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Indledning  
Antallet af anbringelser uden for eget hjem er rimelig stort. I 1998 blev ca. 12.000 børn 
anbragt udenfor eget hjem, heraf knap 3.200 på døgninstitutioner. Der synes ikke at være 
nogen omfattende viden om, hvordan det går børn og unge på behandlingsinstitution, hverken 
nationalt eller internationalt. Denne mangel på viden begrænser sig ikke kun til børn og unge 
på behandlingshjem, men er tilsyneladende karakteristisk for feltet som sådant (Kazdin, 
2000). Der findes beskrivelser af anbringelsespraksis (Hestbæk, 1996; Ertman, 1994; Petr, 
1994), anbringelsesforløb (Hjort Andersen, 1988), beskrivelser af behandlingstilbud (Lyman 
& Campbell, 1996; Whittaker, 1979), beskrivelser af børnene på behandlingshjem (Cates, 
1991; Howe et al, 1998; Kazdin, 1996), enkelte effektivitetsundersøgelser (se oversigter i 
Chamberlain, 1999; Curry, 1995; Lyman & Campbell, 1996), men der mangler substantielle 
undersøgelser om disse børn udenfor egen hjem og om de forandringer, der sker med børnene 
og de unge.  
 
Det kan være vanskeligt at forklare dette hul i den empiriske forskning – de 
behandlingstilbud, som disse børn modtager, er dyre for samfundet og voldsomt indgribende i 
familiers liv, og alligevel findes der kun i begrænset omfang væsentlig viden om, hvilke 
tilstande, der skaber en forandring, og hvordan det går de anbragte børn, ligesom der ikke 
findes en samlet viden om, hvordan et program er blevet til. 
 
Der kan være flere grunde hertil. For det første er det ulig lettere at beskrive børns 
vanskeligheder i skole eller på institution ud fra velvalgte variable end at beskrive virkninger 
af behandling. Kompleksiteten stiger betragteligt, når behandlingens forskellige facetter 
drages med ind i diskussionen, ligesom det kan være vanskeligt at sammenligne forskellige 
behandlingsformer på institution. Problemstillingerne på et behandlingshjem er helt enkelt 
ikke egnet til at trække ind i et laboratorium, hvor faktorerne i højere grad kan kontrolleres og 
styres. Dele af en behandlingsindsats kan dog undersøges laboratoriemæssigt, hvilket også er 
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sket og fortsat sker (ex familieterapeutiske teknikker), men den velafgrænsede behandling kan 
ikke uden videre overføres til et komplekst system som et behandlingsinstitution er. Det 
kontrollerede, randomiserede eksperiment har været fremhævet som det ”sande” eksperiment 
i forskningslitteraturen om forskningsmetodologi, og når faktorerne ikke lader sig styre, får 
forskningen ikke samme prestige. Dertil kommer, at det er vanskeligere at indkredse 
behandlingen eller blot elementer heraf, idet tiltaget oftest har karakter af helhedsindsats.  
 
Der kan derudover være større tradition for at studere børn i skolesystemet end i det sociale 
behandlingssystem. Skolebørns faglige og personlige udvikling ligger alle på sinde, og der er 
derfor naturlige, politiske interesser knyttet til skolebørns udvikling, herunder også 
fejludvikling. Der findes således gode forsøg på at beskrive skolebørns psykopatologi og den 
dermed forbundne risiko for anbringelse uden for eget hjem. Den sociale og pædagogiske 
indsats over for børn med psykopatologiske træk er imidlertid ikke velbeskrevet, om end 
lovende forsøg er publiceret (Trillingsgaard, 2000).  
 
Endelig er det vanskeligt at studere et felt, der i den grad er forbundet med emotionelle og 
ideologiske overtoner. At fjerne et barn fra en familie er et stort og voldsomt indgreb i et 
familieliv, og med et samfunds fokus på familie som social gruppe bliver ideologiske 
diskussionstemaer centrale og afgørende for behandlingens udformning. Moralske antagelser, 
legitimitet og behandlingssamarbejde er således væsentlige grundlagsfaktorer for 
behandlingshjemmets eksistens (Hazenfeld, 1992), ligesom interne overvejelser i form af 
fællesskab om behandlingsmetoder og behandlingsmodeller medvirker ved afgørelsen af 
behandlingens daglige udformning. Flere elementer af en behandlingsindsats er således fastsat 
ud fra politiske og moralske kriterier, hvilket igen øger fornemmelsen af, at området styres af 
moralske og ideologiske kriterier i kombination med konkret viden om behandlingen og dens 
metoder.  
 
