt niveau, så begge 
parter får det hele med. Derfor må der sikres kvalitet i tolkningen ved at bruge 
autoriserede tolke og ikke tage økonomiske hensyn ved at beskikke tolke med 
lavere takster.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derfrfrforoo  opstår der et gensidigt behov både hos fagfolk og mennesker med anden
etnnnin skskskk baggrund end dansk i forhold til brugen af tolk.

SaSaSaSaSSS mmmmmmmmeeenenene fafafattttttenennende kkkkanananan jjjjegegegeg kkkononononststststatatatatereree e, at tttt dedederr båbådede eerr enennnn række fordele og ulemper 
fooorrrbrr unnndet med bruuugen af tolk. Det hannndler om tillid til eeete kommunikationsniveau, 
der sikkkrkk eeer et geeensidigt indholdsmæssigt oog informationsmmmæssigt niveau, så begge 
pappaparter ffffåååår det hhhele eeee meddd.d DeDDD rfor må deededer rr ssisss kres kvaaaaalitttett t i ttoooolkningen ved at bruge
autoriserede tolkkke oog ikkekekeke tage økonnommmiske henssssys n vvvvev d atttt beskikke tolke med 
lavere takster. 
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3.6. Internationale undersøgelser 
 
Jeg undersøgte, hvorvidt der på nationalt og internationalt plan har været fokus på 
problemstillingen og i så fald med hvilke fokuspunkter, for netop at undgå at skulle 
”genopfinde den dybe tallerken”.  
 
Jeg vil i dette afsnit referere, henvise og citere til de forskellige 
forskningsmaterialer, undersøgelser og projekter, jeg har fundet frem til, for at 
kunne sammenligne, drage paralleller og underbygge de hypoteser og erfaringer, 
som jeg har fundet frem til i denne undersøgelse.   
 
Jeg vil indlede dette afsnit ved at citere en sætning, som er ret væsentlig for min 
hypotese. ”The largest professional organization in the field declares: “Autism. 
knows no racial, ethnic, or social boundaries. Family income, lifestyle, and 
educational levels do not affect the chance of autism’s occurrence” (Autism Society 
of America, 2000, p. 3).”16 
 
3.6.1.  
Den britiske undersøgelse fra 2010, blev publiceret i maj 2012 under titlen ”Autism, 
ethnicity and maternal immigration” udarbejdet af D. V. Keen; F. D. Reid; D. 
Arnone.  
Rapporten handler om sammenhængen mellem forældrenes etniske baggrund og 
risiko for forekomst af ASF blandt børn.  
  
Undersøgelsesbaggrund:   
 
Ifølge Keen & Reid påpeger et stigende antal af europæiske undersøgelser, især fra 
de nordiske lande, en stigende frekvens af autisme blandt børn med forældre af 
anden herkomst. I kontrast hertil konkluderer nordamerikanske undersøgelser, at 
hverken moderens etnicitet eller immigrationsproblematikken kan have en relation 
til satsen for ASF. 
 
I tidsskriftet BJPsych17  refereres der til D. V. Keen; F. D. Reid; D. Arnone, som 
skriver (Keen et al., 2010:276), at deres undersøgelse fandt en signifikant 
sammenhæng mellem moderens immigration og risikoen for at få et barn med ASF. 
Ifølge D.V. Keen varierer effekterne af indvandring afhængig af den region som 
moderen oprindelig stammer fra, med højst risiko observeret blandt indvandrere fra 
Carribien, efterfulgt af mennesker fra Afrika og Asien. Der er tilsyneladende ingen 
effekt fra europæiske immigranter. Keen et al. skriver ligeledes, at deres  
 
 
 

                                                 
16 Kilde: http://edpe603-qualitativeresearch.wikispaces.com/Accessing+Services  
17 The British Journal of Psychiatry (2010), 196, 274-281.doi.10.1192/bjp.bp.109.065490 

hypopop tese. The largest professional organization in the field declares: Autism. 
knowowowows sss no racial, ethnic, or social boundaries. Family income, lifestyle, and 
edddducattttional levels do not affect the chance of autism’s occurrence” (Autism Society
offff Ameeerir ca, ,, 2000, p.ppp  3)))).”16

33.3 66666.1.
DDDDDeeene  briririritttitiske unnndersøgelelele sesesese fra 2010, bbbblevvvvv publicerrereeretttt t i majj 2012 under titlen ”Autism,
ethnicity and maternalalal immmmm igration”””” udddarbejdet aaaaaf D.D.D.D.D. V. KKKKeK en; F. D. Reid; D. 
Arnone. 
Rapporten handddler ommmm sammmmmenhængeeen mellem fforæææælæ dreeenes etniske baggrund og 
risiko for forekooomst af ff ASASASASFFFF blandt børrrrn. 

Undersøgelsesbaggrunnndd:ddd  

IffIfølølølgegegege KKKeen && && Reidddd påpåååpegegegeger r etetetet sssstigenddde ananana tal afafafa eeuropæiske undersrsrsøgelser, især fra
dedeede norororordiiiske landn eeee, eeene  stiiiigegegendndndn ee ffrf ekvensnsss af fff auuuutitititissmemeee bbbblalalaandndnn t t t t bøbøbøbørnrnrnn mmmmeddd fffororrrælælæældrdrdrdre eee afafaff 
ananandededenn hherkomomstttt. IIII kkononnontrtrasastttt heheheh rttitt l konkluuuudededederrerererrr r nonnnorddddamamamamererererikikikkannskkke uuundersssøøøgelllseerr, attt 
hvhverereerkekekekennn momomom dedeederrrer nnnns etntnnniccccititititetetet eeellllll erererr immiiigrrratititit onnnnsppprobobbblelelemamamam ttitit kkkkkeen kananann hhhhavavavavee ee enenenen reelee atation
til satsen for ASF.
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populationsundersøgelse påpeger, at det er immigration og ikke etnicitet, som er 
hovedkandidaten til en risikofaktor (Keen et al., 2010:276). 
 
Ifølge Keen har moderens fødested, etnicitet og immigration betydning for om der 
er en øget risiko for, at barnet udvikler autismespektrumsforstyrrelse (Keen et al., 
2010:275). 
 
Denne undersøgelse påpeger risikofaktorer, der kan have indflydelse på udviklingen 
af ASF hos børn med anden etnisk baggrund.  
 
3.6.2. 
I en anden undersøgelse18 under titlen ”Accessing Services for Immigrant families 
with Children with ASD” peger bl.a. Maria Golfinopoulos fra forskningsgruppen på 
McGill University  i Canada på følgende: 
 
Der er forskellige syn og forståelse af henholdsvis ”lidelse” og ”handicap” i 
forskellige kulturer og hvordan man som familie kan hjælpe dem med diagnoser. 
Der bliver ligeledes nævnt, at i visse dele af verden tror man på, at familie- 
medlemmerne er ansvarlige i forhold til barnets handicap/lidelser set som et 
religiøst syn som forældrenes afstraffelse af tidligere synder i livet19. 
 
I samme undersøgelse skrives, at indvandrerenes kommunikationsproblemer har 
en stor betydning I denne sammenhæng. De skriver ligeledes, at indvandrere ikke 
kender behandlingssystemet og er skeptiske, hvis de ikke forstå, hvad der bliver 
sagt samt hvor og hvordan de skal få den bedste behandling/hjælp til deres barn20.    
 
Forskningsgruppens konstateringer ifølge undersøgelsen er:21 
 
1. Sproget er en vigtig faktor, som gør, at familierne ikke er i stand til at forstå de 
informationer, som de får præsenteret fra bl.a. børnenes lærer eller specialskole- 
konsulenten. Manglende evne i fransk og engelsk er et stort issue. 
 
2. Forældre føler sig overvældet af informationsmængden og har svært ved at 
forstå dem, og ved ikke hvor de skal henvende sig for at modtage hjælp. 
 
3. Der er en manglende forståelse for ASF og de tilgængelige tilbud for disse 
familier. 
 
4. Disse familier kan ikke forstå systemet og hvordan de får informationer og 
tilbud. Uvidende omkring bl.a. workshop, etc. 

                                                 
18 Kilde: http://edpe603-qualitativeresearch.wikispaces.com/Accessing+Services, side 2. 
19 Kilde: http://edpe603-qualitativeresearch.wikispaces.com/Accessing+Services, pkt. 1.2.6., side 3. 
20 Kilde: http://edpe603-qualitativeresearch.wikispaces.com/Accessing+Services, pkt.1.2.9. side 3.  
21 Kilde: http://edpe603-qualitativeresearch.wikispaces.com/Accessing+Services, side 8. 

withh Children with ASD peger bl.a. Maria Golfinopoulos fra forskningsgruppen på
MccGiGiGiG llllll University i Canada på følgende:

DeDeeDer err ffforskellige synyyy  ogggg forståelse af henholdsvis ”lidelse” og ”handicap” i
fooorrrsrr keeelliigii e kultuuuureeere  og hvordan mannnn sooooom familie kan hjææælææ pe dem med diagnoser.
DeDeDeer blivivivivi er ligeleeedeeees nævnt, at i visse ddddelleeee af verden tror man på, at familie-
memememm dlemmmmmmem rne er ansvaaaarlrlrlrlige i forhold til barnets hahahahahandnnn icap/lidelser set som et 
religiøst syn sommmm foræææælldldldrerererenes afstraaaaffeeelse af tidligigigggere eeee synddddder i livet19.

I samme underrrsøgggelsee ee skkkkrirr ves, at inddddvanndn rereneeeees kokoooommmmunikationsproblemer har 
en stor betydniing I dennnnnenenee sammenhæææængg.ggg  De skkkkkrivvvvveeeree  ligeeeledes, at indvandrere ikke 
kender behandddlinggggssystststtemememmet og er sssskepepepeeptiske, hvivivivis sss ddded  ikkkkkke forstå, hvad der bliver 
sagt samt hvor og hvorrrrrddadadadan de skal få den bb dedsteee bebebebehhandling/hjælp til deres barn20.  

Forsksksks nininin ngngnggsggggruruuuppeeens ss kokkk nsssstatatatatetetee iririinngnn er iføølølgegegee undddersøgelsen er:21

111. SSSprprprproggget eer enennn vvvvigigigttit ggg faaktktktktororror, soooom gøøør, aaaat ffffamamamamiilieerrnr eeee ikikikikkeke er i ststtannndd til attt foooorststå deee 
ininfofofoformmrmrmatatatatioioioonnnerrrr, sosososom dedeee ffffårårårå pppræææræseseseenteret fffra bl.l..a. børrrrneneneennenen ss ss llæærer eeellelelel rrr r spspspspececececiaiaaialslslslskokokk leee-
konsulenten. Manglende evne i fransk og engelsk er et stort issue.
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5. Forældrene føler, at der er modstridende faktorer i deres levevilkår, SES  
(socialøkonomiske status), indkomst, alt det, der kan få opmærksomhed og tiden 
væk fra deres børns behov. 
 
6. Kulturelle opfattelser af handicap er en stor indflydelse ift. fastsættelsen af tilbud 
og hjælp. Kulturelle barrierer såsom, at deres barn er ”forbandet” kan være et 
eksempel. 
 
7. At være prisgivet af systemet og ikke være i stand til at være fortaler for deres 
børns behov. 
  
8. Ikke at have penge nok, kan være en barriere i sig selv. At tænke på at penge er 
en nødvendighed i forhold til at imødekomme børnenes behov. 
 
9. Kulturelle barrierer som er æresrelaterede såsom selvforsyning i en traditions- 
bunden familie. 
 
Denne undersøgelse påpeger problemstillinger omkring handicapsynet, forståelse 
og håndteringen blandt mennesker med anden etnisk baggrund, som også nævnes 
af mine respondenter i undersøgelsen. Der kan ligeledes konstateres, at mange af 
de nævnte punkter i ovenstående ”case study” er genkendelige. 
 
 
3.6.3. 
Dr. A. Turner skriver følgende i “Autism Spectrum Disorders: Racial Disparities and 
Treatment”:22  at børn med anden etnisk baggrunds diagnoser bliver opdaget 
senere i sammenligning med etniske majoritetsbørn, på grund af økonomiske, 
uddannelsesmæssige, kulturelle og sproglige barrierer. 
 
Dr. A. Turner henviser endvidere til en anden undersøgelse (Mandell et al., 2007), som 
har fundet frem til, at man opdager børns vanskeligheder hvad angår 
kommunikation og sprog blandt minoritetsbørn senere end hos majoritets-
befolkningens børn. 
 
