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Forord

Egmont Fonden
„Det er vigtigt at få en uddannelse. Det er en vigtig beslutning, hvad 
man vil med sit liv. Og den beslutning skal man tage meget tidligt, 
synes jeg“. 

Sådan udtaler Simon, som deltog i Egmont Fondens Børnetopmøde 
for anbragte børn. Hans udsagn viser netop, at for anbragte børn og 
unge er uddannelse et værn mod udsathed og en vigtig vej til at 
bryde den negative sociale arv. Alligevel er der i dag alt for mange 
anbragte børn, der ikke får en uddannelse. 

De er udfordret allerede i grundskolen, hvor de anbragte børn trives 
dårligere end andre børn og får lavere karakterer. Kun godt hver an-
den anbragt ung består folkeskolens afgangseksamen sammenlignet 
med 93 pct. af ikke-anbragte. Desuden vokser mange børn, som er 
anbragt på institutioner, op med begrænset adgang til bøger, aviser 
eller hjælp til lektielæsning. Derfor er der ingen tvivl om, at der er be-
hov for at sprede og forankre nye løsninger og tiltag, der kan bidrage 
til at styrke læringen og livsdueligheden for de institutionsanbragte 
børn. Og her kan vi hente mange perspektivrige resultater fra Styrket 
Indsats.

Egmont Fonden vil gerne takke alle, der har været involveret i Styrket 
Indsats – ikke mindst de mange børn og unge, som har bidraget 
med indsigt og gode ideer. 

Henriette Christiansen
Direktør for Støtte- og Bevillingsadministrationen, Egmont Fonden
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Dansk Socialrådgiverforening
Det er en fælles opgave at få de unge til at føle 
sig set, hørt og forstået, både blandt pædagoger, 
lærere og socialrådgivere, og Styrket Indsats virker 
meget lovende i forhold til, at medarbejderne i 
høj grad har taget det ansvar på sig. I løbet af pro-
cessen får medarbejderne ejerskab til et bestemt 
børnesyn og en bestemt systematik, som vil gen-
nemsyre deres arbejde og skabe en kulturforan-
dring og dermed indirekte forstyrre praksis – uden 
at forkaste eller direkte kritisere den oprindelige 
praksis. Det er styrken ved processen.

Socialrådgiveren spiller en vigtig rolle i under-
støttelsen og udbredelsen af positiv praksis, og 
projektet kan bruges som inspiration til at udvikle 
sin egen praksis sammen med gode kollegaer og 
ledelse.

Niels Christian Barkholt
Næstformand, Dansk Socialrådgiverforening

De Anbragtes Vilkår
Styrket Indsats er relevant, fordi det, via metoden 
Positiv Afvigelse, giver de professionelle lov til at 
åbne et rum til refleksion, hvor dem, der har været 
anbragt i indsatsen, er kilden til nytænkning og 
udvikling af indsatsen. Det er sund refleksion. 

En indsats’ effekt kan ikke reduceres til indsatsens 
tid og rum. Dens bæredygtighed skal vurderes 
gennem den tidligere anbragtes perspektiv. Derfor 
skal læseren af denne publikation hæfte sig ved 
vigtigheden af at få tryktestet indsatsen hos de 
børn og unge, der er flyttet videre og har afprøvet 
ideen udenfor det hjemlige miljø - når den spar-
ring har fundet sted, kan indsatsen kalde sig en 
erfaren indsats.

David Adrian Pedersen
Formand, De Anbragtes Vilkår

Socialpædagogernes Landsforbund
Vi skal finde gode løsninger, som i sidste ende betyder, at den unge står med et eksamensbevis i hånden. Omdrej-
ningspunktet skal være inddragelse og samarbejde mellem barnet, familien, anbringelsesstedet og skolen og fokus 
skal ligge på trivsel som grobund for læring. Alt for mange anbragte børn og unge har dårlige skoleerfaringer med 
i bagagen og har ofte afbrudte skoleforløb bag sig. I Socialpædagogerne har vi en målsætning om at skabe øget 
bevidsthed og viden om trivsel og læring blandt vores medlemmer, der arbejder med anbragte børn og unge. Her 
vil vi bruge Styrket indsats som inspiration til at finde konkrete løsninger for det enkelte barns læring – sammen med 
barnet og hele dets netværk.

Verne Pedersen
Næstformand, Socialpædagogernes Landsforbund

De anbragtes 
Vilkår



I Styrket Indsats har medarbejdere fra 14 døgntilbud over en pe-
riode på to år udfordret egen praksis for at øge anbragte børn og 
unges mulighed for læring og evne til at gennemføre folkeskolen 
afgangsprøve og succesfuldt overgå til en ungdomsuddannelse. 
Det er vigtigt, fordi 80% af de ca. 12.000 anbragte børn i Danmark 
ikke gennemfører en ungdomsuddannelse (note: målt 6 år efter 
9. klasse). 47% afslutter ikke engang 9. klasse med folkeskolens 
afgangsprøve (Kilde: Kommunernes Landsforening: De udsatte 
børn – Nøgletal 2017) . Vi ved samtidig, at uddannelse er en vigtig 
beskyttelsesfaktor i forhold til at sikre børn og unges fremtidige 
livsduelighed (Kilde: Se bl.a. Kvello; Øyvind (2013): Børn i risiko og 
Mølholt, Anne m.fl (2012): Efterværn for tidligere anbragte unge – 
en videns- og erfaringsopsamling)

De over 100 deltagende fagprofessionelle og deres ledere har i 
Styrket Indsats udført en omfattende undersøgelse af deres praksis 
igennem interviews med over 150 anbragte børn- og unge (både 
nuværende og tidligere anbragte), skolelærere, forældre, sagsbe-
handlere m.m. Baseret på den viden har hvert af de 14 døgntilbud 
udviklet og implementeret lokale løsninger, der styrker de anbrag-
te børns mulighed for læring, men også skabt forandringer i egen 
organisation og daglig praksis.

Indsatsen har været finansieret af Egmont Fonden og har været 
fulgt af bl.a. af de sociale tilsyn, FADD, LOS, Børns Vilkår, FBU, 
Dansk Socialrådgiverforening og KL.

Hvad er styrket indsats?

       Flere anbragte børn og unge 
skal have en uddannelse!

 I DAG FÅR 40 %  IKKE  FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE

I DAG FÅR 40 % IKKE 
LKESKOLENS AFGANGSPRØ

14 døgntilbud 
udfordrer praksis

Vi vender spørgsmålet 
på hovedet...

hVORNÅR LYKKES DET?
 Vi lærer af de anbragte børn og unge, 

der har  fået en uddannelse

Vi undersøger 
hvorfor og hvordan

360° rundt 
om barnet

 
Venner

 
lærer

pædagoger
træner

 

klubben

 

mo
r

 

&

 

fa
r

 
sagsbehandler  
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Et initiativ for at øge anbragte børns mulighed 
for læring og livsduelighed 



EN KOMPLEKS SOCIAL UDFORDRING

At lykkes bedre med den opgave er en kompleks udfordring. 
Når vi arbejder med anbragte børn og unge, omhandler det et 
helt menneskeliv. Der er både mange aspekter og aktører, der 
har indflydelse, og der er stor usikkerhed omkring årsags-virk-
ningssammenhængene. Det kalder på en anderledes tilgang 
til forandring, og her har projektet arbejdet med forandringstil-
gangen Positiv Afvigelse. Deltagerne har arbejdet med systemet 
rundt omkring barnet, udfordret deres egen forforståelser og 
opdaget de skjulte løsninger på et vigtigt problem. Det har både 
skabt enkle, praksisnære og bæredygtige løsninger på et vigtigt 
problem, og det har skabt nye kulturer hos de deltagende til-
bud, hvor forandringen tager afsæt i den anbragtes perspektiv.

POSITIV AFVIGELSE: EN METODE TIL KOMPLEKSE 
SOCIALE UDFORDRINGER

Positiv Afvigelse er baseret på en observation af, at der i ethvert 
samfund er individer eller grupper, som via afvigende adfærd 
og strategier formår at finde bedre løsninger på konkrete 
problemer end deres ligemænd på trods af, at de har adgang 
til de samme ressourcer og står over for lignende eller større 
udfordringer. Disse kaldes positive afvigere.
Positiv Afvigelse sætter fællesskabet i stand til selv at opdage og 
afdække de succesfulde positive afvigere og lære af deres stra-
tegier – dvs. de skjulte løsninger, hvor vi lykkes med at støtte 
børnene til en succesfuld skolegang.

AT OPDAGE DE SKJULTE LØSNINGER

Metoden Positiv Afvigelse sætter fokus på og videreudvikler 
de eksisterende ressourcer og styrker i og omkring børnene 
frem for at hænge sig ved manglerne eller problemerne. Det 
starter konkret med, at man opbygger en grundig forståelse for 
problemet. Herefter vendes spørgsmålet på hovedet, hvor man 
spørger „Er der tidspunkter, hvor vi på trods af udfordringerne 
lykkes? Og hvad kendetegner disse situationer?“. Her opdager 
man de „skjulte“ løsninger og positivt afvigende praksisser, som 
eksisterer inden for de nuværende rammer og ressourcer.

TRE TRIN: FORSTÅ, OPDAG OG SKAB

Processen med Positiv Afvigelse kan således beskrives som tre 
vigtige skridt, som beskrives i figuren til højre.

 

 

Og skaber nye løsninger indenfor
 eksisterende rammer og ressourcer

DET giver en styrket indsats 
med øget mulighed for læring, 
så flere børn får en uddanelse...

           

I LIVET     VEJPÅ 
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Processen kort fortalt

FORSTÅ

Nuanceret problemforståelse
„Hvorfor er det så svært?“

NYE INDSIGTER

 - Interviews med unge

 - Interviews med skoler

 - Interviews med sagsbehandlere

OPDAG

positiv praksis
„Er der nogen, der lykkes på trods?  

Hvordan?“

NYE INDSIGTER

 - Interviews med unge

 - Interviews med skoler

 - Interviews med sagsbehandlere

SKAB

Udvikling af interventioner
„Hvordan gør vi mere af det, der virker?“

UDVIKLING AF NYE PRAKSISSER

 - Udvikling af nye koncepter

 - Planlægning og implementering
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Denne publikation har til formål at give dig som læser de delta-
gende tilbuds indsigter i, hvad der er vigtigt for anbragte børn og 
unges læring.  Du vil også kunne læse om de konkrete forandrin-
ger, der er blevet skabt på de forskellige døgntilbud. 

Publikationen bygger således på de mere end 150 interviews 
med børn og unge, skolelærere, pædagoger, forældre m.fl. samt 
erfaringer fra udviklingen og implementeringen af de over 50 nye 
initiativer på de lokale døgntilbud. 

Målet med publikationen er, at temaerne og fortællingerne taler ind 
i dine egne erfaringer i arbejdet med anbragte børn- og unge som 
fagprofessionel samt giver mulighed for at reflektere over egen 
praksis. Som beslutningstager får du her også et empirisk grundlag 
til at udfordre, justere eller retænke de rammer, i som døgntilbud 
har sat op for at styrke de anbragte børn og unges muligheder for 
læring.

Mens denne publikation giver dig projektets data, indsigter og 
eksempler, så kan du i publikationen Idékatalog: 11 initiativer der 
styrker anbragte børns muligheder for læring læse om de konkrete 
initaiver, som tilbuddene har udviklet samt hvordan du selv kan gå 
igang med et respektivt initiativ. 

Nedenfor og på næste side giver vi et overblik over opbygningen 
af denne datapublikation. Du kan vælge at læse publikationen fra 
start til slut for at få hele historien om projektet samt døgntilbudde-
nes samlede indsigter om unges læring, men du kan også springe 
direkte til de temaer og casestudier, som du finder interessante.

Seks hovedtemaer som repræsenterer den nuancerede problemforståelse: Hvorfor 
er det svært for de anbragte børn ift. deres skolegang? Temaerne for nuanceret pro-
blemforståelse kan du genkende ved den røde farve

Seks hovedtemaer, som repræsenterer positiv praksis: Hvad gør en positiv forskel i 
forhold til at styrke anbragte børn og unges skolegang? Temaerne for positiv praksis kan 
du genkende ved den grønne farve 

Fem casestudier – fortællinger fra deltagere i projektet: læs hvordan processen og 
indsigterne har flyttet deltagernes forståelse for området og målrettet deres daglige 
praksis. Fortællingerne er eksempler på, hvordan indsigterne kan danne grundlag for 
både nye faglige paradigmer og konkret justering af praksis

Publikationen er bygget op om tre typer af viden

Læsevejledning
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Casestudie: En ung fra Herning fortæller...

Jeg vil erfare mine egne succeser

Jeg passer ikke ind i skolen

Faglig og social udvikling 34–39

Casestudie: at lytte før vi løser

Jeg	vil	have	indflydelse	på	mit	eget	liv

Jeg føler mig ikke set, hørt og forstået

Barnets autonomi 26–31 

Den betydningsfulde voksne 20–25

den betydningsfulde voksne

Betydningen og forståelsen af strukturer i pædagogisk praksis for anbragte børn og unge

Jeg har brug for en voksen, jeg kan stole på

Alt er midlertidigt! Hvem kan jeg stole på?

Casestudie: At tage ansvar for skolearbejdet

Vær proaktiv i samarbejdet med skolen

Det svære samarbejde med skolen

Skolesamarbejde 40–45

Tag ansvar for at forældre kan bakke op om barnet

Vi glemmer forældrene

Forældresamarbejde 46–49

Dét at bo på døgntilbud 14–19

Jeg har brug for en struktur, jeg kan regne med

Jeg føler mig anderledes
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LILLE VALBYGAARD, SLAGELSE  
– LENE SNEDKER, DAGLIG LEDER 

„Det at vi har haft tid til at kigge på egen organisation og 
praksis, har givet os mulighed for at diskutere os frem til rigtig 
gode løsninger, istedet for at gøre det samme som vi plejer, 
eller at lukke diskussionen med, at det har vi prøvet før og intet 
virker. Vi er meget begejstrede for teorien bag, hvor ændringer 
bliver indført fra bunden og op. Det har været meget virksomt i 
vores organisation, hvor vi har fundet vedvarende løsninger på 
årelange problematikker.“

MINI-INSTITUTION SØLYST, AARHUS 
– JILL ENOCH, AFDELINGSLEDER

Man kan godt lulle lidt ind i sin hverdag og sine praksisser. 
Men det er ikke tilfældet i det her projekt. De her interview har 
siddet meget dybt. Det er utroligt, hvilke indsigter og viden 
man får ud af at have en antropologisk tilgang til vores børn 
og samarbejdspartnere. Når du kommer tilbage om 2 år, så er 
jeg overbevist om, at vi kan sige, at vi stadig bruger det. Positiv 
Afvigelse er en praksisnær metode, som via forskellige under-
søgelsesmetoder giver et nuanceret billede af det, man står i og 
derved et bedre grundlag for nye tiltag.

