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3. Diskutér hvorvidt socialdemokratiets nye udspil om flere og tidligere tvangsfjernelser
vil være en god idé. I din diskussion skal du inddrage bilag 1.
Bilag 1:
” Tvangsanbringelser er intet quickfix” Dagbladet informationen
Forventet omfang: 10-15 sider à 2400 anslag med mellemrum (ekskl. forside,
indholdsfortegnelse, figurer/tabeller, litteraturliste og bilag).

1

SSO: Samfundsfag

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse ....................................................................................................................................................... 2
Indledning: ..................................................................................................................................................................... 3
Resume ........................................................................................................................................................................... 3
1.1 Redegørelse for børns socialiseringsproces. ........................................................................................................... 4
Primær socialisering ...................................................................................................................................................... 4
Sekundær socialisering.................................................................................................................................................. 5
1.2 Redegørelse for forskellige former for anvendte anbringelser. ............................................................................. 6
2. Undersøgelse vha. statistik og andet materiale ......................................................................................................... 9
- Fokus på børnenes trivsel og hvordan de klarer sig senere i livet............................................................................. 9
Min undersøgelse:........................................................................................................................................................ 11
3. Diskutér socialdemokratiets nye udspil om flere og tidligere tvangsfjernelser vil være en god idé. .................... 14
- Inddragelse af bilag 1. ............................................................................................................................................... 14
Afslutning: ................................................................................................................................................................... 18
Litteraturliste: .............................................................................................................................................................. 18
Bilag og undersøgelse .................................................................................................................................................. 21