Denne undersøgelse understreger hvor vigtigt det er, at fagpersoner omkring børn 
og unge (lærer, pædagoger, osv.) skal udvise nysgerrighed og observere børn og 
unge med anden etnisk baggrund end dansk med samme observationsmetoder. 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Autism Spectrum Disorders: Racial Disparities and Treatment, How ethnicity impacts Autism Spectrum Disorders diagnosis & treatment, 
Published on March 1, 2013 by Erlanger A. Turner, Ph.D. in The Race to Good Health, Kilde: http://www.psychologytoday.com/blog/the-race-good-
health/201303/autism-spectrum-disorders-racial-disparities-and-treatment  

en nnødvendighed i forhold til at imødekomme børnenes behov.

9.... Kultttturelle barrierer som er æresrelaterede såsom selvforsyning i en traditions-
buuuundennn familie.

DeDeDeenneeeee uunuu dersøøøgellse påpeger problemmmmstiili linger omkring handicapsynet, forståelse 
ogogogoo  hånndtdtdtdteringeen bbbblandtttt mmmmennesker mmmmed anden etntntntntnisiii k baaaggrund, som også nævnes 
af mine respondeeenteeer iiii uuuunnndn ersøgelseen. Der kan liiiiiggeleleleleedes kkkokk nstateres, at mange af 
de nævnte punktttet r i ooovennnnstående ”ccassse study” eeeree  gennnnnkendddddelige.

3.6.3.
Dr. A. Turner skriver føøøøølglglglgl ende i “Autism Spectrum mm DDDiD sorders: Racial Disparities and
Treatment”:22 at børn med anden etnisk baggrunds diagnoser bliver opdaget 
seneeeerereee iii sammemmm nllligigigigniinining mmmmededed etnttt iske mmmajajajjoroo itetetettsbsbøørn, på grund af øøøkonomiske, 
ududduddadadadanneeelsesmmæsssssiiigegegee,,, kuuuultttururururelelelllel  og sppprooooglglglgligii ee e e bababab rrieeeererererer.r.r.

DrDr. AAA.A TTTTurururrnenener hehehehennnnviisererr enenenendvdvdviddiderererree til ennn aaanddddennnn uuunddeeeersøsøsøs gegegegelsssse (Mannndeeele l etetetet aaaal.,,, 2020202007070707))),,, ssom 
har fundet frem til, at man opdager børns vanskeligheder hvad angåår 
kommunikation og sprog blandt minoritetsbørn senere end hos majoritets-
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Denne undersøgelse bekræfter mig i min undersøgelse i forhold til den tendens, der 
eksisterer omkring børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, når det 
gælder opdagelse af afvigelser, udredning og diagnosticering. 
 
Min undersøgelse påpeger, at blandt fagfolk, er der en tendens til at komme til at 
overse ASF på grund af de sproglige og kommunikative vanskeligheder, under 
påskuddet af ringe sproglige og kommunikative evner alene på baggrund af etnisk 
herkomst og modersmål, anderledes kultur og religion som værdisættende i forhold 
til en kommunikation.  
 
 
3.6.4.  
En Amerikansk undersøgelse fra 2010 under titlen “Ethnic Differences in Autism 
Eligibility in the United States Public Schools”, af Michael J. Morrier and Kristen L. 
Hess23 peger på følgende: 
 
“The purpose of this study was to investigate ethnic differences in children and 
youth receiving special education serves under an autism eligibility as reported by 
individual states to the USDOE during the 2007-2008 school year. Additional factors 
of region of country and a state’s use of a developmental delay label for children 
under age 9 were also investigated” (Morrier, 2010:60). 
 
Undersøgelsen er foretaget blandt børn og unge, der modtog specialundervisning. 
Den viser, at 80% af staterne i USA peger på en underrepræsentation af børn og 
unge med en ASF, som er berettiget til specialundervisning. 
 
Denne undersøgelse berører problemstillingen omkring en underrepræsentation af 
børn/unge med anden etnisk baggrund i specialundervisningen.  
Det handler efter min mening om den genkendelige tendens i Danmark, og min 
undren i forhold til, hvis estimaterne omkring hvor mange mennesker med anden  
etnisk baggrund end dansk bør have en ASF skal bruges som rettesnor, hvor 
befinder de børn og unge sig så?  
 
3.6.5.  
En anden af den række internationale undersøgelser, som jeg har stødt på i 
tidskriftet ”The British Journal of Psychiatry” (2012) og vil henvise til, er en svensk  
Undersøgelse,24 som er foretaget på baggrund af et populationsbaseret studie, hvor 
man havde registreret hele børnepopulationen i alderen 0-17 år i perioden 2001 til 
2007.  

                                                 
23 http://sed.sagepub.com/content/46/1/49- DOI: 10.1177/0022466910372137, J Spec Educ 2012 46: 49 originally published online 13 May 2010 
24 Migration and autism spectrum disorder: population-based study, Cecilia Magnusson, Dheeraj Rai, Anna Goodman, Michael Lundberg, Selma 
Idring, Anna Svensson, Ilona Koupil, Eva Serlachius and Christina Dalman, Kilde: BJPsych The British Journal of Psychiatry 

 
 

En AAmerikansk undersøgelse fra 2010 under titlen Ethnic Differences in Autism 
Eligigggibbbbilii ity in the United States Public Schools”, af Michael J. Morrier and Kristen L. 
Heeeess23333 peger på følgende:

“TTTThhhehhh pppuuru pose oooof thhhhis study was to innnnvessssts igate ethnic diffefefefeferences in children and 
yyoy uuutu h rereereceivinggg sppppecial education servvvvesss under an autismmm eligibility as reported by 
inninninddid vidudududuaalaa  stateees tttto theeee UUUUSDSS OE duringggg thhhhhe 2007-202020200080000  scchhool year. Additional factors 
of region of counnntn ryy andndndnd aaaa state’s usssse ooof a develooooopmpmmmeneeee tal deddd lay label for children 
under age 9 werereree allsl ooo invvvev stigated”””” (MMMorrier, 20111011 :60))))).

Undersøgelsen er foretatatatagegegeget blandt bøøørørn oogooo  ungeeeee, dedededeer mooodtog specialundervisning. 
Den viser, at 88000%%%% af ssstatatat tttet rne i USAAAA peeeeeger på enn ununununderreeepee ræsentation af børn og 
unge med en ASF, sommmmm er berettiget til speciallu dndndndeeere visning.

DeDeDennnnee ununundededersrsrssøgø elelellseee berørørørø erer prprprprobooo lemssstitilllliniii gennnn omomkring en underreeeprpp æsentation af 
bøbøøbørnrnrrn/u/u/u/unge mmmed ananaandededeennnn ettttniiisksksksk bbbaggrund iii spspspspececcciaaaalundddderererervivivivisnsss ininini gegegegen.nnn  
DeDeeDet tt hahahahandler effteeeer mimiminnn memmemeninininingnggng ommmm den gggegenknknknkenenenendedeeligggeg ttttenenenendededeens i Danannmmarkkk, og mmiin 
unundrdrdrd enenenen ii fffforororhohooholdddd tittit ll, hhvivvv sss s esesese tittimamammatttet rne omomomkrrrringggg hhhvororrr mmmmananana gegegege mmennnneneneskskskskerererer mmmmedededed aaaandndeeen 
etnisk baggrund end dansk bør have en ASF skal bruges som rettesnor, hvor 
befinder de børn og unge sig så?
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I Undersøgelsen med titlen ”Migration and autism spectrum disorder:population-
based study”, peger Cecilia magnusson et al. på noget meget interessant, der har 
vakt min interesse i forhold til ASF blandt børn og unge med anden etnisk baggrund 
end dansk. 
 
Ifølge Magnusson et al. handler det om, hvor indvandrere kommer fra. Kommer de 
fra et U-land, er der større risiko for, at børnene udvikler autisme. Det har også 
stor betydning, om barnet lå i moderens mave eller om barnet kom til landet før 4 
års alderen eller senere, da moderen ankom til det nye land (BJPsych, 2012:112). 
 
Et andet sted i undersøgelsen fremgår der igen, at miljø, omgivelse og moderens 
psykiske tilstand kan påvirke barnets risiko for at udvikle autisme (BJPsych, 
2012:109). 
 
Forskerne hævder også, at hvis moderen er i en stresset situation under 
graviditeten, er der en risiko for en neuropsykologisk lidelse hos barnet. 
Sidst men ikke mindst hævder forskerne i denne undersøgelse, at oddset for lav-
funktionsautisme stiger med faldende human development index i forældrenes 
oprindelsesland. For høj-funktions autismens vedkommende blev oddset blandt 
indvandrere børn i stedet næsten halveret i forhold til børn, hvis begge  
forældre var født i Sverige, undtaget når forældrene stammede fra lande med en 
meget høj human development index (BJPsych, 2012:112). 
 
Undersøgelsen bekræfter betydningen af de tidligere diskussioner i forhold til 
nuancering af grupperinger blandt mennesker med anden etnisk baggrund end 
dansk i min undersøgelse, da man taler om, at det ikke er helt ligegyldigt, hvad 
moderen har været udsat for under graviditeten i forhold til risikoen for udvikling af 
ASF hos fostret/barnet. 
 
Til slut vil jeg gøre opmærksom på, at sidstnævnte undersøgelse har flere faktorer 
til fælles med den britiske undersøgelse 3.5.1, idet begge undersøgelser berører  
risikofaktorerne i forhold til forældrenes etniske baggrund og forekomsten af ASF 
hos børnene.  
 
 
3.6.6.  
Den sidste undersøgelse som jeg vil referere til, er en hollandsk undersøgelse fra 
2008 under titlen ”Underdiagnosis and Referral Bias of Autism in Ethnic 
Minorities”.25 Det er denne undersøgelse, som der er refereret til i min indledning i 
denne rapport. 
 
Sander Begeer et al. skriver i deres artikel, at deres undersøgelse handler om 
fordeling af etniske mindretal blandt børn, der henvises til autismeinstitutioner.  

                                                 
25 http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-008-0611-5/fulltext.html  

20122:109).

Foooorskeeeerne hævder også, at hvis moderen er i en stresset situation under 
grrrrggg aviditititeten,,, er der en risiko for en neuropsykologisk lidelse hos barnet.
SSSiS dddsddd t mememeen ikkee miiini dst hævder forskkkkernnnnen  i denne underssssøs gelse, at oddset for lav-
fuuunnnkn tionononono sautismmme stiger med faldendeeee huumu an developmeeent index i forældrenes 
opopopoo rindelelelelsssseslanddd. FFFFor højøjøjøj-fufff nktions auttttismmmmmens vedkkkkkoooomo meeende blev oddset blandt 
indvandrere børnnnn i ssts ededededetetetet næsten haalveeret i forhooooold tttttiliii  børnnn,nn  hvis begge
forældre var fødttt t i SSvS eeerige,ee  undtageeeet nnnår forældrerrr ne ssssstammm ede fra lande med en 
meget høj hummman devvevv lopppmp ent indexxx (BJPJJ sych, 222202 12222:::1:: 1222).

Undersøgelsen beekrkk æfffteteerr r r betydninggggen af de tidligiggggerererere dissskss ussioner i forhold til
nuancering af grupperiiiinnnngn er blandt menneskker meeedddd andddden etnisk baggrund end 
dansk i min undersøgelse, da man taler om, at det ikke er helt ligegyldigt, hvad 
modededed rererer n hahahar vævvv rerereet t t uuduu saaaatttt fofofforr r unununnder grrravidiii itetttten i forhold til risikoeoeoen for udvikling af 
ASASASSFFFF hohohohosss fosttttreet/bababab rnnnneeetet.

TiTill slslslutututut vilili jjjegegegg ggggørørrre oppppmæmæmæmærkrkrksooosommmm på, attt sssidsssts nnænn vnvvnteeee uuuundndnddeeree søsssøgelslsee hahaaarrr r flflflflerererereee e fafafafaktktkk orer 
til fælles med den britiske undersøgelse 3.5.1, idet begge undersøgelser berører 
risikofaktorerne i forhold til forældrenes etniske baggrund og forekomsten af ASF 
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S. Begeer et al. skriver ligeledes, at børn fra etniske minoritetsgrupper ses 
underrepræsenteret i behandlingssystemet med fokus på behandling af ASF 
(Begeer:2008,142). 
 