HJORTHOLM KOSTSKOLE, NÆSTVED  
– MICHELLA RASMUSSEN, AFDELINGSLEDER 

Det særlige ved dette projekt har været, at det har strukket sig 
over flere år, at empirien er samlet hos os selv af de konkrete 
børn, pædagoger og lærere på stedet. Konkret har vi søsat flere 
meget gode initiativer/projekter som f.eks. „Børn på tværs“, hvor 
børn via et beskrevet og specielt tilrettelagt projekt mødes på 
tværs af bo-grupper. Det har givet vores mest udsatte børn et 
sammenhold og et fælles tredje. 

BØRNE- OG UNGECENTER NORDDJURS  
(UNGECENTRET), NORDDJURS  
- MARTIN HARNISCH, TILBUDSLEDER

„Vi er gået fra antagelser til nysgerrighed. Det har medført et 
helt andet fokus på og dynamik omkring inddragelse af unge. 
Det har skubbet os i en retning, hvor opgaveløsningen i højere 
grad er præget af opfindsomhed og innovation på baggrund 
af indsigter fra de unge. Nysgerrighed og indsigt i den unge 
er blevet en kontinuerlig bevægelse og et narrativ omkring os 
som institution og medarbejdere.“

Hvad siger døgntilbuddene 
om Styrket Indsats?
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På Hotel Aarslev Kro lidt uden for Aarhus er pladserne omkring 
konferencelokalets seks langborde igen blevet fyldt op. Det er 
en mørk novembermorgen i 2015, og deltagerne i projektet 
Styrket Indsats har lige taget hul på andendagen af projektets 
første workshop. 

De er samlet for at løse en stor udfordring, nemlig at sikre, at 
flere anbragte børn gennemfører folkeskolen og får en af-
gangsprøve. Deres bud på årsagerne til problemet hænger på 
konferencelokalets vægge – skrevet på små, farvede Post-its, 
der som en mosaik afspejler præcist, hvor broget og komplekst 
problemet er.

De mange Post-its er også et billede på de forestillinger og den 
vanetænkning, som projektet vil gøre op med. En lang proces, 
som projektlederne nu sætter i gang ved at bede deltagerne 
komme med åbne og problemafdækkende spørgsmål, som de 
kunne stille børnene. Forslagene flyver fra deltagerne: 

„Hvordan kan det blive nemmere for dig at komme op om morge-

nen?“

„Hvad er dine drømme for fremtiden, og hvad forhindrer dig i at nå 

derhen?“

„Er der noget, du tænker, vi kan hjælpe dig med?“

Det sker igen og igen. Deltagernes iboende trang til at løse pro-
blemer hurtigst muligt tager over, så projektleder Inger Winther 
Johannsen bryder ind: 

„Det er lidt fremadrettet, lidt for handlingsorienteret. I vil gerne i 

gang med at reparere. For det er sådan, I arbejder. I er reparatører. 

Men her reparerer vi over et år. Den samtale, der normalt er over-

stået på en time, tager vi hen over et år, så I skal væbne jer med 

tålmodighed og blive i at prøve at forstå, hvorfor det er svært.“

„Er der nogle fag, du er særligt træt af?“ lyder næste spørgsmål fra 

salen. 

„ Ja!“

„Hvorfor er det svært for dig at gå i skole?“ 

„Sådan!“

INDSIGTEN KOMMER, NÅR MAN HOLDER FAST

De to dage på Hotel Aarslev Kro bliver fulgt op af tre andre 
workshops, og mellem de første seancer har deltagerne til 
opgave at interviewe en masse børn, forældre, lærere og andre 
personer med indflydelse på børnenes dagligdag og skolegang. 
Formålet er at arbejde sig ind under huden på problemet, finde 
frem til det, der lykkes på trods, og udbrede den positive praksis. 

Opgaven med at spørge åbent og nysgerrigt kan forekomme 
enkel, men er det langt fra, fortæller Niels Sund, der er pæda-
gog på Grenen, i forbindelse med workshop nummer to: 

„Det er utrolig svært, fordi vi som mennesker er meget løsningso-

rienterede. Det er svært at blive i det negative. Man har jo lyst til at 

sige „Jamen, kunne du ikke gøre sådan her...“ Så der er blevet bidt 

i tungen og i blyanten, men det har været utroligt lærerigt, for når 

man forbliver i at spørge ind, viser det sig jo. at de unge har så me-

get indsigt, de kan give os. Men det er godt nok svært,“ siger han.

NYT LYS PÅ ET GAMMELT PROBLEM 

Mellem anden og tredje workshop handler det om at begynde 
at stykke nye billeder – nye forståelser af problemet - sammen 
af alle de kvalitative data, som deltagerne har samlet ind igen-
nem deres interviews.

For Marianne Beck-Hansen, leder af Børne- og Ungecentret 
Østervang, har processen betydet et frisk syn på pædagogernes 
måde at møde børnene:

„Det blev klart for os, hvor svært det er at løsrive sig fra os selv. 

Vi forfølger de svar, vi gerne vil høre, og det vi ved på forhånd, i 

stedet for at bevæge os ind i barnets forståelse - det som barnet 

fortæller - og så spørge ind til det. At give barnet mulighed for 

„Nu har vi nogle unge mennesker, som 
kommer glade hjem fra skole“

Et indblik i processen 
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at folde det ud og give os en ny forståelse. Og ikke mindst give 

barnet selv en ny forståelse.

For pædagog Pernille Glob og kollegerne fra Mini-insitutionen 
Sølyst har processen givet et nyt blik på, hvilke voksne der har 
positiv indflydelse på, hvordan børnene klarer sig i skolen:

„Det, vi har lært af børnene, er, at de snakker om hverdagsting med 

de betydningsfulde voksne. De her voksne ved ikke nødvendig-

vis en masse om børnenes svære baggrund, og de graver heller 

ikke i det. Og børnene fortæller ikke om det. De er bare sammen i 

nuet, og det gør det trygt og rart at være i skolen. Jeg havde nok 

en forestilling om, at de betydningsfulde voksne blev involveret i 

nogle dybere ting omkring børnenes liv, men det er ikke tilfældet,“ 

fortæller hun.

EN MÆRKBAR FORSKEL

Efter tredje workshop handler det om at benytte og udbrede 
den praksis, som deltagerne har fundet ud af gør en reel forskel 
for børnene. Det er omsider blevet tid til at handle, og da delta-
gerne samles til den fjerde workshop i Middelfart i januar 2017, 
er det med oplevelsen af at have fundet en måde at gøre en 
stor forskel med enkle greb.

„Efter at vi begyndte at arbejde bevidst med at få fokus på de gode 

historier, kunne vi se, at vi har haft en tendens til glemme det - en 

tenders til at skælde ud over, at de kom for sent op og for sent af-

sted, i stedet for at sige: ’Hvor var det godt, du faktisk kom i skole i 

dag’. Vi har fået vendt det, så det er blevet en integreret del af vores 

hverdag at starte positivt, når vi møder børnene.“ fortæller Hjørdis 

Stilling, afdelingsleder på Spanager.

For Tonni Nørgaard, der er pædagog på Hedebocentret, har 
processen været en aha-oplevelse i forhold til, hvor stor effekt 
der kommer af en så enkel metode som at være problemaf-
dækkende i stedet for løsningsorienteret i sin tilgang til børne-
ne:

„Vi lytter til de unge og arbejder ud fra det, de har fortalt os. Det 

er grundlaget for vores koncepter, og det betyder, at vi gør nogle 

ting, som passer til de unges behov. Når vi har siddet med de unge 

og brugt vores koncepter, kan vi mærke, at det har gjort en forskel. 

Nu har vi nogle unge mennesker, som passer deres skole, og de 

kommer glade hjem og fortæller positive historier fra skolen. Det er 

fantastisk at opleve“.

Fotos: Christian Brandt
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Dét at bo på døgntilbud

Jeg ved ikke, hvem jeg er, og hvor jeg skal 
hen, men jeg ved, jeg er anderledes
Anbragte børn og unges identitet er et stærkt tema, når det kommer til at forstå deres 
faglige og personlige udvikling. De mange interviews viser uvished omkring deres 
tilværelse og fremtid. Mange af dem ved ikke, om de om 6 måneder er på institutio-
nen, en anden institution, hos en plejefamilie eller tilbage hos forældrene – savn og 

ensomhed er oftest en del af disse 
bekymringer om fremtiden. Dette 
har afgørende betydning for deres 
hverdag, hvor de bruger rigtig meget 
energi på at afkode de mennesker, de 
møder, og de rammer, som de føler 
magtesløshed over for. Denne hverdag 

forstærker samtidig deres billede af dem selv som anderledes fra deres klassekam-
merater og at være mindre værd. Alle disse problematikker gør det svært at møde 
børnenes behov i forhold til både omsorg og faglige forventninger. På den ene side 
kan man som fagprofessionel lave bjørnetjenester og passe for meget på, og på den 
anden side kan børnene have et enormt behov for hensyn og omsorg.

Jeg føler mig anderledes

Billedet er fra Børnetopmødet 2017, hvor anbragte børn og unge gav deres bedste råd til voksne på et postkort.
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Nuanceret problemforståelse

„De andre kan 
ikke sætte sig 

ind i min families 
situation“

„Jeg sover dårligt, fordi jeg har mange ting at 
tænke på“

„De andre børn i skolen snakker om, hvad de 
skal lave i weekenden og om deres familier“

„De andre kan ikke sætte sig ind i min families 
situation“

Savn/bekymring og ensomhed

„Jeg ved ikke, hvad jeg har lyst til at være“

„Når de spørger ind til min historie, siger jeg 
ofte, at den er så lang, at jeg ikke selv kender 
den helt“

Hvem er jeg?

Pædagog: „Vi har fanget os selv i ikke at have 
ambitioner om, at barnet skal gå til eksamen, 
fordi de ikke skal have nederlag“

Pædagog: „Anbragte børn bliver stigmatiseret 
i skolen – lærere stiller ikke de samme krav til 
dem. Det blev bekræftet i vores efterfølgende in-
terviews med lærerne, hvor nogle fortæller, at „vi 
har ikke de store forventninger til deres kunnen i 
skolen“. Det var overraskende og lidt ærgerligt, at 
det var sådan.“

Fattige forventninger til de anbragte

„Nogle gange siger de voksne, at jeg kan alt mu-
ligt, men jeg ved, at det er løgn“

„De andre tror, at jeg er psykopat og en nar, når 
jeg bor på børnehjem“

Jeg er mindre værd, fordi jeg er anbragt

„Hvis jeg kommer for sent afsted ødelægger det 
hele dagen, og jeg får lyst til at blive helt væk“

„Hvis det har været en dårlig nat, kan det være 
svært at komme op“

De dårlige morgener og de dårlige dage

„Jeg har prøvet at fejle så mange gange, at jeg 
ligeså godt kan lade være med at prøve“

„Jeg viser ikke altid, hvordan jeg har det“

Svært at ramme nærmeste 
udviklingszone

„Jeg bliver hentet af mange forskellige fra sko-
len“

„Min sportstaske skal være ude i gangen, og min 
madpakke og mit håndklæde skal være, hvor det 
plejer. Det er fucking konceptet.“

„Jeg ved ikke, hvem der kommer på arbejde i 
dag, og hvem der skal vække mig i morgen“

Det kræver energi at afkode hverdagen 
på døgntilbuddet
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Dét at bo på døgntilbud

... Og som er tilpasset mine behov
Det har i høj grad vist sig at have en stor effekt på især anbragte børn, når de får en struktur i 
deres hverdag, som er kontinuerlig og forudsigelig. Anbragte børn og unge har mange usik-
kerheder i deres liv og samtidig rigtig mange mennesker omkring dem, de skal forholde sig til. 
Derfor kan der gå meget energi med små bekymringer såsom „hvem kommer på arbejde?“, 
„hvem putter mig?“, „hvem vækker mig?“ osv. Derfor opleves det positivt, når der er en tydelig 

og synlig struktur, som 
børnene kan regne 
med – det frigør energi 
til vigtigere spørgsmål 
i børnenes hove-
der. Det giver også 
børnene mulighed for 
at planlægge deres tid 
med de voksne, som 
opleves at være særligt 
gode at være sammen 

med. Den gode effekt, som man opdagede, er samtidig kendetegnet ved, at disse rammer og 
strukturer også giver mening for og er tilpasset den enkelte unge – de skal ikke nødvendig-
vis være ens for alle. Man kan involvere børnene i strukturer og rutiner, så de giver mening 
for dem og afspejler deres behov, f.eks. hvordan man gerne vil vækkes om morgenen. Dette 
øger børnenes trivsel generelt, herunder lyst og evne til at tage i skole. 

Jeg har brug for en struktur, 
jeg kan regne med...

Foto: Christian Brandt



„VI LAVER ALTID EN 
HUMØRMÅLING I KLASSEN, 

NÅR VI STARTER OM 
MORGENEN, SÅ VED 

LÆREREN, HVORDAN VI 
HAR DET“
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Positiv praksis

„Det er rart at vide, 
hvem der kommer på 
arbejde; Hvem sover 

her idag? Hvem kommer 
 i morgen?“

„Hvis jeg har en dårlig morgen, så bliver det 
også en dårlig dag“

„Fast morgenrutine i skolen, hvor der er tid til at 
hilse på alle, inden undervisningen går i gang“

„Vi laver altid en humørmåling i skolen, når vi 
starten, så ved læreren hvordan vi har det“

„Jeg har en aftale med de voksne om, at det altid 
er mig, der laver kaffen om morgenen. Hvis jeg 
ikke har lavet dette, så ved de, at de skal komme 
op til mig på værelset“

At de voksne kender mine morgenritualer

„Det er trygt at vide, hvem der er omkring en“

„Det er jo ikke alle, man har samme forhold til“

„Visse ting skal jo tilpasses alt efter, hvem der er 
på arbejde“

„Det er rart at vide, hvem der kommer på ar-
bejde; Hvem sover her idag? Hvem kommer i 
morgen?“

„Jeg planlægger min uge i forhold til, hvem der 
er på arbejde, og hvad jeg gerne vil“

„Måske har man været uvenner med den voks-
ne, så tager man måske i byen den eftermiddag, 
eller man kan forberede sig på at tage diskussio-
nen og blive gode venner igen“

At opleve en meningsfuld struktur / 
ritualer / traditioner
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Dét at bo på døgntilbud

Hanne Forsberg er Lektor Master i 
specialpædagogik ved VIA Univer-
sity College. Hun har fulgt Styrket 
Indsats tæt som en del af projektets 
følgegrupper. Nedenfor bringer hun 
vigtige perspektiver på, hvordan vi 
kan forstå de strukturer, vi skaber for 
anbragte børn og unge, og hvordan 
strukturerne påvirker deres udvik-
ling. Disse perspektiver understøttes 
af konkrete eksempler og citater fra 
projektdeltagernes mange interviews 
med børn, pædagoger, lærere m.fl.