I Socialministeriets rapport om anbringelser uden for eget hjem fra 2000 konstateres ligeledes 
en mangel på undersøgelser af feltet. Der synes generelt at være et behov for 
effektundersøgelser på feltet, ifølge rapporten, om end det står klart, at effektforskning er 
ganske vanskelig at have med at gøre, og det anbefales, ”at der iværksættes forskning med 
henblik på at udvikle og forbedre metoder til måling og dokumentation af 
behandlingsindsatsen og effekterne af anbringelser” (2000: 18-19). Konkret foreslår udvalget 
en forløbsundersøgelse af anbragte børn fra anbringelsen til voksenalderen, et 
forskningsprojekt om karakteristika ved børn af etniske minoriteter, prospektiv undersøgelse 
(evt. som aktionsforskning) med henblik på forskning og metodeudvikling i arbejdet med 
børnene og de unge samt iværksættelse af forskning med henblik på at udvikle og forfine 
dokumentation af indsatsen og effekter af anbringelser.  
 
Formålet med denne rapport er at skabe et overblik over den viden, der trods alt findes, samt 
at formulere antagelser om virkninger og opstille forslag til, hvordan disse antagelser kan 
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afprøves. Der satses således på at skabe et forskningsprogram og udvikle en grundviden om 
anbringelsesforløbet samt institutionsbehandling, og denne rapport beskrives såvel en mulig 
teoretisk baggrund herfor som konkrete forslag til forskningstemaer- og projekter. 
Udgangspunktet for dette program er institutioner for vanskelige børn og unge, og det 
primære fokus er praksis og kultur omkring børn og unge på institution. Praksis og kultur er 
opstået over tid under indtryk af udefra såvel som indefra kommende faktorer. Praksis og 
kultur involverer udførende personer, og det er derfor nødvendigt at forholde sig til forholdet 
mellem praksis og kultur på den ene side og personen på den anden side.  
 
Behovet for at udvikle en grundviden synes ikke kun at handle om institutionsbehandling, 
men synes at være et grundlæggende træk ved dansk social forskning (Socialministeriet, 
1998, 2000; Pilegaard Jensen, 2000; Eskelinen & Koch, 1998). Det anbefales generelt at følge 
et bredt spektrum af forskningstemaer og –strategier. Effektspørgsmålet dukker op i 
forskellige afskygninger, lige såvel som forskning i arbejdsmetoder i socialt arbejde 
prioriteres. Det synes derfor naturligt i denne rapport at diskutere forskningsstrategier 
samtidig med udviklingen af forskningstemaer.  
 
Projektets baggrund og iværksættelse 
Baggrunden er samarbejdet i Jysk socialt forsknings- og evalueringssamarbejde mellem 
Århus, Nordjylland og Viborg amter, Institut for Sociale Forhold ved Aalborg Universitet 
samt Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Jysk Socialt forsknings- og 
evalueringssamarbejde er etableret, bl.a. ud fra et ønske om at udvikle et samarbejde mellem 
forskningsinstitutioner, evalueringsenheder, uddannelsesinstitutioner og praksis. 
Forskningsinitiativet skal styrke forskningen på det sociale område, styrke det regionale 
forskningsarbejde og medvirke til at udbrede og implementere forskningsresultater.  
 
I august 2000 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem de tre amter i Jysk socialt 
forsknings- og evalueringssamarbejde og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet om 
udvikling af et forskningsprogram. Det blev aftalt, at samarbejdet skulle omfatte amternes 
tilbud til børn og unge med sociale adfærdsproblemer. Området blev på et seminar, afholdt i 
xxx, yderligere afgrænset til praksis- og kulturfænomener i institutionerne og i relationerne til 
børnene og de unge.  
 
Formålet med dette projekt er at skabe en oversigt over tilgængelig viden på området og at 
udarbejde et katalog over forskningsbehov samt medvirke til at etablere flere efterfølgende 
empiriske forskningsprojekter. Projektet fik følgende titel: ”Udvikling af forskningsprogram 
om amternes tilbud til børn og unge med sociale adfærdsproblemer på basis af en 
forskningsoversigt over børn og unge med sociale adfærdsproblemer”.  
 
Formålet med projektet er at udvikle et forskningsprogram for forskning om børn og unge 
med sociale adfærdsproblemer. Forskningsprogrammet udarbejdes under iagttagelse af det 
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overordnede formål: 1) at systematisere praksis og erfaringer med amternes tilbud til børn og 
unge, 2) at medvirke til, at der skabes et fælles grundlag for amternes beskrivelse og 
dokumentation af tilbuddet på området samt 3) at give grundlag for, at den faglige udvikling 
af tilbuddene foregår på basis af forskningsbaseret viden.  
 