S. Begeer et al. skriver også, at der har været spekulationer over, at professionelle 
sjældnere screener børn fra minoritetsgruppen end majoritetsgruppen for ASF 
(Begeer:2008,142). Sproget og sociale problemstillinger i forbindelse med 
immigration og etnisk status kan ifølge Begeer et al. forhindrer korrekt registrering 
af autistiske træk. F.eks. kommunikative problemstillinger, som karakteriserer ASF 
kan fortolkes som sproglige problemstillinger, som generelt relateres til etniske 
minoritetsgrupper. Derudover også problemstillinger af social karakter, som blandt 
børn fra etniske minoritetsgrupper kan fortolkes som problemer, der er relateret til 
tilpasning til værtkulturen (tilpasningsproblemer i kultursammenstødet). Derfor 
vurderer S. Begeer et al., at screening for ASF i etniske minoritetsgrupper er mere 
kompliceret på grund af et overlap mellem de sociale og kommunikative 
problemstillinger, der kunne tilskrives ASF, men også til en etnisk minoritets 
baggrund. Dette kan medføre til en underdiagnosticering af ASF blandt etniske 
minoritetsgrupper (Begeer:2008,142).   
 
S. begeer et al. skriver i deres diskussionsafsnit, at en undersøgelse af 712 cases, 
og som repræsenterer ca. 3000 børn med en ASF, indikerer en under-
repræsentation blandt børn fra etniske minoritetsgrupper i autismeinstitutioner 
(Begeer:2008,146). 
 
Denne undersøgelse har en del ligheder i fokuspunkter med den amerikanske 
undersøgelse under titlen “Ethnic Differences in Autism Eligibility in the United 
States Public Schools”. 
 
 
3.7. Opsummering: 
 
De nævnte internationale undersøgelser underbygger med forskellige 
udgangspunkter mine hypoteser omkring underrepræsentation af unge med anden 
etnisk baggrund af forskellige årsager og danner et overblik i forhold til de 
risikofaktorer, der kan være forbundet med udviklingen af autisme blandt etniske 
minoriteter og risikoen for at overse børn og unge med anden etnisk baggrunds 
sproglige og kommunikative vanskeligheder som hovedproblem og overse en ASF 
diagnose. 
 
I forhold til både ”Underdiagnosis and Referral Bias of Autism in Ethnic Minorities” 
af S. Begeer og Dr. A. Turner´s beskrivelser i “Autism Spectrum Disorders: Racial 
Disparities and Treatment” & , oplever jeg, at tendensen også er gældende i 
Danmark både i forhold til mine respondenters erfaringer og i forhold til min egen 
hypotese om, at der blandt fagfolk er en tendens til at overse eller fejlfortolke  
 

tilpppasa ning til værtkulturen (tilpasningsproblemer i kultursammenstødet). Derfor
vurrrdr eeere er S. Begeer et al., at screening for ASF i etniske minoritetsgrupper er mere 
koooompliiiiceret på grund af et overlap mellem de sociale og kommunikative 
prprprprppp oblemsmm tillingeggg r, der kunne tilskrives ASF, men også til en etnisk minoritets 
bbbab gggggg ruunndnn . Dettttte kkkak n medføre til en undddndnderdiagnosticeringgggg af ASF blandt etniske
mmim noriiteteteetsgrupppperrrr (Begeer:2008,142). 

S. begeer et al. ssks riiiveeeerrr i i ddedd res diskuuuussionsafsnit,,,,, at eeeeen unddeddd rsøgelse af 712 cases,
og som repræsennnnterrer rr ca. 3000 børrrrn mmmed en ASSSFSS , indddidd kerereererer en under-
repræsentationnn blandttt t børrrnr  fra etniskkekk mmminoritetttttsgruuuuuppeeer i autismeinstitutioner
(Begeer:2008,14446)..

Denne undersøgelse harararaar en del ligheder i ff kokuspuuunkkkknknknkter med den amerikanske
undersøgelse under titlen “Ethnic Differences in Autism Eligibility in the United 
SStatatattesees PPPP bublilic c ScSSS hooooololo ss”ss .

33.777.7  OpOpOpO sususuummmmmmmererereriing:

De nævnte internationale undersøgelser underbygger med forskellige 
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børns sproglige og kommunikative vanskeligheder udelukkende på grund af barnets 
og familiens etnicitet. 
 
Risikoen i den sammenhæng kan være, at observationsgrundlaget til at spore en 
autismeforstyrrelse kan forringes. Derfor vil jeg gerne appellere til fagfolk om at 
være nysgerrige og undersøge forholdene omkring det enkelte barn/unge, så 
sprog, opdragelsesmønstre, kulturel og religiøs baggrund ikke bliver til en hæmsko 
i forhold til observation og udredning. 
 
Ligesom Michael J. Morrier og Kristen L. Hess´betragtninger i “Ethnic Differences in 
Autism Eligibility in the United States Public Schools”, antager jeg, at denne 
problemstilling også gør sig gældende i Danmark, hvor antallet af støtteberettigede 
børn og unge med en ASF reelt kan være højere, end det vi har p.t. 
 
Denne tendens kan anskues på den måde, at et vist antal børn og unge, som går 
på almindelige skoler, reelt har en diagnose og burde modtage specialundervisning 
og anden form for støtteforanstaltning. 
 
Dette får mig til at tænke på, om det er fordi, at de er ikke udredte og ikke 
diagnosticerede eller går de hjem uden at modtage nogen form for undervisning/ 
anden støtte? 
Hvis man antager, at hypotesen er gældende, hvad skal der så til for at ændre 
kursen og vende tendensen til en positiv udvikling? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

børnrn og unge med en ASF reelt kan være højere, end det vi har p.t.

Deeeennee tendens kan anskues på den måde, at et vist antal børn og unge, som går 
påpååpåppp  almmminii deligegg  skoler,,,, reelt har en diagnose og burde modtage specialundervisning 
ogo  andddddeeene  form forrr r støtteforanstaltnniin ng.

DeDeDeDD tte fåfåfåfårr r mig tiil at tænnnnkekekeke på, om det er fordi, at dedededede er ikkkke udredte og ikke 
diagnosticerede eleee leeer gågågågår rrr de hjem udennn at modtaagagaa e nnnonn gen form for undervisning/ 
anden støtte?
Hvis man antagggerr, at hypoooto esen er gæææældddddende, hvvvvvad ssssskal der så til for at ændre 
kursen og venddde ttttendenenenensesesesen til en possssitivvvvv udvikliiiingngngngng?
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3.8. Nationale undersøgelser 
 
Som jeg har nævnt tidligere findes der ingen danske undersøgelser omkring 
autisme blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk. Men der er foretaget 
undersøgelser på handicapområdet og de dilemmaer og udfordringer, der opleves 
på det område. Disse undersøgelser berører emner såsom handicapsyn, 
hjælpeforanstaltninger, kommunikationsudfordringer, familiemæssige og kulturelle 
barrierer, som kan have en del fællestræk i forhold til de oplevelser mine 
respondenter har og udtaler sig om. Jeg vil i dette afsnit præsentere 3 relevante 
undersøgelser på handicapområdet. 
 
3.8.1 
Den første danske undersøgelse på handicapområdet, som berører de generelle 
problemstillinger er ”Handicappede med anden etnisk baggrund”26 er skrevet af 
Solveig K. Ingvardsen. 
”Handicappede med anden etnisk baggrund” er et problemkatalog, som havde til 
formål at indkredse generelle og specifikke problemfelter og problemstillinger, som 
handicappede og pårørende med anden etnisk baggrund møder i Danmark generelt, 
og mere specifikt hvordan dette kommer til udtryk i mødet med forskellige 
offentlige myndighedsniveauer og fagpersoner i det danske sociale system.  
Kataloget skulle således afdække nogle af de daværende problemer og behov, samt 
skitsere mulige indsatsområder for de kommende år. 
 
Ifølge Solveig K. Ingvardsen er problemkataloget bygget op omkring et kort rids af 
nogle generelle problemfelter i relation til personer med anden etnisk baggrund, 
samt følgende temaer der er udledt på baggrund af telefoninterviewene og det 
foreliggende materiale (Ingvardesen, 2000:5).  

 
 Sproget, kommunikationen, tolkningen  
 Kultur og baggrund  
 Familiemønster og traditioner  
 Handicapforståelse 

 
På baggrund af det indsamlede materiale peger Solveig K. Ingvardsen i 
problemkataloget på, at indsatsen især bør rettes mod det sociale system, således 
at dette i højere grad bliver gearet til at rumme den mangfoldighed, som de etniske 
kulturer repræsenterer. Det betyder ikke, at man skal undlade særlige initiativer i 
forhold til bestemte tematikker eller etniske grupper. Men meget tyder på, at 
kulturmødet vil blive fremmet og forbedret, hvis indsatsen især rettes mod de 
danske fagpersoner. Solveig K. Ingvardsen kommer med afgrænsede og målrettede 
initiativer, som hver for sig og sammen kan medvirke til at forbedre indsatsen, og 
fremme mødet mellem de danske fagpersoner og handicappede personer med 
anden etnisk baggrund, samt deres familie og pårørende.  

                                                 
26 Kilde: Handicappede med anden etnisk baggrund, problemkatalog, Formidlingscenter Øst, Maj 2000 

Denn første danske undersøgelse på handicapområdet, som berører de generelle 
prooobo lelelel mstillinger er ”Handicappede med anden etnisk baggrund”26 er skrevet af 
Soooolveigggg K. Ingvardsen.
”HHHHandiiiicacc ppppppede med anden etnisk baggrund” er et problemkatalog, som havde til 
fooorrrmrr åååålå  aaata  indkrrrrede ssses  generelle og sppeecifffiff kke problemfelteeeeer og problemstillinger, som 
handicccccappede ooog pårørende med andeeen etnisk baggrunddd møder i Danmark generelt, 
ogogogoo  merrrreeee specifiikt hvordadadadannnn dette kommmmmerrrrr til udtryyyyykkk kk i mødddet med forskellige
offentlige myndigghg eede snsnsnsnivvvveaeee uer og faaaagpppersoner i dddddet dddddanskkkkke sociale system. 
Kataloget skulle sssåleede es aaaafdække noooogleee af de daaavaa æreeene de ppppproblemer og behov, samtt 
skitsere muligeee inddsatttst ommmmråder for deeee kooommenddddde årrrrr.

Ifølge Solveig KKKK. IIIIngvarararrdsdsdssen er probbbblemmmkmm atalogetetetett ybybyyggeettett op omkring et kort rids af 
nogle generelle problemfmmfmfm elter i relation t lil personenenerrr r medd anden etnisk baggrund, 
samt følgende temaer der er udledt på baggrund af telefoninterviewene og det 
fofforerelililigggggenendedede mmmmateeere iaiaialelll (IIIIngngggvavavaarddrddeseee en, 22000000:5).

Sprogett, kkkkomomomo mumumuunikakakakatitiitiononono eenee , tolkknnnningngngngeenenen 
KuKuKuKultltltltuuur oooogggg bababab ggrrurur ndndndnd 
Familiemønster og traditioner 
Handicapforståelse
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Derfor har problemkataloget peget på følgende indsatsområder; 
 
1. Ny informationsstrategi bør udvikles (Ingvardesen, 2000:21) 
2. Vidensbank søges (Ingvardesen, 2000:22) 
3. Erfaringsopsamling på best cases (Ingvardesen, 2000:22) 
4. Egen kultur som brobygger (Ingvardesen, 2000:23) 
 
 
3.8.2 
Den næste undersøgelse som jeg vil henvise til er ”Taler vi om det samme?” af 
Charlotte Poulsen, som er en omfattende rapport som blandt andet har 
udgangspunkt i brugerperspektivet og som på det overordnede plan omhandler de 
samme emner og overskrifter, som jeg har fokus på i min undersøgelse blandt 
fagfolk. Dette supplement ses som et dokument, der understøtter mine hypoteser 
og fokuspunkter i forhold til bl.a.: 
  

 Sproglige barrierer 
 Handicapsynet  
 Kendskab, viden og brugen af hjælpeforanstaltninger blandt mennesker med 

anden etnisk baggrund end dansk 
 
Hovedkonklusioner: 
 
CENTER FOR SMÅ HANDICAPGRUPPER (CSH) har igangsat projektet ’Etniske 
minoriteter med sjældne handicap’ for at finde frem til de specielle problemer og 
barrierer, som findes for familier med indvandrer- og flygtningebaggrund og 
sjældne handicap. Baggrunden er, at kun få familier benytter specialrådgivnings-
tilbud, bl.a. i CSH. 
 