HVAD ER STRUKTUR I PÆDAGOGISK PRAKSIS?

Pædagogik handler om at ville noget på andres vegne. Det er 
alment kendt, at det specialpædagogiske område baseres på 
tydelige strukturer i den pædagogiske tilgang til børn og unge. 
I disse år inddrages strukturbegrebet tillige i almenpædagogi-
ske sammenhænge til styrkelse af børns læring og trivsel. Men 
hvordan forstår vi disse strukturer i den pædagogiske praksis? 
Når vi taler om tydelige strukturer i forhold til anbringelsesom-
rådet, kan dette forstås som en ydre styring af barnet/den unge, 
som herved forsøges reguleret i forhold til acceptabel adfærd, 
normer og holdninger. Herved risikerer vi, at de professionelle 
opfatter strukturer som en berettigelse til at styre og kontrollere 
barnets/den unges gøren og laden. Altså som et styringsred-
skab, hvor børnene rettes til for at udvikle acceptable normer 
og værdier. Men det kan også rammesættes som indsatser, 
hvor den ydre struktur åbner op for muligheden for, at børnene 
tilegner sig indre styring og evne til selvregulering. 

STRUKTUR SKAL UNDERSTØTTE BARNETS INDRE 
STYRING

Hvis strukturen imidlertid bliver altdominerende, kan det-
te medføre en ydre regulering og styring og i værste fald få 
den modsatte effekt. Nyere viden fortæller os, at pædagogisk 
dannelse, læring og trivsel er kontekstbaseret. Dette er også en 
forudsætning for, at indsatsen målrettes passende til det enkelte 
individ og fællesskabet. Netop på anbringelsesområdet er det 
afgørende, at pædagogerne evner at justere sig i forhold til, at 
børnene ofte kan være meget sårbare indadtil og udadtil virke 
meget hårde.

Så struktur uden etiske værdier og holdninger kan opleves og 
opfattes som overgreb. Professor Birgit Kirkebæk1 har udtrykt 
det som „overgreb i det godes navn“. Ikke fordi de professionelle 

Betydningen og 
forståelsen 
af strukturer 
i pædagogisk 
praksis for 
anbragte børn 
og unge

Anbragt ung: „Min 
sportstaske skal 

være ude i gangen og 
min madpakke og mit 

håndklæde skal være 
hvor det plejer. Det er 

fucking konceptet.“ 

1. Kirkebæk, Birgit (2010): Almagt og afmagt. Akademisk Forlag.
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casestudie

pædagoger har ønsker om at udsætte børnene/de unge for 
overgreb, men fordi de i deres praksis har opnået konsensus 
om, at den ydre styrende struktur har været nødvendig at 
håndhæve. Når et individ i for høj grad oplever sig styret, vil 
modstand eller apati være mulige udfald. Dette bør de professi-
onelle reflektere over i forhold til den konkrete kontekst/pæda-
gogiske praksis. Citaterne repræsenterer nogle af de gennem-
gående temaer blandt de anbragte børn, som blev interviewet i 
Styrket Indsats.

Anbragt ung: „De tager beslutninger omkring mig og mit liv uden 

mig“

Anbragt ung: Jeg er ikke tilpas der, hvor de voksne synes, jeg skal 

være

Professor i psykologi Per Schultz Jørgensen understreger, at 
ydre strukturer giver mulighed for at bygge indre styring for den 
enkelte. Altså at barnet guides i en tydelig rammesætning til at 
opbygge indre værdier og handlekraft. Således at barnet oplever 
sig forstået i et samspillet med de voksne omkring sig. Hermed 
anerkendes barnets selvstændighed og vilje som forudsætning 
for udvikling af nye handlemuligheder. 

Anbragt ung: „En god voksen lytter, støtter, bakker op, giver mod-

spil og behøver ikke være enig med mig“

Hos CBUF i Herning har man forsøgt at lade den enkelte unge 
gå igennem en proces, hvor de finder ud af deres dagligdags-
struktur:  „En ung havde svært ved at stå op om morgenen. Et 
af vores initiativer har været, at de unge selv skal opdage og 
afprøve løsninger på deres problemer. Han var meget imod 
idéen om et vækkeur, da vi foreslog det første gang. Efter en 
proces, hvor han overvejede og afprøvede forskellige måder at 
vække sig selv på, endte han med at give vækkeuret et forsøg. 
Han bruger det nu dagligt, og har været oppe i skole til tiden 
hver dag siden. Forskellen fra før er, at han har opfattet det som 
hans fokusmål og ikke pædagogens. Initiativet har været hos 
ham i processen.“

FORUDSIGELIGHED OG UDVIKLING PÅ SAMME TID

Når tydelige strukturer alligevel er nødvendige at inddrage i den 
pædagogiske praksis for anbragte børn og unge, skal det kobles 
på forudsigelighed. Et behov som giver sig stærkt til udtryk hos 
især anbragte børn.

Anbragt ung: „Rutine, rutine, rutine – det er godt for mig“

Anbragt ung: „Min sportstaske skal være ude i gangen og min 

madpakke og mit håndklæde skal være hvor det plejer. Det er 

fucking konceptet.“ 

For nogle børn og unge hjælper tydelige strukturer også på 
manglende kendskab til acceptable omgangsformer. Dét, at 
arbejde med strukturer på anbringelsesområdet, forudsætter 
ambitiøse værdier i forhold til inddragelse af børnenes/de unges 
stemmer. Arbejdet skal holdes dynamisk, således at det stillad-
serer sig i forhold til børnenes nærmeste udviklingszone – og 
holde sig for øje, hvornår stilladset bør „pilles ned“. 

Hos medarbejderne på døgninstitution Spanager blev det 
hurtigt tydeligt i deres dybdegående interviews, at børnenes 
oplevelse af strukturerne og rammerne på opholdsstedet kan 
være barrieren for videre udvikling.  Her opdagede man bl.a., at 

mange børn døjer med store søvnproblemer (f.eks. på grund af 
tankemylder, larm eller generel utryghed), men at de ikke har 
set personalet om natten som en hjælp. Børnene fortalte: „Jeg 
kan da ikke være bekendt at vække den voksne, de skal på ar-
bejde næste morgen“ eller „Jeg er jo vant til, at min far blev sur, 
når jeg vækkede ham“. Spanager har igangsat et lokalt projekt, 
som nu med udgangspunkt i indsigterne, aktivt hjælper børn 
med at få mere søvn.

Det er tydeligt, at flere af opholdsstederne gennem Styrket 
Indsats udvikler en langt større bevidsthed om arbejdet med 
strukturbegrebet, hvor det afgørende er, om børnene og de 
unge oplever det som meningsfuldt og bliver inddraget heri. 
Forudsætningen herfor er, at pædagogerne er nysgerrige på 
de anbragte børns stemme. Her giver det rigtig god mening 
og effekt at interviewe børnene og fortsat arbejde på at udvikle 
dialogen. 

Gennem interviews bliver det især tydeligt, at børns dannelse 
og læring bør være kontekstbaseret samt hvorfor man mange 
gange kan komme langt med en individuel tilpasning af struk-
turerne. På CBUF har man eksempelvis haft en ung, der har haft 
ernæringsproblemer, bl.a. fordi den unge havde ekstremt svært 
ved at tage mad i køleskabet og spise foran andre mennesker. 
Man fristedes som personale til at sige, at det er noget pjat, og 
at den unge ikke burde være bange for at bruge køleskabet 
foran andre. Det dybdegående interview hjælper imidlertid med 
at afsløre, at den unge igennem barndommen har haft stærke 
oplevelser; et konfliktfyldt hjem, hvor han har haft meget skæve 
rutiner i forhold til spisninger og dét at spise i fællesskab. Den 
unge fortæller eksempelvis, at han altid gemte sin madpakke til 
om aftenen, når han var på sit værelse for at sikre sig, at han fik 
et aftensmåltid. Hos CBUF har det ført til, at man har placeret 
et køleskab inde på den unges værelse, hvilket har givet ham 
mulighed for at kunne lave sin mad i eget tempo og uden en 
social kontekst med dybtliggende negative associationer. Dette 
„individualiserede“ indgreb i den unges struktur har til gengæld 
ført til en sundere ung med øget trivsel.

STYRKET INDSATS SOM PÆDAGOGISK UDVIKLING

For at pædagogerne kan gøre en forskel for børnene og de 
unge, bør de vigtigste forudsætninger være til stede. Det at 
arbejde med sig selv som den uddannede pædagog, er til 
stadighed at åbne sig op og forsøge at forstå det uforståelige -  
oplevelser man ikke selv har i sin „bagage“. Dét at have oplevet 
sult som en del af sin egen opvækst, det at have været udsat 
for vold og misrøgt som en del af barndommens hverdag, det 
at skulle kunne sætte sig i et barns sted, hvor en barndom har 
været præget af uforudsigelighed, manglende struktur, mangel-
fuld omsorg og nærvær – stiller uhyre store krav til de voksne 
for at kunne opbygge tillidsfulde relationer til børnene. Projekt 
Styrket Indsats har stillet skarpt på nogle af de elementer, som 
kan medvirke til at bane vejen frem til at genskabe tillid og håb 
for børn om et meningsfuldt liv, man får medindflydelse på. Det 
er et langt sejt træk at være autentiske og troværdige voksne, 
der lytter og er nærværende sammen med de anbragte børn 
og unge. Udviklingen af den pædagogiske indsats bør således 
forstås, som en dynamisk fortløbende proces for alle ansatte 
på anbringelsesområdet, hvor etiske refleksioner indgår som et 
afgørende fælles fundament i arbejdet.  

Lektor Hanne Forsberg
VIA University College
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Den betydningsfulde voksne

Anbragte børn og unge oplever i særdeleshed, at alt omkring dem er midler-
tidigt. Projektet har vist, at der introduceres en usikkerhed hos børnene, når 
de oplevede, at deres hjem kan forsvinde. Kombineret med mange forskellige 
sagsbehandlere, skoleskift, nye døgntilbud, sammenbrud i familiepleje og 
nye medarbejdere skal disse børn sammenlignet med ikke-anbragte børn i 

langt hyppigere grad 
forholde sig til nye 
mennesker - både 
til andre børn og til 
voksne. Som kon-
sekvens er de langt 
mindre tillidsfulde og 
trygge ved de sociale 
relationer, som de er 
en del af. Det betyder 
også, at de anbragte 

børn og unge helt grundlæggende mangler en tro på, at voksne mennesker 
kan og vil hjælpe dem, hvis de får brug for det – de føler sig derfor ofte alene. 
Barnets manglende tilhørsforhold og personer, de stoler på, kan være en af 
de mest komplekse barrierer for fagpersoner at overkomme i arbejdet med 
anbragte børns personlige og faglige udvikling.

Jeg har ingen, jeg kan stole på 
– alt er midlertidigt
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Nuanceret problemforståelse

„Jeg har skiftet skole så mange gange“

„I starten når man bliver anbragt, så kommer der 
bare nye hele tiden – det er svært“

„Alle de voksne er smuttet en dag“

„Jeg føler mig svigtet af mine forældre – hvis 
ikke man kan stole på sin familie, hvem kan man 
så stole på?“

„Hvis ikke man har en, man kan stole på og sige 
det til, så kan man ikke få det ud af hovedet“

„Man har én, max to, man kan stole på, men de 
stopper. Så skal man finde en ny, men det bliver 
sværere og sværere, for hvor lang tid bliver de?“

„Man kan kun stole på sig selv i sidste ende“

„Alle de voksne er 
smuttet en dag“

„De voksne interesserer sig ikke for, hvad jeg 
egentlig vil“

„De voksne har for travlt til at hjælpe, og hvad 
nytter det at fortælle dem noget – de kan ikke 
hjælpe med det alligevel“

Svært at få hjælp

Mange skift

Mangler nogen at stole på  
– en tryghedsperson

„Jeg var meget nervøs, da jeg skulle starte i 
praktik. Jeg skulle vente på dem i entreen og 
husker tydeligt, hvordan andre mennesker kig-
gede på mig“

Utryghed og social angst

„Jeg hører ikke til nogen steder“

„Lige meget hvor jeg er, så er alle imod mig“

„Jeg ved ikke, hvad der skal ske med mig, for jeg 
har ikke andre steder“ [læs: end døgntilbuddet]

„Jeg går i specialskole, bor på døgntilbud – jeg 
har allerede fucket mit liv op“

Hvad er jeg en del af?
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Den betydningsfulde voksne

En autentisk voksen, der vil mig!
Det er afgørende, at anbragte børn og unge har en særlig voksen, som de stoler på og 
støtter sig op af. Det er en voksen, som barnet føler, ikke kun er der, fordi det er deres 
arbejde. De er oprigtigt interesseret og autentiske i deres relation til barnet. Barnet føler, at 

der (endelig) er en, der forstår 
dem og vil dem. Denne 
voksne kan både være en 
pædagog, en lærer, eller sågar 
en pedel eller kantinedame. 
De vigtige elementer i disse 
betydningsfulde forhold er 
for det første, at barnet har 
meget klare oplevelser af 
at blive særligt valgt til. Den 
voksne formår for det andet i 

disse forhold at vise hensyn og stille krav uden at udstille barnet – de kan stille krav, fordi 
relationen tillader det. Børnene hjælpes af denne ene voksne til at få ambitioner på egne 
vegne. Det ses oftest, at relationen er et resultat af, at den voksne har været vedholdende, 
også når barnet har været afvisende eller ikke har haft lysten til at åbne op for den voksne. 
Indsigterne viser også, at det nogen gange kan være nok med én tryghedsperson, der 
kan være det midlertidige håb og hjælpe med at oversætte „systemet“ og dermed hjælper 
barnet med at finde sin vej.