Forskningsprogrammet skal udvikles på baggrund af et overblik over den eksisterende 
forskning inden for fokusområdet og skal udarbejdes i en form, der kan anvendes og 
diskuteres i amterne og på institutionerne. Forskningsprogrammet skal lede frem til empiriske 
forskningsprojekter. 
 
Forskningsprogrammet i denne rapport er opbygget som vist i figur 1. Programfeltet – 
institutionsbehandling – er sammensat af fem programprofiler: behandlingsmodeller, 
familiebehandling, behandlingssamarbejde, behandlingskultur og behandling af etniske 
minoriteter. Hvert profil har derudover en en-til-mange relation til projekttemaer, hvoraf 
nogle er trukket op, mens andre beskrives i løbet af rapporten. Endelig kan der i hvert 
projekttema igangsættes et antal konkrete forskningsprojekter i samarbejde med de 
institutioner, der ønsker at være med i forskningsprocessen.  

Om rapporten  

Rapporten indledes med fem overvejende teoretiske kapitler, hvor forskellige perspektiver på 
børn og unge på døgninstitution trækkes frem. Alle kapitler er baseret på tilgængelig 
forskning og søger at skabe et overblik på et rimelig broget felt. Kapitlerne fremstiller 
forståelsesrammer for de konkrete forskningsprojekter, som siden forventes etableret, ligesom 
det forventes, at forståelsesrammerne revideres. 
 
Det afsluttende kapitel – udkast til forskningstemaer og projekter – er et katalog over mulige 
forskningsprojekter. Disse projekter er skitseret med en begrænset skelen til konkrete 
institutioner i de tre amter, og kommende forhandlinger vil vise, hvilke forskningsprojekter, 
der er relevante og mulige, at etablere. 
 
Såfremt læseren ikke ønsker at læse om det teoretiske grundlag for de foreslåede 
forskningsprojekter, kan man uden videre springe fra denne indledning til sidste 
kapitel.  
 
Forskningsprogrammet satser på at opbygge en grundviden om institutionsanbringelser. 
Rapporten er skrevet ud fra et ønske om at udvide vores grundviden om 
institutionsanbringelser og dermed over en årrække bidrage til at udvikle nye modeller og 
metoder.  
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Figur 1: Oversigt over forskningsprogrammet  
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Ved udformningen af rapporten er aktuelle love og bekendtgørelse ikke inddraget i kraft af 
inddragelse af den internationale forskningslitteratur på feltet. Imidlertid forudsætter de 
teoretiske rammer, der beskrives i rapporten, nærmest, at konkrete rammer for 
institutionsbehandling, herunder love og bekendtgørelser, har betydning for 
behandlingspraksis. Når konkrete forskningsprojekter skal udvikles og etableres, trækkes 
gældende love og bekendtgørelser derfor meget tydeligere ind i konkretisering af 
forskningsprojekter. 
 
Rapporten har fået følgende indhold: 
 

Kapitel 1: Modeller i institutionsbehandlingen ved Ole Steen Kristensen 

I indledningen til dette kapitel tegnes feltet bredt, og en række problemstillinger beskrives 
kort, herunder baggrunden for at der findes relativt lidt forskning om institutionsbehandling. I 
kapitlet beskrives et alternativ til klassisk effektforskning, baseret på randomiserede 
kontrollerede designs. Først diskuteres afvigerbegrebet i psykologisk litteratur ganske kort. 
Dernæst gives der en oversigt over dominerende traditioner i forskningen om 
institutionsbehandling: dels hvilke antagelser, man gør sig om forandringer hos børnene og de 
unge, dels hvordan forandringer analyseres. Oversigten bliver for det første brugt til at 
diskutere forholdet mellem den sikre viden og anvendelig viden, og for det andet brugt til at 
diskutere, hvilken type viden, vi har om institutionsbehandling, hvordan denne er 
fremkommet og hvilke konklusioner, denne viden kan give anledning til. I kapitlets 
afsluttende dele diskuteres et bredere perspektiv på forandringer hos mennesker under 
behandling, dels et økologisk perspektiv, dels et ”negotiated order” perspektiv. Mens disse to 
perspektiver primært bevæger sig på et organisatorisk plan, diskuteres det for det tredje 
forandringer set fra individets perspektiv. Endelig for det fjerde afsluttes kapitlet med 
metodologiske betragtninger, hvor teoretiske nyudviklinger kort drøftes (quasieksperimentel 
forskning, case studies, kvalitativ forskning samt modeludvikling). 
 