Ifølge Charlotte Poulsen er fokus i første del af projektet at indsamle viden gennem 
kvalitative interviews med familier med etnisk minoritetsbaggrund og sjældne 
handicap samt interviews med fagpersoner: læger, socialrådgivere, 
specialinstitutioner samt foreninger, der arbejder med etniske minoriteter med 
sjældne handicap. På baggrund af den indsamlede viden skal der i projektets anden 
fase udvikles metoder, især til brug for fagpersoner, som arbejder med etniske 
minoriteter med sjældne handicap. Formålet er overordnet set at styrke de samlede 
tilbud til de etniske minoritetsfamilier med sjældne handicap (Poulsen, 2005:7). 
 
Charlotte Poulsen tilføjer i sin konklusion (Poulsen, 2005:70-75), at familier med 
sjældne handicap generelt kan have store problemer med at få den rette støtte i 
sundheds- og socialsystemet, netop fordi deres diagnose er sjælden og derfor ikke 
kendt. Mange etniske minoriteter skal ud over disse problemer også slås med 
sprogproblemer og manglede viden om systemets muligheder og opbygning. De 
står derfor ringere og har flere problemer end majoritetsdanske familier. Hvis man 
skal følge handicaplovens intentioner om at tage udgangspunkt i det enkelte  

sammm e emner og overskrifter, som jeg har fokus på i min undersøgelse blandt 
fagfgfgfg olololo k. Dette supplement ses som et dokument, der understøtter mine hypoteser 
ogggg fokuusuu punkter i forhold til bl.a.:

Sppprooogo lige bbbbarrrrir erer
Hanananana dicapsyyyneet 
Kennnnddsdd kab, vidddden ogggg brbbb ugen af hjæææælpepepepepeforanstaaaaaltltltttninnn ngeeer blandt mennesker med 
anden etniskkk baagggrgrgrunununund end dannnsk

Hovedkonklusssiooner::::

CENTER FOR SSMÅÅÅÅ HANNNDIDIDIDICAPGRUPPPPPERRRRR (CSH) hararrr iigggag ngsssass t projektet ’Etniske 
minoriteter med sjældnnnnneee e handicap’ for at ffindde ffrereremmmm till de specielle problemer og 
barrierer, som findes for familier med indvandrer- og flygtningebaggrund og
sjjælælældndndnneee hahandndndndiciii appp. BaBaBaBaggrurururundndndenenene er, at kukunnnn få fffamamama ili ier benytter specicicialrådgivnings-
titilblbblbudddd,,, bbbl.a. i iii CCCSHHHH.

IfIfIfølølølø gegegege CCCChahahaharlrlrlotototttetetete PPPPoulslssenenenen eeer rr fffoookukukukuss i førsssteee ddddel af prrojojojojekekektetetetetttt aaaat indddsamlmlmlmleee e vivivividedededennnn ggegg nnnnnem 
kvalitative interviews med familier med etnisk minoritetsbaggrund og sjældne 
handicap samt interviews med fagpersoner: læger, socialrådgivere, 
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menneske og sikre støtte til de svage grupper, som ikke selv har ressourcer nok til 
at stille krav, så er der meget, som bør gøres for at sikre de etniske 
minoritetsfamilier ligebehandling, først og fremmest i forhold til kommunikation. 
 
Charlotte Poulsen nuancerer forståelsen af etniske minoriteter27, som på ingen 
måde repræsenter en homogen gruppe og er meget mere kompleks, end det der 
fremgår af selve begrebet. Etniske minoriteter er en uklar samlet betegnelse for en 
gruppe af mennesker, som kommer fra vidt forskellige lande, og som ikke er en 
homogen gruppe. Betegnelsen bruges ofte til at beskrive indvandrere og flygtninge 
med muslimsk baggrund, fra lande som Pakistan, Tyrkiet, Mellemøsten og Somalia. 
Ifølge Danmarks Statistik udgør gruppen af indvandrere og efterkommere fra ikke-
vestlige lande 6% af befolkningen. Alligevel har de meget stor og ofte negativ 
bevågenhed i bl.a. medierne. På trods af at de etniske minoritetsfamilier har 
forskellig social og uddannelsesmæssig baggrund, og at migrationsprocessen til 
Danmark har været forskellig, er de alligevel underlagt en række samfundsmæssige 
vilkår, som har betydning for deres møde med social-og sundhedssystemet. Af de 
vigtigste kan nævnes viden om de etniske minoriteter og kommunikationsmæssige 
barrierer. Omvendt er der for de etniske minoriteter ofte lidt viden om systemet og 
de muligheder, som findes samt store kommunikationsmæssige barrierer. 
 
”Taler vi om det samme?” underbygger og bekræfter i al sin tydelighed de 
fokuspunkter, som jeg har i min undersøgelse.  
 

 Nuancering af etniske minoriteter 
 Handicapsynet 
 Synet på hjælpeforanstaltningen og brug af denne 
 Aflastnings og institutions synet 
 Kommunikationsmæssige udfordringer  
 Sidst men ikke mindst behovet for ”alternative tilbud”, som jeg henviser til 

bliver efterlyst og ligeledes respekt for folks kulturelle og religiøse baggrund 
er et ønske blandt de interviewede og det som jeg i min undersøgelse kalder 
”fokus på interkulturel viden og kompetence”. 

 
  
3.8.3. 
”Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter” er den sidste af de danske 
undersøgelser på handicapområdet. Projektet forløb fra 1. juli 2007 til 1. juli 2009 
og var finansieret af SATS-puljen. 
 
Benedikte Møller Kristensen skriver følgende om projektets baggrund i sin rapport: 
”Mange etniske minoriteter med handicap og deres pårørende er 
dobbeltmarginaliserede, fordi de både kæmper med de barrierer, der opstår med et 
handicap og de sproglige og forståelsesmæssige udfordringer, der følger af at have  

                                                 
27 ”Taler vi om det samme, side 19-29.. 

bevåvågenhed i bl.a. medierne. På trods af at de etniske minoritetsfamilier har 
forsrsrsrskekekek llig social og uddannelsesmæssig baggrund, og at migrationsprocessen til 
Daaaanmaaaark har været forskellig, er de alligevel underlagt en række samfundsmæssige 
viviiilkll år, soss m har betyyyydningggg for deres møde med social-og sundhedssystemet. Af de 
vvvigtgtgtgtg igsssteee e kan næææævvvnv es viden om de eeete niiiiiske minoriteter oggggg kommunikationsmæssige 
bbab rriererererer r. Omveenddddt er der for de etnisssks eee minoriteter ofteee lidt viden om systemet og 
deddeded  mulllligigigigheder,, soooom findndndndeeese  samt storeeee kooooommunikatatatatationsmmmæssige barrierer.

”Taler vi om det sammmmmme?”””” underbygggggeeer og bekræææææfterrr i al ssssis n tydelighed de 
fokuspunkter, sssommmm jegggg haar rr i min undeeeersøøgøø else. 

Nuancerririing af etttninnn sssks e minoritttteteeeeer
Handicapsynet
Synet på hjælpeforanstaltningen og brug af denne
AAAfffflalastststninininingn s ogoogg instititit tututtutititionononons sss synettt
Koommmmunikkkak tttiononononsmmmmæsæsæsssisis gegegg  udforrrdrrrrinininingeggg rrrr
Sidst mmmmenennn ikkkkkee e mmimim ndndndndststtst bbbeehee ovet foooror ”a”a”a”allltl eerere naattiveveveve ttttilili bububuud”, sososommm jjeg hehehenvvisere tttil 
blblbb ivivivivererer eeeeftftftfterrrrlly tst ooogggg ligeggeg leeleededeees respppeekt fof rr rr fooolkks kukukuultltltturrrureeeellee og reeeeliiiggigigiøøøøssesse bbbagagagaggruuund 
er et ønske blandt de interviewede og det som jeg i min undersøgelse kalder 
”fokus på interkulturel viden og kompetence”.
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en anden etnisk baggrund end dansk. Samtidig viser erfaringen, at medlemskab af 
en handicaporganisation kan give den viden og de netværk, der skal til for at 
udfordre marginalisering og sikre inddragelse i det omgivende samfund. Derfor var 
formålet med SUMHS projekt ”Handicaporganisationer for alle - også etniske 
minoriteter” at bane vejen for inklusion af etniske minoriteter i 
handicaporganisationerne” (B.M. Kristensen, 2009:7). 
 
I rapporten fremgår det bl.a.: 
 
”Der findes ikke nogen opgørelser over antallet af etniske minoriteter med handicap 
i Danmark. Men antallet kan forventes at være minimum 90.000 personer, 
eftersom socialforskningsinstituttet har estimeret at 20 procent af den danske 
befolkning har et handicap eller et længevarende helbredsproblem. Dette tal kan  
som minimum forventes at gælde for de godt 450.000 borgere i Danmark, der 
enten selv er indvandret fra tredje lande, eller er efterkommere heraf, hvilket vil 
sige 90.000 personer. Samtidig viser flere undersøgelser, at der er en 
overrepræsentation af mennesker med etnisk minoritetsbaggrund med diagnoserne 
diabetes, gigt, høretab, ADHD, autisme, psykiske lidelser m.m. Dette skyldes flere 
faktorer, herunder øget risiko for arvelige sygdomme på grund af fætter-kusine 
ægteskaber, begrænset sundhedsvæsen og sundhedsoplysning i oprindelseslande, 
krigsskader etc.” (B.M. Kristensen, 2009:11). 
 
For at undersøge ovenstående nærmere har jeg kontaktet Sara Kudsk-Iversen fra 
Danske Handicaporganisationer. Hun har ikke været involveret i ovenstående SUMH 
projekt og rapport, men er pt. projektkoordinator på projekt i DH med fokus på 
inklusion af personer med etnisk minoritetsbaggrund og handicap. Hun bekræftede, 
at der mangler et systematisk entydigt overblik over personer med etnisk 
minoritetsbaggrund og handicap, og at der derfor ofte er tale om estimater og  
indikationer, bl.a. på baggrund af mindre lokale undersøgelser og praktiske 
erfaringer. Med andre ord, mangler der store systematiske studier at konkludere på 
baggrund af, og vi kan derfor kun forholde os til forskellige mindre undersøgelser, 
som er gennemført sporadisk – og ikke altid giver entydige svar. 
  
Benedikte M. Kristensen skitserer i rapporten en række problemstillinger omkring 
unge med etnisk minoritetsbaggrund og handicap. 
 

 Mange unge etniske minoriteter har et usynligt udiagnosticeret handicap, fx 
ordblindhed, gigt, psykisk sygdom, ADHD og Asperger syndrom. 

 
 Unge etniske minoriteter med handicap bor ofte hjemme ved forældrene 

langt ind i voksenlivet. 
 

 Størstedelen oplever stor omsorg fra forældre og familie, men 
savner ”hjælp til selvhjælp”. 
 

befofolkning har et handicap eller et længevarende helbredsproblem. Dette tal kan
sommmm mimmm nimum forventes at gælde for de godt 450.000 borgere i Danmark, der 
ennnnten ssess lv er indvandret fra tredje lande, eller er efterkommere heraf, hvilket vil 
siiiigggeg  90.0.0.0 000 pepp rsoner. Samtidigggg viser flere undersøgelser, at der er en 
oovo eeeree reeeprrrræsentatatatatiooono  af mennesker mmmmeddd dd etnisk minoritetsssbss aggrund med diagnoserne
ddid aaaba ettttesesesese , gigt, hørrrretab, ADHD, autismmmem , psykiske lidelseeer m.m. Dette skyldes flere 
fafafafafakktk orereerer,, herunnnderrrr øgeeett t t riririr siko for arveeeeliggggge sygdommmmmmmmmem  pååå grund af fætter-kusine 
ægteskaber, begggrg ænnnseseseset ssuss ndhedsvææææseeen og sundhdhdhdhd ededdddsossss plyysysysysning i oprindelseslande, 
krigsskader etc.””” (B.B.B.MMM.(( Kriiisi tensen, 2000009:11).