2

SSO: Samfundsfag

Indledning:
Flere tidlige tvangsfjernelser og bortadoptioner var hovedemnet for Mette Frederiksens nytårstale.
Mange taler om det men hvor vigtigt er det overhovedet at sætte fokusset på de udsatte børn, og
hvilken betydning har det for barnets opvækst at vokse op i en dysfunktionel familie? Hvordan
påvirkes barnet af i den primære- og sekundære socialisering (det er bevidst ikke at skrive om
tertiære socialisering.) Det diskuteres meget, men om hvorvidt en tidlig tvangsanbringelse er godt
eller om man skal sætte mere ind på forebyggelsesområdet, er der delte meninger om. Når børn
anbringes uden for hjemmet, kan det ske under en frivillig eller tvangsanbringelse. Der mange
former for anbringelsessteder og derfor er der bevidst valgt nogle bestemt ud. De anbragte børn og
unge har været udsat for mange forskellige oplevelser og ikke to historie er ens da hvert menneske
er unikt, derfor kan det være svært at finde statistikker på bestemt ting under anbringelser. Via
statistikkerne kan man se hvordan de ”udsatte” skiller sig ud fra de ” ikke udsatte” på bla.
uddannelsesområdet. De udsatte børn/unge udviser nogle forskellige reaktionsmønstre hvor nogle er
emner hyppigere end andre som fx udad reagerende adfærd.
Resume
Denne opgave undersøger tvangsfjernelser hvoraf der kommer en redegørelse af børns
socialiseringsproces. Socialiseringsprocessen starter når barnet bliver født ind i den primære
socialisering - hos forældrene, dette er ikke nødvendigvis altid godt da forældrene kan mangle
forældreevnen til at tage sig af deres barn. Der ses på hvilken rolle barnet generelt har, i den
primære og sekundære socialisering. Derudover redegøres der for de mest relevante former for
anbringelser. Der er nogle forskellige mønstre i hele anbringelsesområdet, jeg vil gå i dybden med
de udsattes børn/unge og hvordan de klarer sig via statistikker. Derudover har jeg lavet min egen
undersøgelse for at finde svar på yderligere information på anbringelsesområdet.
Der vil blive lavet en diskussion over hvorvidt socialdemokratiets fokus på tidlige tvangsfjernelser
er en god ide, her kommes der ind på forskellige eksperter samt 2 artikler.
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1.1 Redegørelse for børns socialiseringsproces.
Socialisering er hvordan vi mennesker er opdraget til at være en del af et samfund på. Her indlæres
normer, værdier og færdigheder som er nødvendige i et samfund. Der er forskellige former for
socialisering, nedenfor vil disse blive præciseret.
Primær socialisering
Socialisering har meget at sige i forhold til et barns opvækst. Ser man på den primære socialisering
er det her, hvor barnet er i de nære omgivelser som i familien samt meget nære og intime
venskabelige bånd. Det er hos familien individet første gang lærer om normer og værdier, som kan
variere fra familie til familie. I denne fase taler man om ”at barnet i den primære socialisering går
fra at være biologisk til at være et socialt væsen.”1 Her går barnet altså fra at være ingen ting, som
en ren tavle (tabula rasa2) til at lære nye ting og bliver mere og mere social som individ. Barnet
finder ud af hvad der er rigtigt og forkert via forældre som agerer dets normsættere. Barnet lærer at
efterligne forældrene og finde ud af fra forældrenes side, hvad der er rigtigt og forkert. Her kan det
gå galt i nogle tilfælde. Opdrages barnet med at det er okay at blive slået, vil barnet automatisk få ar
på sjælen, samt muligvis også vise dette udadtil med en udad reagerende adfærd. Pædagoger kan
reagere på denne udad reagerende adfærd dog først sener i barnets sekundære socialisering.3
Hos familien er barnet unikt og uerstatteligt, barnets følelsesmæssige bånd er meget stort hos den
primære socialisering. Barnet lærer typisk at være mere egoistisk og at sætte egne behov før andres.
Hos den primære socialisering kan der være søskende, der er dog ofte aldersforskel i en
søskendeflok.4 Familien er et netværk af relationer. Søskenderelationer har meget at sige i forhold
til barnets opvækst. Opvokser børn hos forældre som er ”strenge, straffende og uberegnelige i
deres behandling af børn kendetegn ved høj grad af fjendtligt, ukærligt samspil mellem søskende
(…) Er der disharmoni og mangel på sammenhæng mellem forældrene vil det give flere konflikter
mellem søskende.”5 Af dette kan man udlede at børn ofte tager en form for skade, såfremt
forældrene ikke behandler børnene ordentligt og at denne skade oftest vil kunne ses på relationen i
en søskendeflok. Den primære socialisering har altså stor betydning for barnets fremtid og sociale
ageren. Hvis forældrene ikke er i stand til at give den tilstrækkelige omsorg, opmærksomheden,
sætte grænser og derigennem udvise ”forældreevner” og ansvar kan barnet tage alvorlig skade af at
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Forlaget Columbus og forfatterne 2010 ”Luks samfundet op”, s. 39, 2014
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blive boende hos dets forældre og livet igennem mangle grundlæggende kompetencer, som normalt
gives til et barn i den primære socialisering6.
Sekundær socialisering
Den sekundære socialisering sker uden for hjemmet. Det er i samfundets institutioner såsom:
vuggestue, børnehave og skole. Her lærer barnet yderligere om normer, værdier og adfærd- på den
måde lærer individet at deltage og tilpasse sig, samfundets fælleskaber. 7 Det er i den sekundære
socialisering at det ofte opdages, hvis der er problemer i barnets hjem. Pædagogerne i de forskellige
institutioner er opmærksomme på barnets adfærd og eventuelle mistrivsel. Det kan være alt fra udad
reagerende adfærd til mangel på øjenkontakt. Dette ses på (bilag 8) hvor det er den udad reagerende
adfærd der bl.a. er med til at afgøre, hvorvidt der skal ske en anbringelse
Hos institutionerne er barnet lige med alle de andre børn og kan skiftes ud. Barnets relation til
institutionen er at det foregår i et offentligt rum og at det er pædagogernes arbejde. Barn- barn
forholdet er meget skiftende og børnene er i samme aldersgruppe. Dette er med til at udvikle
barnets sociale kompetencer. Barnet kan på den måde sammenligne sig med andre jævnaldrende og
kopiere en social adfærd, som barnet måske ikke har fået med hjemmefra, i sin primære
socialisering. 8
Hele ideen med at anbringe børn i institutioner kom frem i det senmoderne samfund. Her havde
samfundet brug for nogle eksperter til at tage sig af vores børn, imens kvinderne også kom på
arbejdsmarkedet. Samfundet blev afhængig af ekspertsystemet til at varetage børnene, fordi
eksperterne sørger for, at alt fungerer meget nemmere, for forældrene, i deres dagligdag.
Anthony Giddens udtaler, at vi i det senmoderne samfund laver en udlejring af sociale relationer.
Hermed menes at man i det senmoderne samfund, flytter børneopdragelsen ud af familien og fx
sætter børn i børnehave og øvrige former for institutioner, hvor børnene bliver opdraget på en mere
ensartet måde end i hjemmet. Ved at se på statistikker over de danske børn der bliver passet via
institutioner i de seneste årtier, ser man også en eksplosiv stigning her. 9 Se (bilag 2)
Dobbelt socialisering
Dobbelt socialisering betyder, at ”barnet tidligt i livet lærer at agere eller forholde sig til normer og