Jeg har brug for en voksen, 
jeg kan stole på

Billedet er fra Børnetopmødet 2017, hvor anbragte børn og unge gav deres bedste råd til voksne på et postkort.
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Positiv praksis

„Da jeg endelig 
forstod, hvad de ville 
have, kunne jeg tage 

imod“ 

„Min skolelærer som giver mig lysten til at gøre 
en indsats“

„Kantinedamen er altid sød mod mig. Hun giver 
mig mad, når jeg hjælper hende. Hun stoler på 
mig og giver mig ansvar. Derfor hjælper jeg hen-
de endnu mere“

„Giv os ansvar: Vi har f.eks. ansvar for, at der ser 
ordentlig ud på tilbuddet. Det er rart at vide, at 
jeg kan de ting, når jeg skal flytte ud“

„Pædagog om ung i praktik: Han fungerer 
overraskende godt socialt i bondegårdsgruppen 
derude. Den særlige personlighed, som han er, 
bliver rummet ude på den gård.“

At blive mødt fordomsfrit og få ansvar

Skolelærer: „Det er vigtigt at tage individuelle 
hensyn til barnets vanskeligheder. F.eks. ved jeg, 
at den unge i min klasse ikke kan tåle at læse 
tekster, hvor ordet „blod“ fremgår. Derfor undgår 
jeg at give klassen den slags læsning“

At vise hensyn uden at udstille

„Vi sad i bilen og den voksne snakkede med 
mig, selvom det betød, at isen smeltede i baga-
gerummet“ 

„Når de voksne åbner sig op, så gør jeg også – 
så tager man også mere hensyn til dem“

„De voksne skal også vise deres personlige sider“

„Det giver selvtillid, at der er en voksen, der vil 
en“

„Uanset hvor meget lort jeg laver, holder de fast 
i en – og så tror man på, at de godt vil en og 
holder af en. Det er trygt“

„De gode voksne er dem, der smiler, og som 
ikke er sure“

At blive valgt til

„Der var et tidspunkt, hvor jeg gik udenfor, og 
hun [den voksne] gik bare med mig. Vi stod 
derude. Hun sagde ingenting, stod der bare, for 
min skyld. Det var så akavet, så jeg begyndte at 
snakke med hende. Men det var også rart, at hun 
var der“

Ung om en vigtig voksen: „Jeg var 6 år og så 
vred over alting indeni, at jeg ikke gad snakke 
med nogen. Men [den voksne] han satte sig bare 
ovenpå på mig i en halv time og tvang mig til 
at snakke med ham til sidst. Det var det bedste, 
han kunne have gjort“

„Da jeg endelig forstod, hvad de ville have, kun-
ne jeg tage imod“ 

At være vedholdende
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Den betydningsfulde voksne

Gennem interviews med de anbragte 
børn har flere døgntilbud opdaget, 
at de børn og unge, der er lykkes 
med at overkomme mange af deres 
udfordringer, har kunne fortælle om 
én særlig voksen, som har gjort en 
forskel for deres liv. Døgninstitutio-
nerne Grenen-Glesborg og Fonden 
Åstedet har derfor igangsat initiati-
ver, hvor man møder børnene på nye 
måder, som styrker barnets udvikling. 
Man har dog skulle udfordre både 
interne procedurer og eksisterende 
fagregler om, hvordan vi adskiller det 
professionelle fra det personlige og 
det private.

Grenen-Glesborg og Åstedet har – ligesom mange andre 
døgntilbud i projekt Styrket Indsats – erfaret, at anbragte børns 
manglende tillid til voksne og mangel på meningsfulde relati-
oner med ikke-professionelle voksne er en fundamental faktor 
for, at det er så komplekst at arbejde med børnenes udvikling. 
Som et barn fra børnepanelet siger:

„Jeg føler mig svigtet af mine forældre – hvis ikke man kan stole 

på sin familie, kan man ikke stole på nogen“ 

– interview med anbragt barn

VÆRDIG TIL AT BLIVE ELSKET

Den mangel på betydningsfulde relationer i mange af de an-
bragte børns liv har markant betydning for deres selvværd og 
drivkraft.

„Flere af de unge, vi har, er jo kommet hertil med en følelse af ikke 

at være værdige til at blive elsket. Og det er jo ikke fordi, vi snakker 

om, at vi på den måde skal elske vores unge mennesker, men 

oplevelsen af, at ’der er nogen, der holder af mig’, blev en drivkraft 

for dem […] Nogle fortæller, at det er nemmere at gøre ting for 

andres skyld end sin egen“ 

– Tine, pædagog på Åstedet

På både Grenen og Åstedet arbejder man med initiativer, som 
skaber de formelle rammer til at danne uformelle relationer 
med børnene ved at bruge tid sammen på en anden måde. 
Baggrunden for dette har været observationerne af og indsigt i 
de børn, som er lykkes med uddannelse eller arbejde på trods 
af store udfordringer. Hos Grenen-Glesborg var man overra-
skede over, hvor krystalklart disse unge kunne huske tilbage 
på konkrete situationer, hvor én særlig voksen gjorde noget 
betydningsfuldt:

„Den unge kunne simpelthen specifikt, nærmest på klokkeslæt, 

sige, hvornår det var. Det var en øjenåbner for os pædagoger. 

F.eks.: ’Jeg havde det svært. Jeg var lige ved at droppe ud af min 

uddannelse, men så kom Mette . Vi var ude at køre en tur, og så 

kom vi til at snakke om det’ eller ’ Det var, da Jesper sikrede, at jeg 

kom i praktik, og hvor jeg havde muligheden for at snakke med 

„Jeg var ved at 
droppe ud af 
min uddannelse, 
men så kom 
Mette“

Casestudie: 
Den 
betydningsfulde 
voksen

Det er enormt vigtigt 
for os, at barnet på sigt 
lærer at tage ejerskab 

for deres eget liv ...

2. Navne i eksemplerne er blevet erstattet med fiktive navne
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casestudie

ham, hvis der var noget, der ikke var så godt. Han 

tog ansvar og hjalp mig rigtig meget’“2 

– Niels, pædagog på Grenen

TID OG RUM TIL BETYDNINGSFULDE 
RELATIONER

På døgntilbuddet Grenen-Glesborg arbejder 
man på at skabe rum til, at dér, hvor en ung og 
en voksen har en særlig relation, kan man få lov 
til at udvikle denne relation på kanten mellem 
det personlige og det private. Muligheden tages 
i brug, når det vurderes, at den unges relation til 
en voksen kan danne grundlag for et pædago-
gisk udviklingssamarbejde med den unge, som 
ellers ikke lykkes. Det starter med, at en kon-
taktpædagog kan se, at han/hun har en særlig 
relation til en ung, og at der er et potentiale for, 
at denne kan bruges til at hjælpe den unge med 
et personligt udviklingsmål såsom at komme ind 
på en uddannelse eller komme i job. Pædagogen 
drøfter dette med sin afdelingsleder og typisk 
også med kollegaer fra samme afdeling. Hvis det 
godkendes af leder og kollegaer, får den pågældende pædagog 
et antal ugentlige timer, som kan bruges til særlige én-til-én 
aktiviteter med den unge – det kan eksempelvis være støtte til 
at søge praktik/uddannelse, besøge den unges familie, tage den 
unge med hjem, telefonsamtaler på mobiltelefon. Det er kendt 
for den unge, at det er lønnet arbejde, og på hvilket grundlag 
relationen dannes, og den åbenhed er vigtig for Grenen.

RELATIONER SOM PÆDAGOGISK PRAKSIS

På Grenen har konceptet rykket grænser. Man har været igen-
nem en lang proces med at gøre tankegangen og konceptet 
til en formel del af deres pædagogiske værktøjer og underlagt 
relevante forbehold - såsom sikkerheden omkring pædago-
gerne (Grenen arbejder særligt med kriminalitetstruede samt 
børn og unge med dom) og supervision med kollegaer via 
p-møder. Grenen har udarbejdet et detaljeret håndbogsdoku-
ment, der beskriver processen fra start til slut – herunder de 
ansættelsesforholdsmæssige regler, der også har været forbi til 
godkendelse hos medarbejdernes fagforening. Det har gjort, at 
flere medarbejdere tør tage skridtet og dyrke særlige relationer 
med de unge. Resultatet er, at Grenen i dag har en tilgang til 
den unge, som giver dem en målrettet individuel støtte, som de 
hidtil aldrig har kunne gøre.

„Vi har fået det indarbejdet i vores daglige pædagogiske praksis. 

Vores IPD [individuel pædagogisk delmål] er en integreret del af 

det. Laver vi en styrket indsats for nogen, så skal det beskrives der 

[…] Det er et stykke arbejde, du ligger, og det er ikke frivilligt arbej-

de. Derfor så bliver det også ordentligt.“ 

– Niels, pædagog, Grenen

Ligeledes på Fonden Åstedet er det blevet en praksis, at unge 
og voksne, som har en god relation, kan få lov til at udleve 
denne i en mere personlig sfære end døgntilbuddet. Dette 
kan eksempelvis være ved, at den unge inviteres med hjem til 
aftensmad, overnatning, sejltur i den voksne pædagogs sejlbåd 
eller en hikingtur m. overnatning i skoven. 

„De tiltag, der har været lavet, har taget udgangspunkt i, hvad den 

voksne enten har haft lyst til, eller hvad den voksne har fået inspi-

ration fra den unge til at kunne gøre. Og det har været noget så 

simpelt at gå en tur på stranden og spise en is, eller det har været, 

hvor de unge har været med os hjemme i vores private hjem. De 

her er egentlig kommet meget naturligt, fordi der har været fokus 

på, at det skulle være lysten, der drev værket“ 

– Tine, pædagog, Åstedet

BALANCEN MELLEM DILEMMAER OG RESULTATER

At arbejde med enerelationen er dilemmafyldt overfor både 
børn og voksne, og det er en indsats, der skal tilgås med grun-
dig forberedelse og solid faglighed. Begge har været institutio-
ner, som i deres tidligere praksis har prioriteret den professio-
nelle distance mellem pædagog og anbragt meget højt. Begge 
døgninstitutioner er samtidig ikke i tvivl om, at fordelene ved en 
tættere relation opvejer dilemmaerne og de ekstra overvejelser 
og foranstaltninger, man må gøre sig. 

Den nye fortrolighed mellem pædagog og ung, som man på 
Åstedet oplever, har givet helt nye muligheder for at arbejde 
med den unges selvforståelse og udvikling.

„Vi kan helt klart se i relationerne mellem de voksne og de unge, at 

der er et samspil, der er blevet styrket på rigtigt mange punkter – 

særligt fortroligheden [mellem ung og voksen]. Det giver mulighed 

for at arbejde med deres egne refleksioner, deres oplevelse af deres 

egne kompetencer og deres udfordringer. Det er enormt vigtigt for 

os, at barnet på sigt lærer at tage ejerskab for deres eget liv. Her har 

vi set, at der åbner sig en gylden mulighed, når fortroligheden er 

på plads.“

 – Tine, pædagog, Åstedet

Den unge opleves også at have fået en langt større tryghed og 
tro på sig selv i uddannelsen og job, når de har én betydnings-
fuld voksen, de kan søge støtte hos frem for en masse overfla-
diske relationer. 

„Når de får støtte og en hjælp til at tro på sig selv, og når de får 

muligheden for at læne sig op af en skulder, blive hentet, eller få 

et telefonnummer, hvor de kan kontakte mig: f.eks. „Nu er jeg på 

skideren, Niels“ 

– Niels, pædagog, Grenen

Billedet er fra Børnetopmødet 2017, hvor anbragte børn og unge gav deres bedste råd 

til voksne på et postkort.
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Barnets autonomi

På trods af, at tilbuddene troede, at de sørgede 
for netop det i deres arbejde med børnene
Anbragte børn og unge føler sig ikke lyttet til eller forstået af de voksne og det system, de 
vokser op i. Det handler både om voksne fagpersoners generelle forståelse for barnet som 

person, men også i de specifikke hverdagssituati-
oner. Den største åbenbaring for pædagogerne i 
projektet har været at blive udfordret på deres an-
tagelse omkring, i hvor høj grad de lykkedes med 
børneinddragelse inden projektet, da alle mente, 
at de arbejdede anerkendende og involverende. 
Temaet om børn, der ikke føler sig forstået og lyttet 
til, gav stærk genlyd i næsten samtlige interviews 
med børn- og unge, hvilket var overraskende for 
mange af de 14 døgntilbud i projektet. 

Jeg føler mig ikke set, 
hørt og forstået

Billedet er fra Børnetopmødet 2017, hvor anbragte børn og unge gav deres bedste råd til voksne på et postkort.
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Nuanceret problemforståelse

„De voksne kan ikke 
forstå, hvordan jeg 

har det eller forstå min 
situation. De ved ikke, 

hvordan det er at være 
anbragt“

„De ved ikke, hvordan jeg har det, og jeg ved 
ikke, hvordan de kan finde ud af det“

„Jeg er ikke tilpas der, hvor de voksne synes, jeg 
skal være“

„De forstår ikke altid, hvis jeg reagerer på en 
bestemt måde“

„Hvis der har været en konflikt, så har de voks-
ne svært ved at sætte sig ind i, hvorfor det er et 
problem“

Pædagoger: „Når lærere ikke kender vores børn, 
skaber det meget hurtigt misforståelser“

Manglende kendskab/indsigt

„De voksne interesserer sig ikke for, hvad jeg 
egentlig vil“

„De voksne kan ikke forstå, hvordan jeg har det 
eller forstå min situation. De ved ikke, hvordan 
det er at være anbragt“

„Hvis jeg har en dårlig dag, så snakker de voksne 
med mig, men de forstår det ikke. De prøver at 
hjælpe, men det er på en anderledes måde, end 
jeg er vant til“

Føler sig ikke set, hørt og forstået

„Det er jo vores hjem, det skal vi jo have ind-
flydelse på“

„De tager beslutninger omkring mig og mit liv 
uden mig“

Manglende inddragelse og 
medbestemmelse

„Jeg er ikke tilpas der, 
hvor de voksne synes, jeg 

skal være“
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Barnets autonomi

Og sidde med omkring bordet, når der bliver 
truffet beslutninger om mig
Når anbragte barn føler, at de har indflydelse på beslutninger omkring deres eget liv og 
deres hverdag skaber det motivation og lyst til forbedring. En forudsætning for dette har 
været en kultur blandt de succesfulde medarbejdere, hvor de spørger og lytter til børnene 

og bruger indsigterne til at supplere deres 
antagelser og pædagogiske arbejde. Dette 
viste sig også at være en svær disciplin, 
da man især som fagprofessionel ofte 
altid er i „løsningsmode“ og ofte ikke får 
en reel forståelse af barnets oplevelser 
og behov. Et mod til at spørge dybere 
ind, evnen til at være nysgerrig og gøre 
barnet i stand til at tage beslutninger om 
eget liv, har været afgørende for nogle af 
de positive praksisser, projektet stødte på. 