For at undersøggge ovensnssnståtåtååeeende nærmeeeereeeee har jeggggg kkkkkononononontaktttet Sara Kudsk-Iversen fra
Danske Handiccacaapoooorgannnisisisi aaata ioner. Huuuun hhhhhar ikke vææææærerereret invvoovoolveret i ovenstående SUMH
projekt og rapport, meeeeennnnn er pt. projektkoorddinatooor rr pååpåpåp  projekt i DH med fokus på 
inklusion af personer med etnisk minoritetsbaggrund og handicap. Hun bekræftede,
at dddereee mmmanglglglg ereee  et tt sysysyysstss emmmmatatatatisisiskk k k eenee tydiggtgt ovvevv rbllilik k oover personer meeeddd etnisk 
mimiinonononoriiiiteeetsbaaagggruuuunddd ogggg hhahh ndndnddicicap, og aaat dedededer dededederfrfrfr orr ooooftftftftee e e ereree ttttalalalleeee omomomom estttimimimmatatataterererer oooog
ininindiddd kakakakatttit oooner,,, bbl.aaaa. påpåpå bbbbagagaggrgrgrununnundddd aafaa  minndrrrreeee looookakakakaleeee uundndndnderererersøsøsøsøggeeelserrr ooog pprakktissskee
ererfafafafariririringngnggerererr. MeMeeMedddd aaaanddreeee orororord,d,d,d, mmananaanggglg er deeer stotoooreeee sysyysteeeemamamam tttit sssks eeee stuuudier rrr atatatat kkkkononononklklklklududududeereee på 
baggrund af, og vi kan derfor kun forholde os til forskellige mindre undersøgelser,
som er gennemført sporadisk – og ikke altid giver entydige svar.
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 Ofte føler den unge sig isoleret i familien og mangler et socialt 

netværk blandt andre unge. 
 

 Mange lever en mere eller mindre isoleret tilværelse hjemme 
ved  forældrene. 

 
 Både familien og den unge mangler viden om mulighederne for 

støtte og kompensation ved handicap. 
 

 Manglende viden betyder, at mange ikke udnytter egne kompetencer 
og eget potentiale (B.M. Kristensen, 2009:15-16). 

 
Andet sted i rapporten fremgår det, alene i Danmark formodes der at være ca. 
2800 mennesker med etnisk minoritetsbaggrund og autisme spektrum forstyrrelser 
(B.M. Kristensen, 2009:29). 
 
 
3.9. Opsummering: 
 
Solveig K. Ingvardsen peger i problemkataloget ”Handicappede med anden etnisk 
baggrund” på, at indsatsen især bør rettes mod det sociale system, så det kan 
rumme de etniske kulturer. Samtidig mener hun, at indsatsen også bør rettes mod 
de danske fagpersoner (Ingvardsen, 2000:21). 
 
Charlotte Poulsen udtaler i sin undersøgelse ”Taler vi om det samme?”, at man skal 
indsamle viden gennem kvalitative interviews med familier med anden etnisk 
baggrund end dansk for at få udgangspunkt i brugerperspektivet. Charlotte Poulsen 
udtaler, at disse interviews skal munde ud i en styrkelse af det samlede tilbud til 
etniske minoritetsfamilier. 
 
Benedikte Møller Kristensen skriver i rapporten ”Handicaporganisationer er også for 
etniske minoriteter” om dobbeltmarginalisering. Med det mener hun, at mange 
etniske minoriteter i forvejen er marginaliserede på grund af deres etnicitet, og 
med et handicap oveni bliver de dobbeltmarginaliserede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andedet sted i rapporten fremgår det, alene i Danmark formodes der at være ca. 
2800000000 mennesker med etnisk minoritetsbaggrund og autisme spektrum forstyrrelser
(BBBB.M. KKKrK istensen, 2009:29).

33.3 999.99  OpOpOpOpO summeeriing:

Solveig K. Ingvardrr seeennnn peeeegeggg r i probleemkataloget ””””Haandnnnn icappppppede med anden etnisk 
baggrund” på, atttt indddsatseeene  især børr reeettes mod det ssssoocoo ialeeeee system, så det kan
rumme de etnissskeeee kultttut reeeer. Samtidig meeener hunnnn,n  at t t t iiindsssatsen også bør rettes mod 
de danske fagppperssssonerrrr I(IIInnnngvardsen, 20000000:000 21).

Charlotte Poulsen udtaaaaleleleleler i sin undersøg lelse ””Taleleerrr r vvviv  om det samme?”, at man skal 
indsamle viden gennem kvalitative interviews med familier med anden etnisk 
babaggggggggruuuundndndnd endndndnd dannnnsksksk for atatatat fffåååå ududududgangspspspunnnnkt i bbruugerperspektivet. CCCharlotte Poulsen 
ududdudttttaleleleler, at dissse iniinnteteteervvvviewsswsw sssskakakalll munddde udududud i eeeennnn sttyrrrrkekekekelslslslse eee afafafa ddddetetetet sssaaamllledededee ttttililillbubububud tititillll
etetetninnn skskskkeeee minooooriteteeetstststsfaffammim lilll erer..

Benedikte Møller Kristensen skriver i rapporten ”Handicaporganisationer er også for
etniske minoriteter” om dobbeltmarginalisering. Med det mener hun, at mange 

å
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Kapital 4 
 
Afslutning 
 
4.1. Konklusion: 
 
Min hensigt med at iværksætte denne undersøgelse har været at kaste lys over en 
eksisterende og uundersøgt problemstilling for dels at italesætte problemstillingen 
og dels for at dokumentere og for at vække en opmærksomhed blandt fagfolk, 
pårørende og de officielle myndigheder. Jeg håber, at opmærksomheden vil give 
anledning til en socialpolitisk interesse og dybere socialpædagogisk indsigt, som 
skal munde ud i konkrete tiltag på området. 
 
Jeg vil gøre opmærksom på, at det er en meget kompleks problemstilling, som ikke 
skal bruges til en kategorisering og stigmatisering, men til at bane vejen for at 
invitere de borgere, som er i min målgruppe ind i de eksisterende inkluderende 
pædagogiske miljøer og herunder alternative tiltag, for at tilbyde disse borgere lige 
muligheder for udvikling og en struktureret hverdag med de elementer, der på 
forskningsniveau er dokumenteret som udviklende. 
 
Mit andet opmærksomhedspunkt er omkring etnicitetsparameter. Min intention har 
været at tænke bort fra kategorisering og at placere folk i nogle bestemte kasser, 
for bedre at kunne forstå bestemte handlinger og tankemønstre, men derimod at 
sige, at alle mennesker er unikke og hver familie er unik på baggrund af deres 
opdragelsesmønstre, familiedynamik og den helt unikke livshistorie, som de har 
med i deres baggage. 
 
For at illustrere kompleksiteten skal vores opmærksomhed rettes mod: 

 Hvilken verdensdel man kommer fra? 
 Hvilken religiøs baggrund man har 
 Hvor troende man er 
 Er man analfabet eller uddannet? 
 Taler man dansk og kan kommunikere problemfrit eller eksisterer der 

sproglige barrierer? 
 Er man velintegreret eller segreret? 
 Er man flygtning, indvandrer eller efterkommer? 
 Er man traumatiseret flygtning og har oplevet voldsomme hændelser i livet 

og var man udsat for forfølgelse eller tortur? 
 Er man 1., 2. eller 3. generationsindvandrer/flygtning? 
 Har man et stort netværk her i landet eller ej? 
 Hvilken indflydelse og påvirkninger har netværket for familien? 
 Hvad med folk, der kommer fra de øvrige europæiske lande, Nord- og 

Sydamerika eller Australien? 
 
 

Jegggg vvvviliii  gøre opmærksom på, at det er en meget kompleks problemstilling, som ikke
skkkkal brrrruges til en kategorisering og stigmatisering, men til at bane vejen for at 
innnnvivvv tereree de borgere,,,, som er i min målgruppe ind i de eksisterende inkluderende 
pæpæpææædagogogoogiske mmmim ljøøøeø r og herunder aaala terrrrnr ative tiltag, for ataaaa  tilbyde disse borgere lige 
mumumuulighhhhheeede er for uddvikling og en struktuuru eeere et hverdag meddd de elementer, der på 
foffofoforrrsknininininggggsniveaaau eeer doookukukukumenteret somm uuuuudviklendddde.....

Mit andet opmærrrkr sooommmheddddspunkt errrr ommmkring etnnninn citettststssparaaamaa eter. Min intention har 
været at tænkeee boooort frrrra kakakakategorisering ooog at placcccec reeee folkkk i nogle bestemte kasser,
for bedre at kunneeee forstststståååå bbeb stemte haaaanddlddd inger ogogogogog taaanaa kemmmønstre, men derimod at 
sige, at alle meeeennnesee keeerrrr ereee  unikke ogogogog hvvvev r familieee ee erererer unikkk kk på baggrund af deres
opdragelsesmønstre, faaaaammimm liedynamik og dden hhellttt unununun kikkkke livshistorie, som de har
med i deres baggage.

FoFoorrrr aaata  illllustrereeree kokokok mpmmm lelll kkskk itttetetete enee  skal vororrreseseses opmpmpmpmærææ ksksksksomomomomhehhh dddd rerererettttttteseseses mod:d:d::
Hvilkeeeen veveeerdrdrdr enenensdsdsdsdelel mmmmanananan kkkkommeeer rr frfrfrfraaa????
HvHvHvHvilililkekekennnn rrrer lillil igiøsøsss bbbbagagagaggrggruunnundddd man hahaar
Hvor troende man er
Er man analfabet eller uddannet?
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Derfor er det svært at drage konklusioner ved at tænke, at en familie kan udvise 
den samme adfærd som en anden fra samme land.  
 
Jeg vil understrege vigtigheden af en interkulturel viden og kompetence i indsatsen 
overfor børn, unge og familier med anden etnisk baggrund end dansk, der i bund 
og grund handler om nysgerrighed, interesse og åbenhed frem for forforståelse, 
generalisering, kategorisering og stigmatisering, som udspringer fra manglende 
nysgerrighed, viden og interesse for dem, man møder. 
 
Derfor er det ikke helt ligegyldigt, hvem man sidder overfor, hvis mødets 
grundlæggende element skal være at sørge for at skabe trygge og tillidsvækkende 
rammer. 
 
OASIS28 formulerer tværkulturel behandling således: 
”Tværkulturel behandling kræver behandlere med interkulturel kompetence.  
Behandleren skal i den tværkulturelle behandling tage udgangspunkt i den enkelte 
patient med de forudsætninger hun/han kommer med. Her er kultur på spil i 
varierende grad afhængig af bl.a. alder, køn, uddannelse, opdragelse, sociale 
faktorer, religiøs overbevisning, identitets- og kropsopfattelse.  
Interkulturelt kompetente behandlere optimerer behandlingen ved at tilvejebringe 
frugtbare dialoger i (kultur-)mødet med patienten. Det fordrer evne til at 
kommunikere og sætte sig i andres sted, viden om og forståelse af forskellige 
kulturer, samt endelig viden om anvendelse af tolke i behandlingsarbejdet”29. 
 
Hypotesen i min undersøgelse, i forhold til tendensen i underrepræsentationen af 
børn- og unge med ASF, er blevet fremhævet i denne rapport på baggrund af en 
række nationale og internationale undersøgelser. Nogle mulige forklaringer i forhold 
til tendensen kan ifølge min undersøgelse skyldes parametre såsom: 
 

 Handicapsynet blandt folk med anden etnisk baggrund 
 Erkendelse, forståelse og håndtering af usynlige handicaps, 

udviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser 
 Nogle familier kender ikke diagnoserne og kan derfor ikke forholde sig til 

dem 
 Nogle familier tror på en helberedelse via medicinering 
 Ære og skam problematikken 
 Rummelighed i familien ift. at tage sig af deres barn/ung på hjemmefronten, 

da problemstillingen mange gange opleves som et familieanliggende 
 Kompensatorisk tilgang hos forældrene 

 
                                                 
28 Oasis er behandlingsstedet, hvor flygtninge og familiesammenførte restituerer sig efter krig, tortur, forfølgelse, flugt, tab og eksilering.  
Oasis blev oprettet i 1987 som det tredje private rehabiliteringssted i Danmark. Oasis har siden 1. januar 2005 hørt under sundhedsloven samt lov 
om frit sygehusvalg og har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden. Kilde: http://www.oasis-rehab.dk/index.php?id=424 
29 Kilde: http://www.oasis-rehab.dk/index.php?id=483 
 

OAAAASISISISISSSS28 formulerer tværkulturel behandling således:
”TTTTværkkkkulturel behandling kræver behandlere med interkulturel kompetence. 
BeBeeBehandddleren skal i den tværkulturelle behandling tage udgangspunkt i den enkelte 
ppap ttttitt ennnt med deeee foorudsætninger hunn/n/n haaaaan kommer med. HeHHHH r er kultur på spil i 
vvav rrrir erenenenene de graddd afhængig af bl.a. aldeeeer, køn, uddannelseee, opdragelse, sociale 
faffafafakktk orereerer, religiøøøs ooooverbbbbevevevevisning, identtttitettsttt - og kroooooppssssopfaaattelse. 
Interkulturelt kommmmpeeeteeeentntntnteeee behandleeeere optimerer bbbbehhhhhanaaaa dlinnnnngen ved at tilvejebringe 
frugtbare dialoggeeere  i (kkkultuuuru -)mødet meeed patienteeenee . Deeeeet forrrrdr rer evne til at 
kommunikere ooog ssssættttet  sigggg i andres sttttedddd, viden oooomo ooooog fooorståelse af forskellige
kulturer, samt enddddelig vvvviddidden om anveeeendeelee se af tttottolkllll eee ee i beeehandlingsarbejdet”29.