6

Kasper Bruun Vindum Brandt, TV 2 Lorry, ” FAKTA: Det skal der til, hvis du vil være aflastnings- eller plejefamilie”, 19/11 2018
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værdier i to forskellige socialisationsarenaer” 10 Når barnet skal ud i den primære socialisering, som
for eksempel en børnehave vil barnet stå i en dobbelt socialisering. (Bilag 3) Sommerfuglemodellen
eller Dobbeltsocialiseringsmodellen viser familien på den ene side og institutionen på den anden
side. Barnets socialisering påvirkes nu fra to sider. På den ene side af familien via barnets primære
forældre, som giver deres normer og værdier videre gennem opdragelse eller mangel på samme.
Hvis forældrene ikke har lært barnet alle samfundets ”normale” normer og værdier og derved givet
udtryk for, hvad rigtigt og forkert er, kan det være svært for barnet at skulle finde ud af, hvem
barnet skal rette sig efter, hvis barnet eksponeres for en anden socialisering, igennem en institution.
Via institutionen bliver barnet påvirket af pædagogerne men også af de andre børn. Dette er med til
at lære barnet, at se ting fra flere perspektiver og ikke nødvendigvis opfatte forældrenes sandhed,
som værende det korrekte. 11 Inden for begrebet socialisering, bruges ordets norm som en form for
adfærdsregel eller forventning om en bestemt adfærd. Der er både formelle og uformelle normer.
De formelle normer er de officielle normer som at overholde samfundets love, at tilpasse opførsel
og social adfærd efter hvad samfundet tillader og ikke tillader. Sociologisk set, er de uformelle
normer de uskrevne adfærdsregler, vi mennesker følger uden egentlig at vide hvorfor, men fordi vi
er tilpasset et givent samfund og kultur.12
1.2 Redegørelse for forskellige former for anvendte anbringelser.
Der anvendes forskellige former for anbringelser, en ting har de dog tilfælles. Man anbringer oftest
et barn med henblik på en hjemsendelse igen. Man kan kalde tvangsfjernelse for mange forskellige
ting hvilket også komme til synes i opgaven. Det kan hedde tvangsanbringelser, det kan hedde
anbringelse uden samtykke eller tvangsmæssig anbringelse. Det betyder at barnets kommunes
børne- og ungeudvalg beslutter hvorvidt barnet skal fjernes fra hjemmet og dermed anbringes.
Kommunens børne- og ungeudvalg består af to medlemmer. Disse er valgt af og blandt
kommunalbestyrelsens medlemmer. Derudover består udvalget af, én dommer og to pædagogiskpsykologisk sagkyndige. 13 Tvangsfjernelsen er den sidste udvej for kommunen, hvis der opleves
mistrivsel i en familie samt at barnet heller ikke trives. Hvis det vurderes at barnet ” tager alvorlig
skade af at blive boende hos deres forældre” 14 er man nødt til at tvangsfjerne barnet fra familien.
Det gør man af den simple årsag at barnet ikke skal leve under dårlige forhold igennem en hel
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opvækst og dermed have ar på sjælen, som oftest varer ved i en livstid. Det første man gør, når man
som institution, kommune eller andet led omkring barnet, ser en form for mistrivsel, er om der ikke
kan gøres noget i barnets hjem. Der kan være mange step der kan afhjælpe en familie med dårlig
trivsel før en tvangsfjernelse, kommer på tale. Men, grunden til man kan være nødt til at
tvangsfjerne er, hvis barnet oplever ” vold, alkoholmisbrug, andet misbrug og psykisk sygdom”15
Dette er parametre hvor man ved at barnet stort set altid oplever massivt omsorgssvigt og
gennemlever en ustabil barndom i en dysfunktionel familie. En anden anbringelse, som også tages i
brug, er de frivillige anbringelser. En frivillig anbringelse af et barn sker med samtykke fra
forældrene. Under en frivillig anbringelse kan forældrene til enhver tid kræve sit barn tilbage igen16.
Dette giver ofte et bedre samarbejde mellem kommunen der anbringer og forældre samt det sted
hvor barnet anbringes. Når man anbringer et barn, kan man anbringe dem forskellige steder alt efter
hvilken situation barnet er i. Barnet bliver ofte anbragt i en almindelig plejefamilie. Her får
plejefamilien løn for at tage sig af det udsatte barn og være dets passer. Det er plejefamiliens ansvar