For at være nysgerrig har det vist sig, at det er nødvendigt med tid for den fagprofessio-
nelle til at kunne møde barnet uden en dagsorden og på den måde have åbne samtaler. 
Det er også igennem disse samtaler, at man har set, at succesfulde børn ofte finder ro og 
skabe klarhed omkring deres anbringelse og livshistorie.

Jeg vil have indflydelse 
på mit eget liv

Foto: Christian Brandt
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Positiv praksis

„Det hjælper at forstå, 
hvor man kommer fra, og 
hvorfor man er anbragt“ 

Pædagog: „Børnene kan have konkrete ønsker, 
de gerne vil have opfyldt. Men helt grundlæg-
gende, så er det noget med at blive anerkendt. 
At man som pædagog kan sige „jeg har rent 
faktisk lyttet til dig““

Pædagog: „Børnene kan fortælle en noget om, 
hvordan deres liv ser ud – som man ikke ville 
kunne have fundet ud af på andre måder.“ 

Pædagog: „Det er stadigvæk de voksnes ansvar 
at tage beslutningerne. Vi får bare et bedre data-
grundlag til det“

Pædagog: „Vi havde før spurgt om børnene sov 
godt, og det svarede de ja til. Det, vi ikke var 
klar over, var, at „god søvn“ for dem betød, at de 
„kun“ vågnede 4 gange om natten. Og vi antog 
også, at de bare ville vække os, men det ville de 
ikke, fordi de syntes, det var synd for os, og fordi 
de ikke troede, vi kunne hjælpe dem alligevel“

At spørge i stedet for at antage

„En god voksen taler ligeværdigt til mig i almin-
deligt sprog og tør også at fortælle noget om sit 
eget liv“

„De er ligesom min familie, de lytter, når jeg har 
problemer og vil gerne hjælpe“

„En god voksen er en, der har tid til mig“

„Vi forstår hinanden og laver noget sammen“

At have mere en til en tid uden en 
dagsorden

„Vi skal kunne spejle os lidt i en voksen“

„Giv os klare mål, så vi kan se det gradvist bliver 
bedre. Små ting, som man faktisk kan lykkes 
med“

„Det hjælper at forstå, hvor man kommer fra, og 
hvorfor man er anbragt“

„Det er rart at have nogen at snakke med, som 
har siddet i det (forstår hvad det vil sige)“

At støtte den unge i sin 
identitetsdannelse

„Det er vigtigt med udviklingssamtaler, hvor vi 
taler om, hvad jeg gerne vil blive bedre til, og 
opstiller mine egne mål“

Barn: „En god voksen lytter, støtter, bakker op, 
giver modspil og behøver ikke være enig med 
mig.“

Barn: „Vi børn bor her og vil gerne være med 
til at bestemme, hvem der skal arbejde i vores 
hjem“

Pædagog: „Når man snakker med børnene om, 
hvad de gerne vil have, kan det såmænd godt 
være, at man ender ud med det samme, som de 
voksne var kommet i tanke om, men børnene 
har jo til gengæld meget større engagement i 
den løsning, der bliver fundet. De oplever, at de 
har været deltager i det“

At nogen forstår mine behov og ønsker
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Barnets autonomi

Hos døgninstitutionen Spanager 
skole- og behandlingshjem har man i 
løbet af dataindsamlingen opdaget, at 
en stor del af problemerne med at ar-
bejde med anbragte børn ofte skyldes, 
at børnene ikke føler sig lyttet til eller 
forstået. Det på trods af, at pæda-
gogerne på Spanager egentlig alle-
rede arbejdede aktivt med børneind-
dragelse. Medarbejderne har derfor 
udviklet initiativer, som hjælper dem 
med at bruge børnenes stemmer til 
at skabe stærkere grundlag for deres 
beslutninger og pædagogiske arbejde 
i hverdagen. 

I arbejdet med at skabe en nuanceret problemforståelse [læs: 
som en del af arbejdet med metoden positiv afvigelse] blev det 
tydeligt for Spanager, at de som fagprofessionelle ofte er trænet 
til at skabe løsninger, så snart de stødte på en udfordring med 
et barn. Vi deler her perspektiverne fra psykolog- og behand-
lingsansvarlig på Spanager, Birgitte Hagemann:

„Når man arbejder på en døgninstitution, sker der mange akutte 

ting, som gør, at man skal være god til at gå i „løsningsmode“ nu 

og her. Men der er jo brug for nye tilgange på det her felt“

Spanagers interviews viste, at mange af deres børn føler en 
afmagt ift. deres egen hverdag, hvilket fører til konflikter og 
manglende tillid til voksne generelt. Det bliver derfor vigtigt som 
fagprofessionel at turde forblive undersøgende i længere tid, 
lytte til børnene (og tage det, de siger, seriøst som sandheden) 
og dermed opnå en dybere forståelse for barnets oplevelser. 
Ofte griber man dog til de løsninger og indøvede praksisser, 
man kan i forvejen – og ofte kommer disse løsninger til at fylde 
mere end barnet, som har problemet. Ikke fordi man ikke gider, 
men fordi man tror, man ved, hvad der er på spil for barnet. 
Men ofte betyder det, at man simpelthen rammer forkert med 
sine indsatser.

„Når vi går for hurtigt i „løsningsmode“ kommer vi til at gøre mere af 

det, som ikke virker. Og bliver ved med at gentage dem. Ikke fordi vi 

er dumme, men fordi vi jo tror, at det er rigtigt. Derfor er det vigtigt, 

at vi spørger børnene og spørger dem på den rigtige måde“

SAMTALEN SOM ET PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

Spanager har gennem en række initiativer gjort det til en del af 
deres daglige praksis at have samtaler med børnene, hvor man 
fortsætter med at opnå indsigter, ligesom man gjorde gennem 
interviews i dataindsamlingsfasen af projekt Styrket Indsats:

„De har en 
helt anden 
erfaringsverden, 
du ikke kender til“

Casestudie: 
 At lytte til 
børnene, før 
vi løser deres 
problemer



31

casestudie

„Når man i stedet snakker med børnene om hvad de gerne vil 

have, kan det såmænd godt være, at man ender ud med det 

samme, som de voksne var kommet i tanke om, men børnene har 

jo til gengæld meget større engagement i den løsning, der bliver 

fundet. De oplever, at de har været deltager i det“

Udover at skabe et større engagement hos børnene, har den 
undersøgende tilgang også givet de fagprofessionelle nogle 
indsigter, som de ellers ikke ville have opdaget. 

„Der er nogle af de ting, som de har sagt i interviewene, som 

vi aldrig kunne have fundet frem til selv. Et eksempel er vores 

søvnprojekt. Her har vi fundet ud af, at mange børn slet ikke ser 

det som en mulighed at gå til en voksen, når de ikke kan sove 

om natten [noget som projektets indsigter har vist er tilfældet hos 

mange anbragte børn]. De tænker „jeg kan da ikke være bekendt 

at vække den voksne, de skal på arbejde næste morgen“. De har 

aldrig oplevet, at en voksen er til hjælp om natten. De har en helt 

anden erfaringsverden, du ikke kender til.“

EVNEN TIL AT VÆRE OPRIGTIGT NYSGERRIG

En meget vigtig del af initiativet om at lytte til børnene er 
nysgerrighed. Spanager har opdaget, at for at kunne inddrage 
barnets stemme, så kræver det, at man er i stand til at presse 
barnet lidt og vise, at man er oprigtigt nysgerrig. 

„F.eks. i nogle af vores interviews om søvn, så starter de jo med at 

sige „jamen det er fint nok. Jeg sover fint nok“. Men når man bliver 

ved at spørge ind til detaljerne omkring det, så siger de måske „Jo 

det fint nok, men jeg kan godt vågne en gang imellem“ – så kan 

man spørge „Nå, hvornår er det?“ – så begynder der jo at komme 

lidt mere på, og de begynder at sige „Det er faktisk ikke fint nok. 

Altså, jeg kan faktisk godt se, det kunne være rart, hvis jeg kunne 

sove lidt mere.“ Det er selvfølgelig, fordi man presser dem lidt, men 

det er også fordi, de mærker den voksnes nysgerrighed, og det er 

en måde at komme i møde på, „jeg er faktisk ægte nysgerrig på dit 

liv“, og det kan de færreste modstå i længden.

ET BEDRE BESLUTNINGSGRUNDLAG

En vigtig pointe i metoden, som Spanager bruger til at inddrage 
børnenes stemme er ikke, at børnene pludselig bestemmer, 
hvad der skal ske. Der er nærmere tale om et bedre beslut-
ningsgrundlag for den fagprofessionelle.

„Vi har bedre information at tage den enkelte beslutning på grund-

lag af. Børnene kan fortælle én noget om, hvordan deres liv ser 

ud – som man ikke ville kunne have fundet ud af på andre måder. 

Men det er stadigvæk de voksnes ansvar at tage beslutningerne. Vi 

får bare et bedre datagrundlag til det“

Den positive praksis i at spørge børnene handler ikke kun om, 
at de fagprofessionelle står stærkere i deres daglige arbejde, 
men også om barnets personlige udvikling. Når de bliver spurgt 
bliver de nemlig anerkendt og får evnen til at tackle deres egne 
problemer bedre i fremtiden.

„Helt grundlæggende, så er det noget med at blive anerkendt. 

„Jeg har rent faktisk lyttet til dig“. Og selvom de ikke får deres vilje i 

den specifikke situation, så føler de sig mødt og selv meget dårligt 

fungerende børn kan forstå det.“

„Vi er jo rollemodeller for dem. Det skal vi hele tiden huske. Så hvis 

vi kun møder med kontrol og konsekvenser, så er det den måde, 

de også vil prøve at løse problemerne på senere. Og vi har endda 

en ekstra opgave, fordi sandsynligheden er, at de børn, der er på 

døgninstitutionen, har mødt rigtig mange, som har haft en uhen-

sigtsmæssig måde at løse problemer på. Så vi skal være meget 

tydelige i at være nogle anderledes rollemodeller“

„Og selvom de ikke 
får deres vilje i den 
specifikke	situation,	
så føler de sig mødt“

Nogle af de unge fra Styrket Indsats’ Børnepanel sammen med Trine 

Torp (SF), der var vært for Børnepanelets møde på Christiansborg



GRENEN-GLESBORG, GRENAA  
– PALLE L ABRAHAMSEN, AFDELINGSLEDER

Vi har fået igangsat nogle tiltag som er meget mere målrettet den enkelte unge. 
Projektet har affødt en tilgang, hvor det er den unges udsagn, der er afgørende 
for tiltaget. Vi er blevet meget bedre til at finde de positive afvigelser, hvilket 
afføder bedre kvalitet og en mere motiveret ungedeltagelse.

CENTER FOR BØRN, UNGE OG FAMILIER, HERNING  
– ANDERS JONASSEN, TEAMLEDER

Styrket Indsats har betydet at der hos os er kommet meget større fokus på de 
unges skolegang. Vi har gennem deltagelse i projektet udviklet nye metoder til 
at støtte op omkring de unges individuelle skolegang. Vi har ligeledes fået en 
øget indsigt i forhold til de skjulte løsninger som allerede findes i praksis.

BØRNE- OG UNGECENTER NORDDJURS  
(BØRNECENTRET), NORDDJURS  
- LONE MARKMANN, SOCIALRÅDGIVER

Vi har med projektet fået mere fokus på børnenes individuelle behov samt fokus 
på at lytte højere. Mere fokus på børnenes skolegang og vigtigheden heraf i et 
fremtidsperspektiv. Vi mener man skal arbejde med metoden, fordi det giver så 
god mening, at have fokus på det, der lykkes. Vi kommer alt for ofte til at hæfte 
os ved det, der ikke lykkes, og det er der ikke meget udviklingsperspektiv i.

BØRNE- OG UNGECENTRET ØSTERVANG, HOLSTEBRO  
– LASSE KALSGAARD, AFDELINGSLEDER

Som tilbud har det skærpet vores nysgerrighed på det som lykkes. I en hverdag, 
hvor problemer eller udfordringer ofte bliver udgangspunkt for dialog omkring 
og med den enkelte unge, har det givet os rigtig god energi at være nysgerrige 
i fællesskab på det, som lykkes. Samtidig er vi blevet overrasket og beriget gen-
nem vores interview, hvilket har udviklet nye fællesforståelser ift. både persona-
lets og den unge.

FONDEN SPARTA, HERNING  
– LOTTE SJØRSLEV, ARBEJDSGRUPPEANSVARLIG OG PÆDAGOG

Projektet har skabt øget fokus på skolegangen og ikke mindst vigtigheden af en 
helhedsorienteret indsats; herunder arbejder arbejdet med den „gode morgen“ 
og „gode aften“ for at skabe en bedre skolegang og hverdag for den enkelte 
unge. Tiltagende der er sat i værk er baseret på de unges egen opfattelse og 
erfaringer, og giver dermed mening for de unge.

Hvad siger døgntilbuddene 
om Styrket Indsats?
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Faglig og social udvikling

Jeg ved ikke, hvad jeg skal her - jeg forstår 
ikke, hvordan jeg skal agere
Anbragte børn udtrykker i særligt høj grad at være utilpasse i skolesystemet. Rent fagligt 
har børnene ofte haft afbrudte forløb og meget fravær, der gør, at de er fagtligt bag-
ud. Samtidig forstår mange slet ikke, hvad de skal med skolen og mangler simpelthen 
en elevidentitet. På det sociale område oplever de fleste også i langt højere grad end 
ikke-anbragte børn konflikter og barrierer for at danne venskaber i skolen, hvilket er med 

til at vanskeliggøre skolegangen. 
Det understreges af, at børnene 
ofte i mødet med skolen også 
møder fordomme, og  deres an-
bringelse ofte ses som et tabu. 
ADHD og lignende forstyrrelser 
overses ofte af lærerne, og den 

manglende indsigt i børnenes behov medfører, at sociale problemer tolkes som faglige 
problemer. Samtidig giver lærerne udtryk for manglende redskaber/indsatsmuligheder ift. 
at fastholde de unge i undervisningen. Nedenstående overskrifter er nogle af de gennem-
gående årsager til, at mange anbragte børn føler, at de ikke passer ind i skolen.