Hypotesen i min undersrsrsrsrsøøøgø else, i forhold till te dndenenensesesesen i underrepræsentationen af 
børn- og unge med ASF, er blevet fremhævet i denne rapport på baggrund af en 
rækkkkkke nananationonononalaaa e oogogog intnnn errrrnanannatititiononoo alaaa e unddedersrsssøgøø elseseses r. Nogle mulige forkrkrklaringer i forhold 
titill tetettendndndndeeensennn kkkannnn iffføøløø gggge mmmminininn unuu dded rsøgelssess  skkkkyyyylddddess ppppararara amamamametetete rereree såsåsåsåssssom:

HaHaHaHandndndn icicicapapapapsyysyynett bllllananaandtddt ffffooolo kkk k med annndeeeen etnnniskskkk bbbbagagaggggrgg unuuund
Erkendelse, forståelse og håndtering af usynlige handicaps, 
udviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser
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 Fagfolk kan misfortolke børnenes og de unges afvigende adfærd og kan anse 

opdragelse og kulturel baggrund som en entydig forklaring på 
problemstillingerne omkring det enkelte barn/ung 

 Manglende kendskab til systemet, usikkerhed og et grundlæggende 
manglende overskud i at søge støtte og hjælp blandt ressourcesvage familier 

 Familiernes manglende viden om de eksisterende indsatser 
 Nogle familier opleves at afslå tilbud om støtte til deres børn, da de ikke kan 

se, hvorfor barnet skal have den form for støtte, når de ikke kan helberedes. 
 
De nævnte nationale og internationale undersøgelser kommer med en lang række 
anbefalinger, som er bemærkelsesværdige og som jeg qua min egen undersøgelse 
støtter op omkring. Jeg synes, at mange af de betragtninger bør efterleves og være 
et skridt mod en forandringsproces.   
 
Ifølge HFA rapporten formodes der, at der alene i Danmark vil være ca. 2800 
mennesker med etnisk minoritetsbaggrund og autisme spektrum forstyrrelser30. 
 
Center for Autisme bidrog med at oplyse mig om de antal sager, de har haft i 
perioden 1995-2013. De har haft ca. 4500 sager (både børn, unge/voksne), hvoraf 
de i samme periode har haft 71 unge/voksne og 174 børn med anden etnisk 
baggrund end dansk.  
 
Det statistiske billede i forhold til hypotesen om en underrepræsentation ifølge min 
dataindsamling ser således ud: 
 
I skoleregi ser man en del børn og unge i den skolepligtige alder på de eksisterende 
specialskoler, som har medvirket i undersøgelsen31, men der konstateres en 
underrepræsentation på et overordnet plan.  
 
De tre gymnasier, der har oprettet specialklasser til Asperger oplyser, at på Høje 
Tåstrup Gymnasium har de pt. ingen elever med en ASF med anden etnisk 
baggrund end dansk, på Midtfyn Gymnasium har de kun en enkelt elev og i Paderup 
Gymnasium ved Randers har de pt. ingen elever og Horsens VUC og HF oplyser, at 
de har 21 elever med en ASF og ingen af dem har en anden etnisk baggrund end 
dansk. 
 
Fagskolerne oplever også denne problemstilling, sekretariatet bekræfter tendensen 
og ved kontakt til Sorø Husholdningsskole fik jeg oplyst, at de rummer 92 elever og 
har ingen elever med anden etnisk baggrund end dansk. 
 
 
 

                                                 
30 ”Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter”, side 30. 
31 Frejaskolen, Kasperskolen, CSU Egedammen i Hillerød & Skolen ved Stadion i Haderslev. 

et sskrk idt mod en forandringsproces.  

Iføøøølge HHHFA rapporten formodes der, at der alene i Danmark vil være ca. 2800 
mmmem nnesesesker med etnisk minoritetsbaggrund og autisme spektrum forstyrrelser30.

CCeCeenterrrrr ffffor Autisssme bidrog med at oplyyysy eeee mig om de antaaal sager, de har haft i 
pepepepp riodenenenen 1995---20013. DeDeDeDe har haft ca. 45000000  sager (((båbbbb de bbbørn, unge/voksne), hvoraf 
de i samme perioooodee haaaar hhhhaft 71 ungggge/vvvoksne oggg 111744444 børn med anden etnisk 
baggrund end daaana skkk. 

Det statistiske billlede iiii fofofoforrrhr old til hypppopoteeeeesen om eeeeennnn undeeerrepræsentation ifølge min 
dataindsamlingggg seeeer sålededede eeese  ud:

I skoleregi ser man en del børn og unge i den skolepligtige alder på de eksisterende 
spppececcciaii lslslsl kokokoleleler,r,r, sommmm hhhaaara mmmmededededvivivirkrkrkrketeee  i unddderersøsss geeellslsl enen31, men der konssstatt teres en 
ununnu dededederrrrreppræsssentn aaaatioioionnnn påppp  et tt ovovovo erordnettt pppplalaalan. 

DeeeDe trrrre gggymymymymnanaaasisisisierererr, dderrr r hahahahar opopoprrrrettttt et speeccciallllklk aasaa serr tititit l AsAsAsAspepepeperrrrgeer oooppplysysysyseeerer,,, atatatat pppåååå HøHøHH je 
Tåstrup Gymnasium har de pt. ingen elever med en ASF med anden etnisk
baggrund end dansk, på Midtfyn Gymnasium har de kun en enkelt elev og i Paderup 
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Efterskoler oplever ligeledes den samme problemstilling. Tre ud af de 5 adspurgte 
efterskoler32 har ingen elever med anden etnisk baggrund end dansk og de sidste 
to har hhv. 1 og 2 elever med anden etnisk baggrund end dansk. 
 
På beskæftigelsesområdet bekræfter beskæftigelsestilbuddene så som 
Specialisterne i Ballerup, BOAS Specialisterne i Århus, HKI og STU-tilbud ligeledes 
den generelle underrepræsentation. 
 
På det socialpædagogiske indsatsområde har respondenterne fra de 14 tilbud 
samme opfattelse og erfaring omkring problemstillingen.  
8 tilbud har ingen unge med anden etnisk baggrund end dansk, 2 har mellem 1-2 
elever. ACV og Bihuset som rummer hhv. 8 og 4 Tornhuset 5 unge og Specialcenter 
i Esbjerg kommune rummer 64 børn og unge i døgn og specialbørnehave, hvoraf 8 
børn og unge har anden etnisk baggrund end dansk. 
 
Al forskning peger på, at autismeforstyrrelse ikke har geografiske og demografiske 
begrænsninger, hvilket vil sige, ingen dele af verdenen kan være fritaget fra at få 
diagnosen ASF. Jeg har forsøgt at danne mig et overblik over denne problemstilling 
ved at sætte mig ind i en del undersøgelser på området. Med henvisning til disse 
undersøgelser kan jeg ridse problemstillingen omkring ASF hos børn- og unge med 
anden etnisk baggrund som følgende:  
 

 Der er på forskningsplan peget på en forhøjet risiko for udvikling af ASF, når 
forældrene kommer fra U-lande med et lavt human index 

 Højere risiko blandt børn hvis moderen var gravid eller ankom til det nye 
land inden barnets 4 års-alder 

 Man har på forskningsplan observeret højere risiko i forhold til at udvikle en 
lavfunktionsautisme, når moderen eller begge forældrene kommer fra U-
lande 

 Man har på forskningsplan observeret, at højfunktionsautismen ikke er så 
udbredt blandt børn- og unge med anden etnisk baggrund, da resultaterne af 
forskningen har konstateret en halvering af antal af børn med anden etnisk 
baggrund i forhold til børn fra majoritetsgruppen  

 Ifølge nøgletallene fra Danmarks statistik forventes der en stigningstendens i 
befolkningstallet blandt folk med anden etnisk baggrund frem til år 2050. 
Den logiske forståelse af denne vækst og udbredelsen af ASF blandt denne 
befolkningsgruppe rent procentuelt rejser spørgsmålet om en øget 
opmærksomhed i forhold til problemstillingen og et fagligt og etisk ansvar i 
forhold til at udtænke en konkret plan. Planen antager jeg bl.a. skal have til 
formål: 

 
 
 

                                                 
32 Efterskolen Østergård, Karise Efterskole, Valdemarsbo Efterskole, Ulbølle Efterskole & Østerskov Efterskole. 

i Esbjb erg kommune rummer 64 børn og unge i døgn og specialbørnehave, hvoraf 8
børrrnr oooog unge har anden etnisk baggrund end dansk.

AlAllAl forskkkninggg ppppeger påpp ,,,, at autismeforstyrrelse ikke har geografiske og demografiske 
bbbeb gggrgg ææænsningerrrr, hvvviv lket vil sige, ingeeeen dddddele af verdenen kakkkk n være fritaget fra at få
diaagaa nooooosen ASF.. Jeeeeg har forsøgt at dannnnn eee e mig et overblikkk over denne problemstilling 
vevevevv dd at sssætæææ te mmmig ind i eeeennnn del undersøøøøgelllllser på omrmrmrmrmrådet... Med henvisning til disse
undersøgelser kaaan jjej gggg ririddsdd e problemmmmstillingen ommmmmkrinininnng ASF FFF hos børn- og unge med 
anden etnisk bagaggggruunu d soooom følgendddde: 

Der er pååå foooorsknnnninnnngsggg plan pegetttt pååååå en forhøhøhøhøhøjejejejejetttt t risikko for udvikling af ASF, når 
forældreeene kommemememer fra U-lannnnde med et lavvvvvt ttt hhhuh maaaaan index
Højere risiko blanananananddtd  børn hvis modderen varrar ggggravid eller ankom til det nye 
land inden barnets 4 års-alder
MaMaMaMan hahahahar r pååå ffffororororsknininiingngnngspsppplalaaan obseeerveeere et hhhhøjøjø eere risiko i forholddd tttil at udvikle en 
laaavfunnnkttionsnsnnsauauauutttitismmmme,e,e, nnåråråår moderrrenennen eeeelleeere bbbbeggegegege ffffororororælælælæ drdrdrreneneneneeee kkkommmmeererer ffffrararara UUU-
laaande
MaMaMaMannn hahahaarr r påpåpåpå fforsksksksknininin ngngngspppsplalaann obseeervvverrrret,,, attt hhøjøjøjø fufufuunnknkn tttit onooonsautututismemememennn ikikikikkekekeke eeeerr r såsåå 
udbredt blandt børn- og unge med anden etnisk baggrund, da resultaterne af 
forskningen har konstateret en halvering af antal af børn med anden etnisk 
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 At forbedre og højne viden omkring diagnoserne blandt familier med 

anden etnisk baggrund end dansk via bl.a. oplysningskampanger 
 

 Man efterlyser etablering af en vidensbank for at højne fokus og 
kvaliteten i indsatsen blandt fagfolk på området 

 
 Afsætte midler til forskning på dette område 

 
 At man på centralt hold foretager en registrering og samkøring af data 

for at danne det fornødne overblik, så man på et konkret plan kan følge  
med i forhold til diverse diagnoser heriblandt ASF blandt etniske 
minoriteter 
 

 Familierne informeres om deres børns autismeforstyrrelse og 
udviklingsmuligheder.  
 

 En dialog om at ASF er en livslang forstyrrelse, som kræver en viden i 
forhold til, hvordan hverdagen skal struktureres, så det enkelte 
barn/ung kan trives og finde ressourcer frem til at udvikle sig.  
 