at give barnet de bedst mulige betingelser for udvikling, tryghed og socialisering. Det afføder nogle
frustrationer når Kommunen kan være nødt til at blande sig i en families liv og enten kræve en
tvangsfjernelse eller en frivillig anbringelse af barnet. Barnet skal fremadrettet bo hos en
plejefamilie og plejefamilien er en form for nyt hjem til plejebarnet.17 Der findes også andre former
for plejefamilier for eksempel netværksplejefamilier. En netværksplejefamilie er en familie barnet
anbringes i, som barnet kender gennem dets netværk, det kan for eksempel være en faster, moster
eller anden tæt relation. Netværksplejefamilien får ikke løn for pasningen som ” almindelige”
plejefamilier gør. 18 Derudover findes der kommunalplejefamilier. Disse familier har nogle
kompetencer og kvalifikationer som kræves, for at tage sig af mere krævende børn, som
almindelige plejefamilier ikke har forudsætning til. Der sættes bla. krav om at en af plejeforældrene
er hjemmegående på fuld tid.19 En udsat ung eller barn kan ud over sin anbringelse i plejefamilien
også være i aflastning hos en aflastningsfamilie. At være i aflastning vil sige at man som barn,
kommer ud til en familie som har overskud til at tage sig af et barn fx hver anden eller tredje
weekend. Her kan barnet få tryghed, andre slags oplevelser og et pusterum fra en turbulent og
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ustabil hverdag. En aflastningsfamilie kan være en løsning både for de biologiske forældre men
også en eventuel plejefamilie, hvis de har brug for et pusterum. Det er dog ikke altid en gave for et
barn at være i aflastning.20 Udsatte unge kan også komme i det der i fagsprog kaldes Efterværn.
Efterværn er et tilbud til en person der har haft en fast kontaktperson eller har været anbragt uden
for hjemmet i løbet af barndommen. De kan få et tilbud om at komme i efterværn, når de er mellem
18-23 år. Personen kan få lov til at blive det anbragte sted, fordi folk som har været anbragt ofte,
har nogle flere udfordringer i at gå fra barne til voksenlivet.21 Der er også en anden løsning.
Vurderer kommunen at barnet, af forskellige årsager, ikke kan komme i en form for plejefamilie
kan barnet komme på en døgninstitution eller et opholdssted. Der findes mange forskellige
institutioner som fx Døgninstitution, almindelig afdeling. Dette er en åben afdeling hvor den unge
har ret til privatliv og kun kan visiteres hvis der er en meget god grund som fx mistænksomhed i
relation til stoffer og lignende. Der er stort fokus på den unge fra personalet side da de er ansat for
at skulle tage vare på den unge.22 Unge bliver typisk sat på døgninstitutioner hvis de har ”sociale og
adfærdsmæssige problemstillinger”23 I sådanne henseender har den unge brug for støtte og et trygt
sted at være. En mere udvidet form for institution er døgninstitution på en sikret afdeling. Denne
form for afdeling henvender sig til personer under 18 år, som kan være til fare for sig selv eller som
har begået alvorlig kriminalitet. En sikret afdeling, er et sted hvor den unge bor og opholder sig i
alle døgnets timer. Der er lås på yderdøre og vinduer, fordi de unge har en kriminel baggrund og
kan have en voldelig adfærd, der er til fare for egen og andres sikkerhed. Når man samler kriminelle
eller farlige unge et sted, er formålet at alle skal være trygge.24 En institution som fx er en sikret
afdeling kunne være Egely. Egely er en døgninstitution for børn og unge i alderen 12-18 år. Den
anbragte målgruppe kan have vanskeligheder i form af udad reagerende og kriminel adfærd,
misbrugsproblematikker og psykiatriske problemstillinger.”25 Derfor har de brug for ekstra støtte og
et personale som er bedre uddannet og som kan varetage eventuelle voldelige episoder, som kan
forekomme. I dette års nytårstale, lagde vores statsminister vægt på udsatte børn og unge.
En tvangsbortadoption eller adoption uden samtykke er i det tilfælde, hvor det vurderes at de
biologiske forældre aldrig kan være i stand til at være forældre, derfor tvangs bortadopterer man