Kapitel 2: Familiebehandling ved Katja Hybel 
I dette kapitel gives en oversigt over forskning i familiebehandling. Kapitlet har to 
hovedvinkler: først en beskrivelse af forskellige teorier, metoder og teknikker i 
familiebehandlingen, og det konkluderes her, at der findes en rig variation af 
behandlingsmetoder, ligesom de mange antagelser om forandringer beskrives, dernæst 
diskuteres effekt- og procesorienteret forskning i familiebehandling, hvor det konkluderes, at 
” et generelt svaghedstegn ved udkommeforskningen på området er et manglende grundlag 
for at udpege differentielle effekter, både hvad angår forskellige klientgrupper og 
interventionsformer, samt en manglende specificering af den teoretiske basis for behandlingen 
og hvordan denne virker”.  
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Kapitel 3: Behandlingssamarbejde ved Mikael Thastum 
At familiers involvering i forbindelse med anbringelse af deres barn på institution er 
væsentlig, virker umiddelbart som en almindelig anerkendt antagelse. I dette kapitel giver 
Mikael Thastum en oversigt over vigtigheden af at inddrage forældre i behandlingen, samt 
hvilke resultater, man har fundet i undersøgelser af forældres samarbejde omkring 
anbringelsen. Desuden suppleres der med analyse af behandlingsalliance, dvs. etableringen af 
særlige alliancer med forældre under behandlingen af deres barn.  
 

Kapitel 4: Behandlingskultur ved Karin Villumsen 

Under behandling på institution indgår barnet eller den unge i en institutionskultur, som på 
sæt og vis præger barnet og den behandling, som det modtager. I dette kapitel diskuterer 
Karin Villumsen indledningsvist kulturbegrebet, og det præciseres, at der ikke findes 
koncensus omkring dette begreb. Kultur er således et begreb med mange betydninger. På 
baggrund af en sammenligning af kulturopfattelser hos Clifford Geertz, Frederick Barth og 
Helena Wulff indkredses temaer i en forskning om institutionsbehandling. Der findes ikke 
mange etnografiske undersøgelser af institutionsbehandling, og kapitlet skal derfor snarere 
opfattes som et bidrag til, hvordan institutionsbehandling kan forstås ud fra et etnografisk 
perspektiv. Blandt de emner, der kan tages op, er kategoriseringen af børn og hvordan denne 
kategorisering opleves af børnene samt den kulturelle produktion på institutioner og hvordan 
livet leves på institutioner under de særlige rammer, der findes her (tilstedeværende 
fagpersoner og deres positioner, børnenes placering i hierarkiet og deres livshistorie, 
lokaliteten, begivenheder i hverdagen og videnstrømme på institutionen). Ved konkrete 
studier heraf kan afvigelser og i et lidt større perspektiv barndommen som social konstruktion 
beskrives og analyseres.  
 

Kapitel 5: Behandling af børn af etniske minoriteter, anbragt på institution ved Gordon 
Vincenti 

Et stigende antal børn af etniske minoriteter bliver anbragt uden for eget hjem, og der findes 
tilsyneladende kun en beskeden forskning herom. I dette kapitel undersøger Gordon Vicenti 
om børn af etniske minoriteter bliver mødt med kulturelt sensitive metoder og omgivelser på 
institutioner. I forskning om det sociale arbejde ses der tendenser til en bevægelse sig væk fra 
en social diagnostisk tilgang (en kategoriel forskellighed, hvor kultur ikke spiller nogen rolle i 
definitionen af et problem) over til en empowerment orienteret tilgang (en universel 
forskellighed, hvor alle kulturer accepteres som i en mosaik). I en skandinavisk kontekst 
synes denne bevægelse af have problematiske elementer, og det foreslås derfor at udvikle en 
interaktionel tilgang (Transaktionel forskellighed), hvor kulturel bevidsthed og etnisk 
sensitivitet er det centrale. Det argumenteres for, at kultur ikke er en statisk størrelse, men en 
dynamisk, der skabes i transaktionen mellem mennesker. En ny forståelsesramme må derfor 
inkludere denne transaktionelle forskellighed, og i forhold til institutionsbehandling indebærer 
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dette, at der tages udgangspunkt i interaktionen mellem mennesker, som analyseres ud fra en 
kultursensitiv vinkel.  
 

Kapitel 6: Udkast til forskningstemaer- og projekter ved Ole Steen Kristensen 
I dette kapitel skitseres konkrete forskningsprojekter. Disse projekter er løst skitserede og skal 
konkretiseres mere i forhold til realistiske muligheder for at gennemføre de enkelte projekter. 
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