 At man respekterer familiers rummelighed og omsorg i forhold til at man 
i nogle familier anser det som et familieanliggende, men at barnets/den 
unges udviklingspotentialer på lang sigt kræver en faglig indsats i 
samarbejde med familien. Dette kan bl.a. kræve, at man tilbyder disse 
børn- og unge og familier en indsats med interkulturel viden og 
kompetencer i eget hjem.  
 

 Indsatsen skal åbne dialogen omkring livskvalitet og det selvstændige 
liv, så familierne kan få øje på et selvstændigt liv for den enkelte unge 
på et givent tidspunkt. Det handler i bund og grund om at skabe en tillid 
via et samarbejde og øge håbet på fremtiden og motivationen hos disse 
mennesker  
 

 Højne viden hos familier, således at de bedre kan overskue og forstå 
systemet og tilbuddene og ad den vej højne mulighederne for at 
familierne kan søge hjælp og støtte.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familierne informeres om deres børns autismeforstyrrelse og 
udviklingsmuligheder.

En ddddialolool g om at ASF er eeeen liiiiivslang forstyrrelssssse, som kræver en viden i 
forhhholdddd til, hvordan hverdaaaga eene  skal struktureres, så det enkelte 
barnnn/uung kaananan trives og finddde ressourceeeeer r frem til at udvikle sig. 

At maaaan rrer ssspekkkkterer famiiilierrrs rummellligheddddd ogg ooooomsorg i forhold til at man 
i noggleee fammmim lierrrr anser det ssssommm et famiiiiilieaaaannnnln iggggende, men at barnets/den
unges udviklklklklinininnggspotentialeeeer ppåppp  lang sssiss gtgggg kkrævvver en faglig indsats i
sammmam rbbbbejdeee mmmmed familieennn. DDDDDette kan bbbblll.l aaa.a  kræææææve, at man tilbyder disse 
børn- og ungngngngnge og familier en i dndsats mmmedeede  interkulturel viden og 
kompetencer i eget hjem. 

Innndddsatatttsesesennnn sksss aalaa åååbnbnbb e dialogennnn oooomkkkkriiiingnng livivivivskskskskvavavavalitetetetett t t ogogogog dddd tett selele vsvsvsvstætætætændndndn igigiggee e e 
livvv,v ssssåååå fafafaf mmim llill ererneneene kkkkanananan få øjeee påpåpåpå eeeettt t sseses llvststttænænænændidididiggtgg  livv fororor ddden enknknkkelteeee unggge
påpåpåpå eeeet giggig ventntntn ttttidididspsspuuuunkkktk . Dettt hhhannndn leeeer i bubuuundndndnd oooogggg ggggruunddd omomomm aaaatttt skskskskababababeeee enenee tttillid 
via et samarbejde og øge håbet på fremtiden og motivationen hos disse 
mennesker 
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4.2. Perspektivering 
 
Jeg håber, at denne undersøgelse er med til at sætte fokus på problemstillingen på 
et niveau, så det ikke skal forveksles med en undersøgelse på forskningsniveau på 
phd. plan. 
 
Med det in mente, vil jeg nu skitsere en række tiltag der kan være med til at skabe 
opmærksomhed omkring problemstillingen og strategier, der kan være med til at 
optimere forholdene. 
 

 Brede viden ud ved offentliggørelse af denne rapport  
 

 Afholdelses af en workshop i SIKON konference anno 19.-20. maj 2014  
 

 At skabe en dialog og forhåbentlig et samarbejde med Servicestyrelsen 
 

 At skabe en dialog og forhåbentlig et samarbejde med Landsforeningen 
Autisme og Center for Autisme 

 
 At søge VISO om at BOAS Mentor qua den specifikke viden, kan komme i 

betragtning som VISO-leverandører  
 

 At påbegynde et samarbejde med kommunerne og andre interesserede 
samarbejdspartnere omkring rådgivning og vejledning i konkrete sager 

 
 At modtage unge med en ASF eller med komorbide problemstillinger, hvor 

ASF indgår som den ene diagnose 
 

 Som en langsigtet strategi følge op på denne undersøgelse ved at fordybe 
mig endnu mere i emnet ved et forskningsprojekt 

 
 
 

Afholdelses af en workshop i SIKON konference anno 19. 20. maj 2014 

AtAAA  skabe en dialog og forhåbentlig et samarbejde med Servicestyrelsen

AAtAA  skabeeee ennnn dialog og forhåbbbbeeeentltltlllig et samarbejde med Landsforeningen 
AAAuA tisme og Center for Autisme

At søge VIIIISOOOO ommmm aaata  BOAS Meeeentooor qua dennnnn spepeeeecifikkkkkke viden, kan komme i 
betragtninnng ssos mmm VIIIISO-leveraaaandøøører 

At påbegggynnde etetett sssaaaamarbejde mmmmeddddd kommunununununerererererne oog andre interesserede 
samarbeeeje dsssspappp rtnenenen rrrer  omkringggg rådddddgivning ogogogogog vvvvejledddndd ing i konkrete sager

At modtage unge med en ASF eller med komorbide problemstillinger, hvor 
ASASASSF ininindgddd årrr somomomom deeenen eeenenenen diagnooose

Soom eeene  laanaangsgsgsigigigtetetet tt ssttrttratataategegegegi følgeee opopopop ppppåååå dedededennne unununundededederrrrsøøgeeelssse vved aaattt fordrrdybeee 
mimmimigggg enenendndndndnuuuu merrrer i eeemnmnmnetetete ved ettt ffforssssknnnningsggsprrrrojojojojekekekktttt
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Præsentation af undersøgelsen 
 
Jeg henvender mig til Dem for at informere om min undersøgelse og bede om 
Deres deltagelse, der vil være med til at belyse de problemstillinger, der er knyttet 
til undersøgelsesemnet.  
 
Jeg har undret mig over, hvorfor der ikke findes så mange unge med en ASF eller 
komborbide problemstillinger med en anden etnisk baggrund end dansk. Jeg 
afgrænser min målgruppe til aldersgruppen mellem 14-23 år. Hypotesen er, om 
etnicitet og religiøs baggrund, socioøkonomiske forhold og/eller andre forhold, kan 
have en indflydelse på hvorfor tendensen ser ud, som det gør. 
Efter 15 års arbejde på det socialpædagogiske område i bl.a. min nuværende 
stilling som Socialkonsulent i BOAS Mentor, som er en afdeling under Den Sociale 
Udviklingsfond, der har eksisteret i 22 år og består af 21 afdelinger med særlige 
kompetencer, beskæftiger jeg mig stadig med unge Asperger. 
 
Jeg har præsenteret problemstillingen i vores organisation og ansøgt vores 
udviklingspulje om nogle ressourcer i en periode på  4 måneder for at kunne kaste 
lys over denne problemstilling. Der blev bevilliget 1 arbejdsdag om ugen i perioden 
01.06 og frem til 30.09.13, der vil støtte mig i mit undersøgelsesforløb. Da jeg fik 
ideen, blev jeg nysgerrig på, om der er nogen andre, der har beskæftiget sig med 
denne problemstilling. Det viste sig hurtigt, at det er et uundersøgt område, der i 
den grad trænger til at blive set efter i sømmene. Der er heller ikke nogen 
undersøgelser på området foretaget i de nordiske lande. 
 
Jeg vil gerne komme i kontakt med skoler, beskæftigelsestilbud, bofælleskaber, 
institutioner, psykiatriske afdelinger og andre relevante samarbejdspartnere, der 
beskæftiger sig med denne målgruppe, for at indsamle noget empiri i form af 
spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews, der varer ca. 30-45 min. 
Den bredde opbakning og positive tilbagemeldinger bevidner indtil videre interessen 
i afklaring af problemfeltet. Derfor jo flere der har lyst og mulighed for at medvirke 
i undersøgelsen, jo bedre billede af virkeligheden kan der dannes og dermed et 
bedre analysegrundlag. 
Derfor håber jeg på, at De vil afsætte ca. 45 min og bidrage med Deres viden og 
erfaring på området. 
 
Hvis det er svært at afsætte tid til et møde, kan det også foregå på den måde, at 
jeg kan sende spørgeskemaet, der tager ca. 3-4 min at udfylde og interviewguiden, 
der gør det muligt at komme rundt om problemstillingen. De kan vælge at besvare 
spørgsmålene i interviewguiden mere fleksibelt, når De finder en passende tid på 
ca. 30 min. til besvarelsen. 
 
 
 
 
 

stilliling som Socialkonsulent i BOAS Mentor, som er en afdeling under Den Sociale 
Udvvviv klkklk ingsfond, der har eksisteret i 22 år og består af 21 afdelinger med særlige 
koooompeeete encer, beskæftiger jeg mig stadig med unge Asperger.

Jeeeggggg haaar præsennnnterrrer t problemstillingggen i vores organisatiiiioonooo  og ansøgt vores 
udvvvvikliiiiingspulje ommmm nogle ressourcer i en periode på  4 mmmåneder for at kunne kaste 
lyyyyysss overeerer denne prooooblemmmmststststilling. Der blllev bevilligettttt 11111 arbeeejdsdag om ugen i perioden 
01.06 og frem til ll 30000.00009999.11311 , der vil sssstøtttte mig i mimmimimit ununnnndersøøøøgø elsesforløb. Da jeg fik 
ideen, blev jeg nnnysggegg rrrrig på, om deeer er nogen annnnndre,,, der hhhhar beskæftiget sig med 
denne problemstilllling... Detettt viste sig huurtitiiiigt, at deeeete eerrrr r et uundersøgt område, der i 
den grad trængggerr til at ttt blbbb iiivive set efter rr r i ssøsss mmennnne.e.e.e.e. DDDDeD r errr heller ikke nogen 
undersøgelser pppå omoo råååådedededet foretageeetttt i dddedd  nordiskkkkeeeee laaaande....

Jeg vil gerne komme i kontakt med skoler, beskæftigelsestilbud, bofælleskaber, 
in ttstititituttttioioioner, psppp ykkkkiaiaatrrtrtriskeeee afdfdfdelelelininininger oog aandnn reee releleevante samarbejdddspss artnere, der 
bebeebesksksskæfæææ tttiger sigg mememmedddd ddded nnnnn eee måmååmållgl ruppeee, fffforrrr aattt t ininini ddsamamamamlelelee nnnnooogo etetetet eeeempmpmmpiriii iii fofofoformrmrmrm aaaaf 
spspspørøøø gegegegeskemauaaua nddddererere søsøsøgegeelssee ogoggog kvvvav litativeeee innnnteteteterrvrvr iiewsww ,,,, dededederrr vvvvarrer caa. 3330-454545 miin.
DeeeDen brbrbrbreddededdededed ooopbpbpbpbakaaka iningggg oooogggg popop sssis tiititivve tilbbbagggememememelldingegeeerrr bebebebevivivividndnddneer indnddtiiiil vivivividededederereee inininntetetetereressen 
i afklaring af problemfeltet. Derfor jo flere der har lyst og mulighed for at medvirke 
i undersøgelsen, jo bedre billede af virkeligheden kan der dannes og dermed et 



   
 
 
Jeg vil gerne stå til rådighed, hvis der måtte opstår nogle spørgsmål til selve 
undersøgelsen eller i en anden sammenhæng. 
 