Jeg passer ikke ind i skolen

Billedet er fra Børnetopmødet 2017, hvor anbragte børn og unge gav deres bedste råd til voksne på et postkort.
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Nuanceret problemforståelse

„De voksne siger kun 
jeg skal gå i skole, de 
spørger ikke, hvorfor 

jeg ikke vil i skole“

„Jeg føler mig bagud i forhold til de andre på 
min alder“

„Jeg forstår ikke det, lærerne siger“

„Jeg har ikke de samme muligheder som andre 
unge, da jeg er svag fagligt“

Svært at følge med fagligt

„Nogle gange bliver jeg mobbet – de siger en 
masse grimme ting om mig“

„De skubbede mig ind i mobbecirklen, råbte af 
mig og drillede mig „

Mobning og slåskampe i skolen

„Jeg går kun i skole, fordi ellers må jeg ikke få 
internet“

„De voksne siger kun jeg skal gå i skole, de spør-
ger ikke, hvorfor jeg ikke vil i skole“

Kan ikke se meningen med skole

„Jeg bor på børnehjem, derfor er jeg mindre 
værd“

„Jeg måtte ikke være sammen med min veninde 
fra klassen mere, fordi hendes forældre fandt ud 
af, jeg var anbragt“

Skal forholde sig til fordomme og 
tabuer om at være anbragt

Pædagog: „De unge bliver væk fra skolen, når de 
ikke ved, hvad de skal – f.eks. ture ude af huset“

Manglende rød tråd i indsatsen

„Det er svært at begynde i en ny klasse – jeg 
synes, det er svært at få nye venner“

„Det er nemmere at trække sig fra de andre, så 
kan de ikke holde en udenfor“

Svært at få vennervære i positive 
fællesskaber
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Faglig og social udvikling

Og blive anerkendt for det, jeg kan
Anbragte børn og unge har ofte en historik med mange nederlag, hvorfor det har væ-
ret særligt afgørende, når børnene oplever en meget håndgribelig ros. Børnene giver 
desuden udtryk for, at det ikke er nok, at voksne roser dem, men at de har behov for, at 
det er tydeligt og håndgribeligt, når de udvikler sig. Disse børn erfarer deres succes mest 
optimalt gennem f.eks. et mål de har opnået, en vellykket alternativ læringsform i skolen 

eller karakterer – ellers tror de ikke på det. På samme måde 
har dét at være en del af positive fællesskaber en effekt, 
fordi børnene her kan spejle sig i positive billeder og blive 
anerkendt for deres personlighed og styrker. Når både barn, 
pædagog og skolelærer sætter fokus på barnets tilgængelige 
ressourcer frem for at fokusere på problemerne, skabes der 
et system og en motivation for at gøre mere af det, som 
lykkes. Nedenstående overskrifter repræsenterer elementer-
ne af dette vigtige tema.

Jeg vil erfare mine  
egne succeser

Peter er fra Grenen-Glesborg og er netop kommet i lære som smed. Foto: Morten Pedersen.
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Positiv praksis

„Det er godt, når man 
laver en fejl, og andre 
hjælper og viser vej“ 

„Man skal have nogle positive venner, som roser 
en og tror på en“

„Hvis læreren viste, at de troede mere på os, så 
ville vi få selvtillid“

„Fordi når den voksne siger, at jeg er god, så vil 
jeg gerne leve op til det“

„Det skal være rigtig ros, ikke noget falsk. Hvis 
nogen roser en, men som ikke kender en, så 
bliver det tomt“

At blive rost og få anerkendelse

„Det er godt, når man laver en fejl og andre 
hjælper og viser vej“

Pædagog: „En del af vores børn har pludselig 
oplevet at blive valgt til i skolen af klassekamme-
raterne. Deres sociale relationer er blevet opti-
mereret. Før havde man ingen venner i skolen. 
Barnet øger sit sociale engagement, og man får 
troen på, at man faktisk godt kan med de andre 
i klassen“

At være i positive fællesskaber

„jeg smiler og synes, det er nice, når de voksne 
fortæller mig, hvad jeg gjort godt i skolen, og 
hvad jeg er god til her på døgntilbuddet“

„De voksne siger, jeg er kreativ, fordi jeg er god 
til at løse udfordringer, f.eks. da vi var ved bålet i 
går“

At modtage konkret feedback

„Man gør det igen, hvis man bliver rost“

„Det er helt grundlæggende: Hvis man får su-
cces, vil man mere…“

Pædagog: „Når vi fokuserer på det positive hver 
uge, bliver det negative også mindre! Børn får 
lige pludselig lyst til at gå i skole“

Pædagog: „Børnene bliver rost mere. Barnet 
oplever sig selv mere positivt. Fordi alle omkring 
barnet kigger ressourceorienteret omkring det 
her.“

At tale om de positive ting/når det lykkes
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Faglig og social udvikling

DE FØRSTE 3 MÅNEDER…

Jeg flyttede ind på CBUF afd. Claudisvej (C9) d. 13 marts.

Den første halvanden måned, jeg boede på C9 (som senere 
blev til S118), havde jeg angstanfald hver eneste dag. Jeg havde 
ikke rigtigt lyst til at bo på bostedet, det første stykke tid, fordi 
jeg ikke følte mig hjemme, havde hjemve og ikke rigtigt nogle 
at snakke med.

Jeg startede med ikke at gå i skole den første måned. Da jeg 
endelig startede i skole, startede jeg på Sønderagerskolen, i 
centerafdelingen for autister. Jeg er blevet glad for at gå på 
skolen, det er nogle rigtig gode lærere, og de andre elever er 
også nogle dejlige mennesker. Jeg startede med at gå fire timer 
i skole hver dag, jeg har øget mine timer stille og roligt. Inden 
sommerferien var jeg på 3 dage med 5 timer og 2 dage med 4 
timer. Nu efter sommerferien går jeg 25 timer i skole om ugen, 
så i gennemsnit 5 timer hver dag.

Det gode ved at være kommet på bosted er, at jeg har lært en 
helt masse nye fantastiske mennesker at kende, både pædago-
ger og unge! Jeg synes der er et fantastisk fællesskab på S118, 
jeg synes alle kan sige, hvad de vil, og der er plads til alle. 

Møderne på S118 er nogle jeg ser frem til, fordi jeg kan lide at 
snakke om alt det fremskridt, der sker i mit liv. Det er også no-
get jeg ser frem til, fordi så kan jeg se alle dem, der er der til at 
støtte og hjælpe mig. Jeg synes også det er rigtig dejligt, jeg får 
lov til at være med i alle beslutningerne, at jeg får lov til at sige 
det jeg vil, og at der bliver lyttet til mig, når jeg siger noget.

Jeg har lært mig selv at kende på mange forskellige måder. Det 
har været ekstremt hårdt at komme til det sted, jeg er nu. Der er 
langt til, jeg er i mål endnu, men jeg kan se mine fremskridt.

„Jeg er så stolt 
over mig selv for 
at kunne komme 
igennem alt det 
lort, jeg har 
oplevet“

Casestudie: 
Rasmus’ historie - 
en ung fra Herning 
fortæller...

„ Jeg har lært at 
stole på mig selv, 
lært at jeg er god 
nok, som jeg er“

Rasmus er en af de anbragte unge i 
Styrket Indsats, som i det seneste år 
har boet på Center for Børn, Unge 
og Familier (CBUF) i Herning. Han 
skriver her om sin faglige og sociale 
udviklingsrejse i den tid. Rasmus for-
tæller både om alt det positive, men 
nævner også vigtigheden af støtten 
udefra samt den store personlige 
indsats, han har skulle yde for at nå 
til det punkt, han er i dag.

3. Navne i eksemplerne er blevet erstattet med fiktive navne.
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casestudie

6-9 MÅNEDER

Skole: Jeg går stadig på Sønderagerskolen, og det er gået rigtig 
meget opad, både socialt og fagligt. 

I det sociale er jeg blevet accepteret. Med det mener jeg, at de 
f.eks. spørger, om jeg vil med ud, være med til at spille et spil 
eller bare sidde og snakke. Jeg er også selv blevet meget mere 
modig vedr. det sociale. Jeg tør at gå hen til andre og bare 
snakke med dem, og jeg tør også spørge, om de vil være med 
til at lave noget. Jeg er også begyndt at snakke rigtig meget 
med dem om alt løst og fast. Vi kan også sige sjove og drillende 
ting til hinanden, uden at nogen bliver sure eller kede af det.

Når det kommer til det faglige, er jeg rigtig godt med. Jeg får 
fine karakterer og en masse ros af lærerne. 

Fritid: I min fritid kan jeg godt lide at bruge tid med nogle af de 
andre unge fra S118 og de andre afdelinger. Jeg er rigtig glad for 
dem, jeg bor sammen med, de er nogle fantastiske mennesker 
og gode venner/veninder.

Jeg går også meget i motionscenter - 2-5 dage om ugen. Det 
at komme op og træne giver mig en masse endorfiner og 
glæde. Jeg bruger også træningen til at holde angst og andre 
dårlige/trælse ting på afstand.

Jeg har også fået mig et arbejde, og jeg er kommet til at arbej-
de i delikatessen i Meny. Dette var et job, jeg fik nemt ved hjælp 
af Kristina (pædagog), som har en god kontakt til chefen ude i 
delikatessen. Så jeg er meget taknemlig for Kristinas hjælp.3

UDSKRIVNINGSMØDE

Nu er det snart på tide, at jeg siger farvel til CBUF afd. S118. Det 
er jeg både glad og ked af, men jeg er sikker på to ting: 

1: Jeg er klar til at komme videre i mit liv, klar til at møde nye 
udfordringer, og til at få en masse nye oplevelser.

2: Jeg er 100% sikker på, at jeg aldrig kommer tilbage til dette 
sted, og det er jo godt, men jeg kommer sgu også til at savne 
at bo på S118.

Min oplevelse af at bo på CBUF afd. S118 har både været positiv 
og negativ. Jeg flyttede ind og hadede stedet, jeg troede ikke på 
nogen kunne hjælpe mig. Især ikke CBUF!

Det negative ved denne „rejse“ har været, at den har været 
ekstrem hård. Jeg har ikke altid følt, at jeg ville komme igennem 
den. Den har lært mig om en masse om mig selv som f.eks., at 
jeg skal kæmpe hårdere i det sociale, at jeg er meget hård mod 
mig selv, og at jeg ikke altid er god nok til at bede om hjælp, når 
der er brug for det. Hvis det stod til mig, ville jeg klare mig selv 
og ikke have bedt om hjælp. Jeg ville ikke belaste andre med 
mine problemer.

Jeg har også en masse positive ting fra denne rejse! Jeg har 
lært at stole på mig selv, lært at jeg er god nok, som jeg er. 
Ingen skal bestemme, hvordan jeg er som person! Noget af 
det mest positive ved denne rejse har været, at jeg har fået en 
masse nye tætte venner, både i skole og på afdelingen. Jeg har 
også mistet lysten til at dø! Det er nok det mest positive, der er 
sket. Jeg ville aldrig kunne have gjort det uden den støtte, jeg 
har fået fra afdelingen, min familie, og ikke mindst min kontakt-
person.

Den udvikling, jeg har været igennem, ville jeg aldrig have troet 
kunne lade sig gøre! Jeg har hørt en masse historier om folk, 
der har været helt udkørt, og så er kommet efter det igen. Jeg 
har altid beundret dem for det, og det gør jeg stadig. Det helt 
fantastiske er, at nu er jeg også selv en del af dem! Jeg er så 
stolt over mig selv for at kunne komme igennem alt det lort, jeg 
har oplevet. 

Rasmus har skabt sig mange nye og gode venner på CBUF og i skolen, og har også fundet tid til at møde nye mennesker igennem sit fritidsjob hos 

Meny. Foto: Morten Pedersen.
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Skolesamarbejde

Det	konfliktfyldte	samarbejde	overskygger	
barnets behov
Konflikter skal forstås som konflikter mellem de fagprofessionelle, og som barnets kon-
flikter med andre og med systemet. Anbragte børn har ofte både sociale udfordringer 
og faglige vanskeligheder i skolen, og det betyder, at når skole og døgntilbud mødes, så 

snakker vi om alt det, der ikke fungerer for bar-
net. Når mødet mellem skole og døgntilbud kun 
sker, når noget ikke virker, er det med til at skrive 
en historie af nederlag og medvirker i nogle til-
fælde til en ubevidst negativ opfattelse af barnet 
hos lærere og pædagog. Derudover medvirker 
forskellige mål og manglende nysgerrighed på 
hinandens praksis, at lærere ofte mangler viden 
og værktøjer til at arbejde med børnene. Der 
skabes her fordomme mellem skole og døgntil-
bud om hinandens evne til at tage ansvar – især 

når det også kommer til, hvem der skal sørge for, at forældre til barnet inddrages i samar-
bejdet. I disse konflikter bliver barnets behov overset, og de gensidige frustrationer spejler 
sig i barnets opfattelse af skolen samt introducerer en loyalitetskonflikt for barnet mellem 
døgntilbud, skole og forældre. 