20
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barnet således at barnet har mulighed for en stabil familierelation i sin opvækst, og en ny start på
livet.26
Ved en almindelig bortadoption vælger det biologiske forældrepar selv at få deres barn
bortadopteret. Dette kan være af mange forskellige og personlige årsager. Egnede forældre kan på
denne måde adoptere et barn og få det som deres eget, her får adoptivforældrene, forældreretten
over barnet, hvorimod at forældreretten i andre situationer, ville blive ved de biologiske forældre i
samspil med kommunen. 27 Der er altså meget som spilder ind i forhold til et barns opvækst og
hvilke påvirkninger der er fra familien og samfundet. Her vender vi tilbage til den primære
socialisering, der er grobunden for barnets start på livet og dets udvikling. Det er i denne relation,
det kan gå meget galt, hvis barnet opvokser i en familie, som ikke har forældre evnerne på plads.
Barnet kan hurtigt tage skade af at vokse op i en dysfunktionelfamilie.
2. Undersøgelse vha. statistik og andet materiale
- Fokus på børnenes trivsel og hvordan de klarer sig senere i livet.
Der er mange mønstre, som spiller ind i forbindelse med anbringelser. Ser man på uddannelsen kan
man se et klart mønster i, om individet har været udsat eller har haft en ” normal” barndom.
På tabelen fra 2012 (figur 7-7/ bilag 4 ) kan man se en ”sammenlignet lønindkomst for
normalbefolkning og modtagere af foranstaltninger i forhold til, om de har ungdomsuddannelser
eller ej.”28
Man kan se at de ” normale” mennesker som er uden uddannelse, har en gennemsnitlig højere
indkomst end ”udsatte/ personer, der har modtaget foranstaltninger i barndommen eller
ungdommen”. Ser man samtidig på ”normale” mennesker med uddannelse klarer de sig langt bedre
end udsatte med uddannelse. Altså klarer de udsatte sig i gennemsnittet dårligere, end folk som har
haft en stabil og ” normal” baggrund, ifølge statistikkerne. Man kan også tydeligt se hvordan
uddannelsesniveau påvirker den gennemsnitlige årsindkomst.
Ser man samtidig på (tabel 6/ bilag 5) 29 kan man se et mønster i en gruppe af mennesker, som er
født i 1980-85 (forsøgspersonerne var henholdsvist mellem 31-36 år under forsøget i 2016) hvor