Med venlig hilsen 
 

Arash Frank Skelberg 
Socialkonsulent/Master i socialpædagogik 
BOAS Mentor, Falkoner Alle´ 58 B, St., 2000 Frederiksberg 
Tlf. 60404775 
Mail: as@suf.dk   



   
 

Spørgeskema til myndighedspersoner eller andre fagpersoner der har med målgruppen at gøre 

 

1. Hvor mange sager har du med unge med en ASF1 og/eller komorbide2 vanskelligheder? 
 

2. Hvor mange af de sager har en anden etnisk baggrund end dansk? 
 

3. Er der nogen særlige vilkår omkring de unge med anden etnisk baggrund end dansk, som kræver 
speciel opmærksomhed? 

         Ja          Nej    Ved ikke  

4. Synes du, at indsatsen over for de unge med anden etniske baggrund end dansk kræver en særlig 
viden (interkulturel3 viden)?                                                              
           Ja                                            Nej                                         Ved ikke 
 

5. Har du et samarbejde med forældrene? 
 
                     Ja          Nej    Ved ikke   
 

6. Oplever du forældresamarbejdet som værende positivt i forhold til indsatsen over for den unge? 
 
                     Ja          Nej    Ved ikke   
 

7. Oplever du et anderledes syn på handicaps og udviklingsforstyrrelser hos forældrene? 
 
                     Ja          Nej    Ved ikke   
 

8. Hvis ja, har du nogensinde spurgt ind til det? 

                                    Ja          Nej    Ved ikke   

 

                                                           
1 ASF er forkortelse for Autisme Spektrum Forstyrrelse. 
2 Komobiriditet handler om, at der er mere end en diagnose på spil. F.eks. asperger & ADHD 
3 Interkultur er et udtryk for det, der opstår, når to eller flere kulturer mødes og interagerer med hinanden. Personer fra forskellige kulturer kan 
have forskellige traditioner, synsvinkler, erfaringer, viden og livsanskuelse, alt afhængigt af hvilken kultur eller hvilke kulturer, personen måtte være 
opvokset i eller præget af. Interkultur er den “mellemliggende” hybridkultur, der skabes, når de forskellige kulturer smeltes sammen og danner et 
nyt (ofte hidtil uset) udtryk. (Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Interkultur) 

 

         Ja       Nej Ved ikke 

44.44 Synnenn s du, at indsatsen over for de unge med anden etniske baggrund end dansk kræver en særlig 
vivivvivided nnnnn (i(i(intntnterererkukukukulturelelelel3 vvvvididididenenenen)?)?)?)?                                                           

          Jaaa                                            NeNNeNejjj                                        VVed ikke

5. Har du et samaarbbbbrrr ejejejdeddd mmmmedededed forældrene????

                     Ja       Neeeej Ved ikke 

6. Oplever du foooro ælddrdd esammmmarararrbebb jdet som vvvværeeenee de positivttt i fofofoforhold til indsatsen over for den unge?

                     Ja       Nejjj Ved ikke 

777. OpOpOpO levvver duuu et aanananddded rlrllleddddes ssssynynynyn ppppåååå hahahahandicaps oooogggg ududududvviviv klklkllinnnngssfoooorssstytytyrrrrr eeeelseeer hhohohossss fofofof ræærældldldrennnen ???

                     Ja       Nejjj Veddd ikke 

h d d d l d ?



   
9. Med din faglige baggrund, hvorvidt vurderer du, at der er behov for et specifikt tiltag med 

interkulturel viden og ressourcer om denne målgruppe?  

         Ja          Nej    Ved ikke  

10. Tror du at et specifikt tilbud kan imødekomme både de unge og forældrenes behov i en 
helhedsorienteret behandling/indsats? 
                     Ja          Nej    Ved ikke  
 



   
 

Spørgeskema til skoler og beskæftigelsestilbud for unge med ASF1 og komorbide2 
problemstillinger 

 

1. Hvor mange unge har I indskrevet i Jeres regi? 
 

2. Hvor mange af de unge har en anden etnisk baggrund end dansk? 
 

3. Er der nogen særlige vilkår omkring de unge med anden etnisk baggrund end dansk, som kræver 
speciel opmærksomhed? 

         Ja          Nej    Ved ikke  

4. Synes du, at indsatsen over for de unge med anden etniske baggrund end dansk kræver en særlig 
viden (interkulturel3 viden)?       
                     Ja                                  Nej   Ved ikke   
 

5. Har du et samarbejde med forældrene? 
 
                     Ja          Nej    Ved ikke   
 

6. Oplever du forældresamarbejdet som værende positivt i forhold til indsatsen over for den unge? 
 
                     Ja          Nej    Ved ikke   
 

7. Oplever du et anderledes syn på handicaps og udviklingsforstyrrelser hos de forældrene? 
 
                     Ja          Nej    Ved ikke   
 

8. Hvis ja, har du nogensinde spurgt ind til det? 

                   Ja          Nej    Ved ikke   

 

                                                           
1 ASF er forkortelse for Autisme Spektrum Forstyrrelse. 
2 Komobiriditet handler om, at der er mere end en diagnose på spil. F.eks. asperger & ADHD 
 
3 Interkultur er et udtryk for det, der opstår, når to eller flere kulturer mødes og interagerer med hinanden. Personer fra forskellige kulturer kan 
have forskellige traditioner, synsvinkler, erfaringer, viden og livsanskuelse, alt afhængigt af hvilken kultur eller hvilke kulturer, personen måtte være 
opvokset i eller præget af. Interkultur er den “mellemliggende” hybridkultur, der skabes, når de forskellige kulturer smeltes sammen og danner et 
nyt (ofte hidtil uset) udtryk. (Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Interkultur) 

         Ja       Nej Ved ikke 

4.4.4. Synenenes du, at indsatsen over for de ungge med anden etniske baggrund end dansk kræver en særlig 
vidddedd nnnn (interkuuulturrrrel3 viden)?      
                    Ja                                Neeeej Ved ikke 

5. Har du et samarrrbejdde medddd forældrene????

                     Ja       Neeeej Ved ikke 

666. OOOplllever dddu ffforældrd esammmammaararararbbbbbbejdjdjd ttet som værennnnddedede ppososititititiiivivttt ii foofofoo hrhrhrh lolololddd dd til indsatsen over for den unge?

                 JaJJJ        Nejjj Ved ikke 

7. OpOpOpOplevvver duuuu eet aaana dedederlrlrlededdedeseses sssynyy  pååå haaaandicaps ooog uudvdvdvdvikkkklinnngssfoooorststststyryryryrrerererelseeer hosss ddde foorææælddldreeene???

                     Ja       Nej Ved ikke 



   
9. Med din faglige baggrund, hvorvidt vurderer du, at der er behov for et specifikt tiltag med 

interkulturel viden og ressourcer om denne målgruppe?  

         Ja          Nej    Ved ikke  

10. Tror du, at et specifikt tilbud kan imødekomme både de unge og forældrenes behov i en 
helhedsorienteret behandling/indsats? 
                     Ja          Nej    Ved ikke  

 



   
 

Spørgeskema til socialpædagogiske tilbud for unge med ASF1 og komorbide2 problemstillinger 

 

1. Hvor mange unge har I indskrevet i Jeres regi? 
 

2. Hvor mange af de unge har en anden etnisk baggrund end dansk? 
 

3. Er der nogen særlige vilkår omkring de unge med anden etnisk baggrund end dansk, som kræver 
speciel opmærksomhed? 

         Ja          Nej    Ved ikke  

4. Synes du, at indsatsen over for de unge med anden etniske baggrund end dansk kræver en særlig 
viden (interkulturel3 viden)?       
                     Ja                                  Nej   Ved ikke   
 

5. Har du et samarbejde med forældrene? 
 
                     Ja          Nej    Ved ikke   
 

6. Oplever du forældresamarbejdet som værende positivt i forhold til indsatsen over for den unge? 
 
                     Ja          Nej    Ved ikke   
 

7. Oplever du et anderledes syn på handicaps og udviklingsforstyrrelser hos forældrene? 
 
                     Ja          Nej    Ved ikke   
 

8. Hvis ja, har du nogensinde spurgt ind til det? 

                                    Ja          Nej    Ved ikke   

9. Med din faglige baggrund, hvorvidt vurderer du, at der er behov for et specifikt tiltag med 
interkulturel viden og ressourcer om denne målgruppe?  

         Ja          Nej    Ved ikke  

                                                           
1 ASF er forkortelse for Autisme Spektrum Forstyrrelse. 
2 Komobiriditet handler om, at der er mere end en diagnose på spil. F.eks. asperger & ADHD 
3 Interkultur er et udtryk for det, der opstår, når to eller flere kulturer mødes og interagerer med hinanden. Personer fra forskellige kulturer kan 
have forskellige traditioner, synsvinkler, erfaringer, viden og livsanskuelse, alt afhængigt af hvilken kultur eller hvilke kulturer, personen måtte være 
opvokset i eller præget af. Interkultur er den “mellemliggende” hybridkultur, der skabes, når de forskellige kulturer smeltes sammen og danner et 
nyt (ofte hidtil uset) udtryk. (Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Interkultur) 

Ja ej ed e

4.. Synnnen s du, at indsatsen over for de unge med anden etniske baggrund end dansk kræver en særlig 
videeen (interkulturel3 viden)?      
                     Jaa                                NeN j Ved ikke 

555. Har r dddu et sammmarbbbbejjjde mmmmedddd forældrene?

                     Ja       NeNeNeNej VeVeVeVeVed ikke 

6. Oplever du foorælddresammmmararararbbeb jdet som vvvværeeendde positivttttt i ffofofoforhold til indsatsen over for den unge?

                     Ja       Nej Ved ikke 

7. OpOpOpOplevvver duuu et annnndeeerrrlr edededdesss synynyn pppåå hhah ndicaps ogogogog uuudu viviiiklklklininini gssfoooorsrsrsrstytytyyrrrrrrreleee seeer hohohohos fofofoforældldldreenenenee????

                   JaJaJaJa       Nejjj VeVeVeVed ikkeee 

8. Hvis ja, har du nogensinde spurgt ind til det?



   
10. Tror du, at et specifikt tilbud kan imødekomme både de unge og forældrenes behov i en 

helhedsorienteret behandling/indsats? 
                     Ja          Nej    Ved ikke  
 



   
 

Interviewguide 

 

1. Har du en forklaring på tendensen ift. repræsentation af de unge med en ASF1 og/eller 
komorbide2 problemstillinger?   

2. Er der særlige vilkår, der gør sig gældende omkring disse unge? Hvis ja, hvilke? 
3. Har du nogensinde oplevet, at indsatsen over for denne målgruppe kræver en særlig 

kompetence/ viden? 
4. Hvordan oplever du samarbejdet med forældrene/de pårørende for denne målgruppe? 
5. Oplever du et anderledes syn på handicap eller udviklingsforstyrrelser hos  

forældre/pårørende? 
6. Oplever du et anderledes syn på modtagelse af hjælp eller en modstand til iværksættelse 

af en faglig indsats? 
7. Hvis ja, har du så været nysgerrig i forhold til at spørge ind til det? 
8. Hvordan vurderer du behovet for et specifikt tiltag med interkulturel3 viden og ressourcer 

til denne målgruppe?  
9. Hvordan tror du, at et specifikt tilbud kan give sig udslag i både at kunne imødekomme de 

unge og forældrenes behov i en helhedsorienteret indsats? 
10. Vil du som fagperson kunne få brug for en sparringspartner i de forskellige faser under 

sagsbehandlingen/indsatsen? 
11. Tror du, at en specifik videns- og erfaringsindsamling kan styrke indsatsen på området? 

Hvis ja, hvordan? 
 

                                                           
1 ASF er forkortelse for Autisme Spektrum Forstyrrelse. 
2 Komobiriditet handler om, at der er mere end en diagnose på spil. F.eks. asperger & ADHD 
3 Interkultur er et udtryk for det, der opstår, når to eller flere kulturer mødes og interagerer med hinanden. Personer fra forskellige kulturer kan 
have forskellige traditioner, synsvinkler, erfaringer, viden og livsanskuelse, alt afhængigt af hvilken kultur eller hvilke kulturer, personen måtte være 
opvokset i eller præget af. Interkultur er den “mellemliggende” hybridkultur, der skabes, når de forskellige kulturer smeltes sammen og danner et 
nyt (ofte hidtil uset) udtryk. (Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Interkultur) 

5. Oplever du et anderledes syn på handicap eller udviklingsforstyrrelser hos 
foofoforærr ldre/pårørende?

6666. Oppppllell ver du et anderledes syn på modtagelse af hjælp eller en modstand til iværksættelse 
afafafaff ennn fffa llgliiig iiindnnn saaaattstts????

777.7 Hvvvvisi  ja, har dddu sså været nysgerrig i forrrhohohh ldldldldld til at spørge ind tttil det?
8.888 Hvoroorordad n vurdderrrrer du bebebebehovet for et sppppeciifiii ikt tiltag mmmmmedeeee  inteeerkulturel3 viden og ressourcer 

til denne målgrrrupppe?e?e?e  
9. Hvordan trorrr dddduuuu, aata eeeet sppppecifikt tilbudddd kananananan give sig uuuduu slaggggg i båååådddded  at kunne imødekomme de

unge og forææældrrrrenes sss bebebebehhhoh v i en helheddsorienterettttt indnnn ssssas ts?
10. Vil du som faaaga peeeersonn kkkkunununne få brug for en sparringggggspspspspaaartner i de forskellige faser under 

sagsbehandlingen/indddddsatsen?
11. Tror du, at en specifik videns- og erfaringsindsamling kan styrke indsatsen på området?

HvHvHvHviisii jjjjaaaa, hhhhvovovv rdr annnn????
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