Det svære samarbejde 
med skolen

Billedet er fra Børnetopmødet 2017, hvor anbragte børn og unge gav deres bedste råd til voksne på et postkort.
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Nuanceret problemforståelse

„De er aldrig til at 
få fat på, og jeg ved 

aldrig hvem det er, jeg 
egentlig skal ringe til“

Pædagog: „Der var noget samarbejde, der var 
gået rigtig meget i hårdknude.“

Pædagog: „Hver gang, der er det mindste pro-
blem, ringer de til os og beder os om at hente 
den unge“

Vanskeligt samarbejde mellem skole og 
døgntilbud

Pædagog: „Pædagoger snakker oftest med 
skolen, når der er noget galt. Når der er et reelt 
problem med den unge. Enten har den unge 
forladt skolen, eller der har været en konflikt, 
eller den unge har ikke hørt efter eller deltaget i 
undervisningen.“

Vi mødes kun, når det ikke virker

Pædagog: „Det blev sådan lidt, at de syntes, vi 
var nogle brokkerøve. Hver gang vi trådte op på 
skolen, så brokkede vi os over et eller andet. Og 
vi syntes, at de var inkompetente, fordi vi syntes 
ikke, at de gav vores unger et ordentligt skoletil-
bud. Så kommer man ikke så langt i kommuni-
kationen“

„Skolen gider ikke vores unge“

Døgntilbud synes ikke, at skolen lever op 
til deres ansvar

Pædagog: „Der var flere af vores børn, der ople-
vede, at lærerne sukkede, når der blev snakket 
om institutionen, fordi „åh, nu har de ikke styr 
på det igen“. Fordi så bliver der skabt et negativt 
narrativ omkring anbringelsesstedet også.“

Skolelærer: „De er aldrig til at få fat på, og jeg ved 
aldrig, hvem det er, jeg egentlig skal ringe til“

Skole synes ikke, at døgntilbud lever op 
til deres ansvar

„SKOLEN GiDER IKKE 
VORES UNGE“
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Skolesamarbejde

Bodelen skal tage proaktivt ansvar for at sikre 
samarbejde og barnets succes i skolen
De døgntilbud og uddannelsestilbud, som har haft succes med at skabe en god udvikling hos 
anbragte børn, er ofte kendetegnet ved, at døgntilbuddet har været proaktive i samarbejdet 
med skolen for at få det til at fungere. Det betyder, at de sørger for, at skole og forældre også 

trækker i samme retning – 
det gør de bl.a. ved aktivt 
at sørge for, at barnet har 
den rette sociale og faglige 
støtte i skolen samt at hjælpe 
barnet med at bygge bro 
mellem skole og døgntilbud. 
Det indebærer også at tage 
ansvar for, at skolen opdager 
barnets ressourcer og positive 
kvaliteter for at bryde med 

de fordomme, børnene ellers kan møde. Det er samtidig også tydeligt, at positiv praksis er, at 
døgntilbuddene formår at skabe en helhedsorienteret indsats, selvom målet er en bedre sko-
legang. Succeseksemplerne viser, at indsatsen for et anbragt barn i skolen ikke kan dekobles 
fra initiativer i forhold til barnets venner, familie, fritidsinteresser og forholdet til de voksne på 
døgntilbuddet og kan også involvere proaktivt samarbejde med PPR, selv indkalde til status-
møder ved barnets 9. klasse mv.

Vær proaktiv i samarbejdet 
med skolen

Foto: Morten Pedersen
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Positiv praksis

„Vi som døgntilbud skal 
aktivt gøre noget andet for 

at få et samarbejde med 
skolen til at fungere“ 

Pædagog om hvad der skaber succes for de 
unge, han har i praktik: „Den unge stoler på mig, 
og jeg kan sige god for ham over for arbejds-
giver. Jeg kan ikke tage en ung med ud til et 
praktiksted, som jeg ikke har relation til. Det giver 
noget ansvar for mig – og arbejdsgiveren har 
ansvar overfor mig“

„Pædagog: Nogle gange bliver jeg hængende i 
ti minutter på praktikstedet, når jeg sætter den 
unge af. Bare for at se, om han falder godt til, og 
hvem han bliver sat sammen med til at starte 
med“

At skabe tryghed for barnet

Pædagog: „Bare man bruger 15 minutter om 
ugen på de positive historier i skolen, giver det 
barnet 30 gode timer den uge. Forholdet mel-
lem de to ting er så ekstremt“

„Det skaber under alle omstændigheder noget 
samhørighed mellem skole og døgninstitution.“ 

At fokusere på det, der lykkes og det 
positive mellem skole og døgntilbud

Pædagog: „Det var på en af vores workshops 
med Styrket Indsats, at vi konkluderede, at vi 
som døgntilbud aktivt skal gøre noget andet for 
at få et bedre samarbejde med skolen til at fun-
gere. Vi skal også aktivt ændre tonen, når vi taler 
om skolerne“

Pædagog: „I vores interviews med forskellige 
typer af skoler, lærere og øvrige professionelle 
var den røde tråd for alle sammen, at det vigtige 
for, at barnet gennemfører 9. klasse, er, at barnet 
færdes i en cirkel, hvor sagsbehandler, forældre, 
døgntilbud og skole havde samme information. 
At alle holdt sig underrettede, og at alle formid-
lede det samme til de unge mennesker. At der 
var en meget større enighed“

At trække i samme retning som 
døgntilbud, skole og forældre

Pædagog: „Det handler om at kigge på hele 
systemet til den unge. Det handler om at kig-
ge på kammeraterne. Det handler om at kigge 
på relationen mellem lærere, fodboldtrænere, 
eller er der en moster, man har haft noget godt 
sammen med – så vi inddrager alle de para-
metre, vi kan, og bygger videre på.“

At sikre en helhedsorienteret indsats 
for den enkelte unge
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Skolesamarbejde

På tværs af interviews med børn, forældre og lærere, tegnede 
der sig et tydeligt billede af et dårligt fungerende samarbej-
de mellem skole og døgntilbud med store konsekvenser for 
barnets skolegang. Skole og institution taler simpelthen primært 
med hinanden, når noget går galt. Det kan enten være omkring 
barnets udfordringer eller faglige/opgavemæssige uenigheder.

„Man vidste, at når der lå en intrabesked [fra skolen], så var det tit 

og ofte, fordi den ene eller den anden part ikke havde levet op til 

nogle forventninger“ 

- Pædagog, BUN

Ydermere har de anbragte ofte også meget sværere ved at 
knytte de vitale sociale bånd til andre børn, hvilket gør det til en 
kamp at være i skole i hver dag.

„Dem, der har det allersværest, siger „Der er ikke noget godt [i 

skolen]“. De synes f.eks. ikke frikvartererne er fede, for der sidder de 

alene. Undervisning kan næsten være et relief, fordi det sociale er 

det sværeste.“ 

- Pædagog, BUN

FOKUS PÅ DET POSITIVE

CBUF og BUN har hver især baseret på deres forståelse af alle 
disse udfordringer udviklet et forholdsvist simpelt, men effektivt 
initiativ. I dets grundform handler det om et systematisk fokus 
på de positive historier om barnets skolegang. Èn gang om 
ugen leverer skolen minimum én god historie om barnet 
til døgntilbuddet – det kan ske over intra, mundtligt, fysisk 
overlevering eller andet – og døgntilbuddet overleverer disse 
beskeder fra lærer til barnet. Herudover formulerer børn også 
én eller flere positive oplevelser, som de har haft i skolen, som 
døgntilbuddet sender tilbage til skolen. 

Det systematiske samarbejde omkring det positive skaber helt 
nye perspektiver for både skole og døgntilbud. Et perspektiv, 
som fokuserer på ressourcerne hos alle parter frem for proble-
merne.

„15 minutter om 
ugen på positiv 
kommunikation 
med skolen, giver 
barnet 30 gode 
timer“

Casestudie:  
At tage ansvar for 
skolesamarbejdet
De fleste døgntilbud oplevede, at mis-

trivsel i skolen, både socialt og fagligt, 

er hverdagen for rigtig mange anbragte 

børn og unge. To døgninstitutioner 

- Center for Børn, Unge og Familie i 

Herning (CBUF) og Børne- og Unge-

center Norddjurs (BUN) – har skabt 

overvældende resultater for mange af 

deres børn gennem et nyt men simpelt 

initiativ med de adskillige skoler, hvor 

deres respektive børn går.

„Det handler om 
at kigge på hele 

systemet omkring 
den unge“ 
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casestudie

„Hele stemningen omkring barnet skifter. Der skiftes fokus fra 

„Hvad gør barnet forkert?“ til „Hvad gør det her barn rigtigt“, og 

der skiftes fokus fra „Hvad gør skolen forkert?“ til „Hvad gør skolen 

rigtigt?“, og fra „Hvad gør vi [døgntilbud] forkert“ til „Hvad gør vi 

rigtigt?“ 

– Pædagog, CBUF

HØJERE SELVVÆRD OG ØGET FREMMØDE

På både CBUF og BUN har man oplevet et løft i børnenes trivsel 
i skolen og selvbillede.

„En del af dem har også oplevet at blive valgt til af klassekamme-

raterne. Før havde man ingen venner i skolen. Men gennem de 

positive historier kan barnet nu se sit eget potentiale, og det gør at, 

at han/hun øger sit sociale engagement. Man får troen på, at man 

faktisk godt kan med de andre i klassen.“ 

– Pædagog, CBUF

Og det virker: „Der er 13-14 unge, som vi har kørt det her på, 
som alle havde problemer med at komme afsted i skole eller 
slet ikke en kontinuerlig skolegang med 3-4 fraværsdage om 
ugen. Og stort set alle de her 13-14 unge er jo nu i skole hver 
dag. Det synes jeg jo er en succesrate, der taler for sig selv.“ 
Pædagog, CBUF

„Stjerneeksemplet er jo den her dreng, som før jul kørte på 3 

skoledage. Vi fik forældreklager over hans adfærd i frikvartererne. 

Skolen ringende 1-2 gange ugentligt, at „nu var det gået galt igen“, 

nu havde han været oppe at slås. Hans skoleliv er blevet revolutio-

neret, kan man sige, og han er afsted alle 5 dage. Altså jeg kan ikke 

huske, hvornår skolen sidst har ringet ift. slåskamp eller lignende.“

- Pædagog, BUN

15 MINUTTER KAN GØRE EN FORSKEL

Baggrunden for denne forvandling hos BUN og CBUF skal bl.a. 
findes i, at medarbejderne på døgntilbuddene begyndte se det 
som deres ansvar at være insisterende og proaktiv i at vedli-
geholde den systematisk positive kommunikation med skolen 
hver uge. 

„Vi skal have den kontinuerlige proces til at køre videre – om det 

er, at man møder op, ringer sammen eller skriver på intra, det er 

en vurderingssag – men det er vigtigt, at kontakten er der en gang 

om ugen.“

 – Pædagog, CBUF

„Bare man bruger 15 minutter om ugen på positiv kommunikation 

med skolen, giver det barnet 30 gode timer den uge. Forholdet 

mellem de to ting er så ekstremt. Jeg kan ikke finde på nogen 

argumenter for ikke at gøre det her. Heller ikke for børn, der er 

i trivsel i forvejen, fordi det skaber under alle omstændigheder 

noget samhørighed mellem skole og døgninstitution.“

 – Pædagog, BUN

Som en del af processen med dette initiativ har både CBUF og 
BUN fundet ud af, at resultaterne ikke kommer fra en isoleret 
indsats ift. barnets skole. Man har arbejdet med hele systemet 
omkring de pågældende børn, som gør det muligt at kapitalise-
re på den positive kommunikation med skolen.

„Det handler om at kigge på hele systemet omkring den unge. Det 

handler om at kigge på kammeraterne. Det handler om at kigge på 

relationen mellem lærere, fodboldtrænere, eller er der en moster, 

man har haft noget godt sammen med – så vi inddrager alle de 

parametre, vi kan og bygger videre på.“

 – Pædagog CBUF

DEN METODISKE BAGGRUND

Pædagogerne har i denne sammenhæng kunne bruge meto-
den Positiv afvigelse, som projekt Styrket Indsats er bygget op 
omkring, til at få det systemiske perspektiv, som giver indsigter 
fra alle de øvrige aktiviteter og relationer i barns liv. Formålet 
har været at opdage de små praksisnære ting, som man måske 
allerede gjorde for et barn i en specifik situation, men som man 
nu kunne gøre for alle mere systematisk som en del af praksis.

„Metoden Positiv Afvigelse er jo en fantastisk metode, som jo 

egentlig er ret simpel, men som bare har en voldsom værdi. Man 

opdager jo, at der var en masse løsninger, som man ikke havde 

tænkt på før.“ 

– Pædagog, CBUF

Positiv plakat - Kilde: Egmont Fondens Lær For Livet
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Forældresamarbejde

Forældrene er altafgørende for børnene, men 
vi glemmer at tænke dem ind i indsatsen
Anbragte børns forhold til deres forældre er et af de elementer, som gør det særligt 
komplekst at arbejde med dette område. Forældrene fylder på godt og ondt stadig meget 

i bevidstheden hos rigtig mange børn. Pro-
jektet viser en tydelig sammenhæng mellem 
et anbragt barns savn og mangel i forhold til 
forældre og en dårligere trivsel og skolegang. 
Samvær er vigtigt for børnene og samtidig 
svært – en weekend hjemme kan gøre man-
dag morgen hård. Herudover har projektet 

også set konkrete eksempler på, at et barns udvikling kan skabe distance til forældrene, 
som selv kæmper med mange psykosociale problemer. Dette komplicerer den i forvejen 
meget svære opgave med at holde forældrene informeret og inddraget i barnets skole-
gang, trivsel på døgntilbud og sagsproces.

Vi glemmer forældrene 

Foto: Morten Pedersen.
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Nuanceret problemforståelse

Forælder: „Jeg 
har vænnet mig 
til, at man ser 
ned på mig“ 

Forælder: „Det hårdeste er. at børnene ikke bor 
os mig – det er svært at acceptere“

Forælder: „Alle spørgsmål bliver stillet til pleje-
familien og ikke en selv – de taler over hovedet 
på en. Man ved jo ikke nok om deres dag, og de 
taler bare forbi en til møderne“

Forælder: „Jeg har vænnet mig til, at man ser 
ned på mig“

Forælder: „Pædagogerne og sagsbehandleren 
lytter ikke til mig“

Forældresamarbejdet er svært / de 
bliver glemt / ved ikke hvad der sker

„Når jeg har været hjemme i weekenden, har jeg 
brug for først at tale med de voksne på bostedet 
og tømme mit hoved, inden jeg kan tage i skole“

Det svære forhold til sine egne forældre

„Jeg tænker meget på det derhjemme – det 
giver rod i hovedet“

„Jeg er bange for, at de ikke er stolte af mig pga. 
alt det lort, jeg har lavet“

„Jeg kan ikke sove om natten, når det regner, 
fordi jeg tænker på, hvor min mor er“

„Jeg savner mine forældre så meget, at jeg ikke 
altid orker at gå i skole“

Stort savn til forældre

„Jeg savner mine 
forældre så 
meget, at jeg ikke 
altid orker at gå 
i skole“ 
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Forældresamarbejde

at tage ansvar for, at forældrene kan bakke op 
omkring barnet
Når det lykkes at få forældrene til at indgå i et konstruktivt samarbejde med både døgntil-
bud og skole, har døgntilbuddet ofte en afgørende rolle i at klæde forældrene på til det. Når 
baglandet støtter op, gør barnet en indsats. Forældrenes støtte kan kultiveres på mange 

forskellige måder: Det lykkes ofte, når 
døgntilbuddet proaktivt faciliterer en 
vedvarende oplysning og involvering 
af forældrene, f.eks. ved løbende at 
dele positive historier om deres barn, 
læse breve op for/fra skolen og sørge 
for, at de føler sig relevante/forberedte, 

når de er med til skolen-hjem-samtalerne. Når tilbuddet gør dette, er det også meget lettere 
at involvere forældrene i barnets fremtidsplaner efter 9. klasse. Dette tættere forhold til foræl-
drene har en stor betydning for børnenes egen motivation. Det har helt grundlæggende også 
at gøre med, at når barnet ved, at der er ro i deres bagland, så får de også selv ro.