26

Justitsministeriet familiestyrelsen, ”Adoption uden samtykke (tvangsadoption)” s.1, 2011
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over halvdelen af de udsatte har grundskolen, som deres højest fuldførte uddannelse. Dette er meget
bemærkelsesværdigt da tallet hos de ” almindelige” borgere kun ligger på 12% hvor det hos de
udsatte ligger på 52,6%. Informationer som er samlet i 2016 understøtter (figur 7-7/ bilag 4) at
jobmulighederne er meget lave, når man står med en grundskole i bagagen som det eneste. Når der
er mange som ikke når længere end grundskolen, er det med til at de får en meget lavere indkomst.
Indkomsten kan så komme bla. via støtte fra kommunen og staten. Der er naturligvis også
mønsterbrydere i statistikken, som er en del af de udsatte unge, hvor man kan se de tager steppet
videre i uddannelser som fx i det erhvervsfaglige. Folk som har modtaget støtte i mere end 8 år har
en lidt større chance for at gå videre i uddannelsessystemet. Dog er de udsatte stadig gennemsnitligt
bagud i forhold til de ”normale”/ aldrig anbragte eller har fået forebyggende ydelse i alderen 0-22
år. På tabellen over ”anbragte børn og unge 0-22-årige, opdelt efter anbringelsestype” ( bilag 6)30
kan man se at tallet med anbringelser er faldet kraftigt mellem 2011 og 2018. I 2011 lå tallet på
anbragte børn samlet set på 14.978 anbringelser og i 2018 lå den på 13.823 anbringelser. Det vil
sige der er 1.155 færre anbringelser i 2018 end der var i 2011. Ser man på de helt små børn i 0-5-års
alderen kan man se at antallet af anbringelser er faldet fra 2011 med et antal på 1.608 til 1.572
anbringelser i 2018. Det vil sige der bliver anbragt 36 børn og unge mindre i 2018 end tilbage i
2011. Ser man på anbragte børn mellem 6 og 11 år kan man se en stigning. Her går tallet af
anbringelser fra at være 3.141 i 2011 til 3.393 anbringelser i 2018. Ser man på de ældste anbragte
børn i alderen 12-17-år, kan man se et stort fald fra 2011 hvor der var 8.055 anbragte børn til i 2018
hvor der var 6.750 anbragte. Dette vil sige at der var 1.305 færre anbragte børn i perioden. Man kan
af tallene udlede at det er de 12-17-årige, som der bliver anbragt flest af. Det vil sige børn i den
alder altså har gået en meget lang og muligvis meget hård barndom igennem, hvor der først er
blevet grebet ind i en sen alder. Der fjernes mindre i alderen 12-17 hvis det var fordi de blev fjernet
tidligere og det er der også nogen som gør i 6-11 års-alderen, dog er 6-11 års-alderen stadig meget
sent at fjerne et barn i, da den primære socialisering, har haft stor indflydelse, allerede i denne alder.
Går man på ” Statistikbanken” ( bilag 7) og sorterer efter ”udslagsgivende årsager til iværksatte
anbringelser efter landsdel, tid, køn, årsag til anbringelser og alder,” 31 kan man gå i dybden med
mange ting, derfor tages der i denne opgave, udgangspunkt i nogle udvalgte hovedpunkter.
Ser man på en af de udvalgte hovedpunkter som ” misbrug hos barn/ung” er at der er tre børn
mellem 0-5 år som er er afhængige, det kan være at nogle børn fødes, med et misbrug gennem