Husk forældrene

Billedet er et vægbillede fra et af Styrket Indsats’ Børnepanelsmøder
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Positiv praksis

Bosted: „En af vores anbragte begyndte at få ro 
og afklaring omkring hendes uddannelsesvalg 
samtidig med, at vi arbejdede intenst sammen 
med hendes mor, som nærmest kom i en slags 
behandling hos os, og hun var her næsten hver 
dag. Pigen blev pludselig meget mere modtage-
lig over for vores ambitioner på hendes vegne 
og har lagt en realistisk plan for, at hun skal tage 
10. klasse efter afgangsprøven“.

„Det hjælper, når mine forældre interesserer sig 
– vi snakker meget om skolen“

„Min kontaktperson snakker med mine forældre 
ugentligt“

Bosted: „Nogle gange går det langsomt, nogle 
gange går det hurtigt med at få skabt et syste-
matisk skolesamarbejde samt at gøre forældre 
i stand til at overtage mere og mere. Der er jo 
ingen unge mennesker og familier, der er ens. 
Det handler om at kigge på hele systemet til den 
unge – inddrage alle de parametre i det her“

Bosted om deres proaktive samarbejde med 
skolen: „Vi får en meget større viden og så me-
get historie om barnets skolegang. Vi oplever 
i hvert fald, at forældrene er i bedre stand til at 
overtage samarbejdet med skolen.“

Bosted: „Forældre siger mange gange: ’Skolen 
kan ikke rumme vores barn’. Men med de her 
positive historier, finder forældrene også ud af, 
at skolen kan nogle gode ting.“

„...med de her positive 
historier,	finder	
forældrene også 

ud af, at skolen kan 
nogle gode ting“

At klæde forældrene på til at indgå i 
samarbejdet

Ro i bagland, ro i barn

„det hjælper, når 
mine forældre 

interesserer sig - vi 
snakker meget om 

skolen“
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DATAGRUNDLAG

Resultaterne bygger på et spørgeskema til den unge og 
kontaktpersonen. Hvis de unge er over 13 år, svarer de selv på 
en række af spørgsmålene, mens kontaktpersonen besvarer 
spørgsmålene om den unges indlæringsstile. Hvis barnet er 
under 13 år, så besvarer kontaktpersonen hele spørgeskemaet. 
Spørgeskemaerne er udfyldt ved opstart og afslutning af et 
ophold på et døgntilbud. Hvis barnet eller den unge er på et 
døgntilbud i mere end 6 måneder, er der udfyldt et skema hver 
sjette måned. Det betyder, at et barn eller en ung har udfyldt op 
til fire spørgeskemaer i projektperioden. 

Udviklingen i børnenes trivsel måles ved det internationalt 
validerede instrument Strengths and Difficulties Questionnaire 
(SDQ), der består af 25 spørgsmål, der måler fem forskellige 
aspekter af barnets eller den unges personlige styrker og svag-
heder. Samt World Health Organization 5 (WHO-5), der er et 
velkendt mål for trivsel, både i Danmark og internationalt. 

UDVIKLINGEN I BØRNENE OG DE UNGES TRIVSEL

Et af de vigtigste mål i projektet har været at forbedre børnenes 
og de unges trivsel. Til at måle dette anvender vi Strengths and 
Difficulties Questionnaire (SDQ). For børn under 13 år svarer 
kontaktpersonen, men de unge selv svarer på spørgsmålene, 
hvis de er over 13 år. 

Fælles for alene børnene er, at den samlede SDQ-score falder 
(positivt) mest fra baselinemålingen til den første opfølgning, 
for herefter at stige igen ved de to efterfølgende målinger. Dog 
uden at nå op på samme niveau som ved baselinemålingen. 
Forskellen mellem baselinemålingen og den første opfølgning 
er signifikant, mens de to efterfølgende målinger ikke er signi-

fikant forskellige fra baselinemålingen. Når vi spørger de unge, 
hvordan de har haft det de seneste to uger, så er udviklingen 
stort set den samme som ved den samlede SDQ-score. Der er 
en forbedring i trivslen fra første til anden måling, men heref-
ter falder trivslen igen til et niveau, der er lidt lavere end ved 
baseline. Fremadrettet vil det være spændende at undersøge, 
hvordan vi kan fastholde den positive udvikling, som særligt ses 
ved de første målinger, da denne udviklingskurve ofte ses ved 
trivselsmålinger for denne gruppe. 

I forhold til SDQ’ens fem underskalaer (emotionelle problemer, 
adfærdsvanskeligheder, hyperaktivitet, pro-blemer i forhold til 
jævnaldrende og sociale styrker) fremgår det, at kontaktper-
sonerne for børn under 13 år vurderer, at børnene især har 
ændret sig på underskalaen, der måler emotionelle problemer. 
Kontaktpersonerne oplever en markant forbedring på dette 
område, og denne forbedring er vedvarende til de efterfølgen-
de målinger. Scoren ved opfølgningsmålingerne er endvidere 
også alle tre signifikant forskellige fra baselinemålingen, både 
enkeltvis og samlet set.

De unge især udvikler sig i forhold til graden af adfærdsvan-
skeligheder, hvor de unge scorer væsentligt lavere ved opfølg-
ningsmålingerne sammenlignet med baseline. Endvidere viser 
resultaterne, at faldet i omfanget af adfærdsvanskeligheder ved 
tredje måling er signifikant lavere end baselinemålingen, og at 
de alle samlet set er signifikant lavere end baselinemålingen.

I den endelig rapport vil vi undersøge, om det ud fra de kvali-
tative interviews medarbejderne og de indsatser, som døgntil-
buddene har sat i gang kan forklares hvorfor det særligt er disse 
områder, hvor vi ser en positiv udvikling. 

SFI NOTAT -  evaluering af projektet

Det følgende afsnit præsenterer udvalgte foreløbige resultater 
fra evalueringen af ’Styrket Indsats’, som SFI - Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærd - gennemfører. Den samlede 
evaluering udkommer i en rapport i efteråret 2017
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Medarbejdernes vurdering af, hvor enige de er i udsagnet at Styrket Indsats’har haft en positiv virkning på det omfang, som børne-
ne oplever at blive inddraget/set, hørt og forstået. 
Kilde: Egne beregninger baseret på 38 besvarelser.

MEDARBEJDERNES VURDERING AF ARBEJDET MED 
’POSITIV AFVIGELSE’

Medarbejderne er ved afslutningen af projektet blevet spurgt 
om, hvordan de vurderer arbejdet med Positiv afvigelse. En af 
de ting, som børnene i Børnepanelet (læs mere på www.styr-
ket-indsats.dk/boernepanelet/) fremhæver som værende vigtig, 
er, at de føler sig set, hørt og inddraget i dagligdagen omkring 
dem og de beslutninger, der påvirker deres liv. Figuren herunder 
viser medarbejdernes vurdering af, hvor enige de er i udsag-
net om, at Styrket indsats har haft en positiv virkning på det 
omfang, som børnene oplever at blive inddraget/set, hørt og 
forstået. De har svaret på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er meget 
uenig, og 10 er meget enig. Samtlige af de 38 medarbejder, der 
har svaret, har svaret 4 eller over på skalaen. Desuden kan vi se, 
at størstedelen, 47,4 pct. af medarbejderne, har svaret 7 eller 8 
på skalaen. Medarbejderne har i spørgeskemaet haft mulighed 
for at kommentere den score, de har givet. En del fortæller, at 
de som følge af Styrket indsats spørger langt mere ind til, hvor-
dan børnene har det og deres skolegang, og at de anvender 
spørgeteknikkerne fra projektet hertil. 

Medarbejderne på de fire interviewede døgntilbud fortæller, 
at det er deres erfaring, at børnene og de unge har oplevet 
det som positivt, at medarbejderne har spurgt så meget ind til 

deres oplevelser, og at de har været glade for at fået mulighed 
for at bidrage med deres erfaringer. En anden medarbejder for-
tæller, at hele metoden med at spørge ind til børnene/de unge, 
er noget han har taget så meget til sig, at det har ændret hele 
hans måde at arbejde på. Han fortæller: 

„Jeg har i hvert fald taget det så meget til mig, at jeg tænker, 
at jeg har ændret min praksis - hele min hverdag i forhold til 
ikke at tage hurtige konklusioner, men få spurgte ind, og hellere 
spørge én gang for meget end én gang for lidt. Det kan jeg 
godt mærke på mig selv, at det gør en kæmpe forskel for mig, 
at jeg føler, at jeg kommer mere i dybden, det bliver mere ær-
ligt, det jeg så skal fikse, når vi så kommer dertil.“

Det er vigtigt at understrege, at dette er medarbejdernes 
vurdering. Vi vil i den endelige rapport sammenholde medar-
bejdernes vurdering med udsagn fra børnene og udsagn fra 
interviews og børnepanel.
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ÅSTEDET, AARUP  
– TINE D, LARSEN, TILBUDSLEDER 

Projekt Styrket Indsats har bevirket ny indsigt i forhold til de af vores 
unge, der har været særligt udfordret ift. skolegang. Vi blev i opdagel-
sesfasen nødt til at gøre op med den lidt indskolede „lokaliser problem 
- løs problem“ og i stedet fordybe os i langt større udstrækning. Det har 
bragt os nærmere de unge og deres oplevelse af, hvad der reelt set var 
vigtigt for dem. Den største gave projektet har medført, har klart været, 
at vi har tilladt os en anden tilgang til det relationelle arbejde med de 
unge.

SPANAGER SKOLE- OG BEHANDLINGSHJEM, KØBENHAVN  
– BIRGITTE, PSYKOLOG- OG BEHANDLINGSANSVARLIG

„Dels har projektet givet (endnu) mere fokus på skole som en essentiel 
del af den samlede behandlingsindsats, og bredt dette fokus ud til hele 
personalegruppen, og dels har det givet os en ny metode som Positiv 
Afvigelse at arbejde med, når der er behov for at finde nye/anderledes 
løsninger. Det er en rigtig god og anvendelig metode til at sikre, at nye 
løsninger er evidensbaserede også på lokalt niveau.

FONDEN CLEMENS  
– CAMILLA SMEDEGAARD LAUGESEN, SOUCHEF

Vi har gennem projektet gjort flere hovedpersoner i deres eget liv. Det 
er afgørende for deres succes, at vi møder dem med et åbent sind og 
lyst til at høre, hvad de har på hjertet. Med metoden Positiv Afvigelse 
er det også sjovere og mere udbytterigt, fordi vi arbejder med det, der 
virker frem for at have fokus på alt det, der ikke virker.

OPHOLDSSTEDET EGEHØJ, KALUNDBORG  
– RASMUS JENSEN, LEDER

Det særlige ved Styrket Indsats har været den meget langstrakte proces 
og den gode tid til fordybelse. Der har været en stor læring i at accep-
tere processen og en stor tilfredshed med at kunne se meningen og re-
sultatet efterfølgende. Projektet har spredt ringe i vandet ned til de unge 
på en måde som uddannelse af personalet ikke har gjort tidligere og 
med et nyt intenst fokus på skole og højt engagement hos vores unge.

Hvad siger døgntilbuddene 
om Styrket Indsats?
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At styrke anbragte børn og unges livsduelighed er en kompleks udfordring, dvs. en udfordring 
som vi ikke kender løsningen på, og hvor der formentlig ikke er én løsning, men mange lokale 
tilpassede løsninger. Derfor ønsker projekt Styrket Indsats, at denne publikation kan give jer som 
døgntilbud mulighed for at udfordre jeres praksis som personalegruppe. Med udgangspunkt i 
det, I her har læst, kan I samles og diskutere følgende refleksions- og arbejdsspørgsmål. Refleksi-
onsspørgsmålene er mere åbne, hvor arbejdsspørgsmålene mere direkte taler sig ind i projektets 
temaer.

Hvorfor tror vi selv, at det er svært for anbrag-
te børn og unge at få en uddannelse?
 - Stemmer det overens med det, vi har læst?

 - Hvad mon vores børn ville sige?

Hvad tror vi gør en positiv forskel i forhold til 
anbragte børns mulighed for læring?
 - Stemmer det overens med det, vi har læst?

 - Hvad mon vores børn ville sige?

Hvordan arbejder vi med at give børnene en 
stemme?
 - Har vi samtaler med de unge, hvor vi ikke har 

et på forhånd defineret formål?

 - Føler vores børn sig set, hørt og forstået?

 - Hvor meget af det, vi gør, baserer sig på no-
get, vi ved, eller noget vi tror (som vi er endda 
er ret sikre på?)

 - Hvad forstår vi ved børneinddragelse?

Refleksionsspørgsmål

Hvordan kan vi arbejde med Positiv 
Afvigelse i vores egen dagligdag?

Fotos: Christian Brandt



Husk at du altid er velkommen til at kontakte projektsekretariatet, hvis du ønsker at vide mere 
om, hvordan du selv kan arbejde videre med metoden og læringerne fra projektet.
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spørgsmål I kan brainstorme ud fra:
Dét at bo på døgntilbud 
 - Hvordan kan vi blive bedre til at hjælpe vores børn til at forstå deres egen historie?

 - Hvordan kan vi skabe en mere synlig og meningsfuld struktur for det enkelte barn?

Den betydningsfulde voksen 
 - Hvordan kan vi sikre, at alle vores børn har en voksen, de kan stole på?

 - Hvordan kan vi sikre, at alle vores børn føler sig valgt til?

Barnets autonomi 
 - Hvordan kan vi sikre, at alle vores børn føler sig set, hørt og forstået?

 - Hvordan kan vi i højere grad inddrage børn og unge i beslutningerne vedrørende 
deres hverdag?

Faglig og social udvikling 
 - Hvordan kan vi tage mere aktivt ansvar i at hjælpe barnet med at finde sin plads i 

skolen og ikke føle sig forkert?

 - Hvordan kan vi sætte større fokus på det børnene lykkedes med?

Skolesamarbejde 
 - Hvordan kan vi tage mere aktivt ansvar i samarbejdet med skolen?

 - Hvordan kan vi sikre, at skolen også ser barnets potentiale?

 - Hvordan kan vi agere mere proaktivt i forhold til, at barnets behov bliver tilgodeset?

 
Forældresamarbejde
 - Hvordan kan vi give vores forældre (både biologiske- og plejeforældre) bedre 

mulighed for at støtte op omkring deres barns skolegang?

Foto: Morten Pedersen
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