30
31

Danmarks statistik ” støtte til udsatte børn og unge” s. 1-2, 26/09 2019
Bilag 7, statistikbanken
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moderen. Dette kan ske hvis barnets mor er alkoholiker eller narkoman, derfor står der ved misbrug
0-5 at der er 3 som har et misbrug. Ser man på ”Kriminalitet hos barn/ung” kan man se at drenge
begår over dobbelt så meget kriminalitet som piger gør. Kriminalitet kommer oftest til syne i
alderen 12-17 år. Dette kan have noget at gøre med, at drenge oftere søger det ” hårde” miljø og de
sociale fællesskaber i kriminaliteten mere end hvad piger gør. Ser man på skoleproblemerne hos
barn/ung f.eks. fravær kan man se at der er flere drenge, som har sociale problemer end piger.
Lægger man alle tal sammen fra drenge og fra pigernes side i 2018 er der til sammen er 61 flere
drenge til forskel for piger som har skoleproblemer. Ser man på den ”anden bekymrende adfærd hos
et barn/ung f.eks. udadreagrende ” kan man se tallet hos drengene i alle tre båse er meget høje i
forhold til pigernes tal. Det kan være fordi drenge ofte har det med at reagere mere udad, hvor piger
i nogen grad er lettere tilbøjelige til at lukke sig mere ind i sig selv. Grunden til at pigernes spring
fra 6-11-årsalderen- 12-17-års alderen er så stort kan have noget at gøre at piger lærer at åbne sig
mere op og sætte ord på deres følelser. Det er måske i nogle tilfælde svært at vurdere hvornår et
barn har brug for en anbringelse og det er muligvis også derfor at man i bilag 6 over ”anbragte børn
og unge 0-22-årige, opdelt efter anbringelsestype” kan se at det først i 12-17- års alderen, man
fjerner flest børn.
Området med omsorgssvigt er noget der tales meget om i den daglige debat, og som skrives om i
mange bøger og artikler. På de to statistik-punkter ”anden form for omsorgssvigt over for barn/ung”
og ” Utilstrækkelig omsorg fra forældre” er det tydeligt at omsorgssvigt er et af de høje tal. Tallene
er meget høje og det bekræfter også eksperterne i at omsorgssvigt har meget stor betydning for
barnets opvækst og senere succes i livet. Man ved i dagens Danmark, hvor meget omsorg et barn
har brug for uanset alder. Tallet 1.636 er sammenlagt for tallene inde under ”anden form for
omsorgssvigt over for barn/ung” og ” Utilstrækkelig omsorg fra forældre” dette er et meget
stort antal børn og unge som oplever omsorgssvigt. De børn som har vokset op med en
omsorgssvigt og som i undersøgelsens øjeblikket var for eksempel mellem 12-17 år, har med stor
sansynlighed oplevet en stor ”omsorgssvigt/ utilstrækkelige omsorg fra forældrene” hele deres liv
igennem. Som det fremgår af bilag 7 er der samlet set 222 drenge og piger i alderen 12-17 årsalderen som har oplevet “ anden form for omsorgssvigt over for barn/ung” Det får mig til at tænke
på hvordan de anbragte børn reagerer senere i livet.
Min undersøgelse:
Jeg har lavet en kvantitativ undersøgelse hvor jeg har uddelt et spørgeskema til 10 anbragte eller
tidligere anbragte unge i alderen 17-22 år. Målgruppen er bevidst sat til mellem 17-22-årige da man,
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som voksen ser ting fra et større og bredere perspektiv og er bedre til at reflektere i denne alder
samt at give et fornuftigt og kvalificeret svar.
Jeg har lavet denne undersøgelse for at få nogle personlige erfaringer og få uddybet nogle ting som
en statistik, ikke kan fortælle. Der er selvfølgelig nogle for og imod argumenter i denne
undersøgelse, samt eventuelle fejlkilder. Fx i form af, hvis spørgsmålet er blevet misforstået på en
eller anden måde eller der ikke er svaret ærligt på spørgsmålet. Det er meget vigtigt at huske på, at
der ikke er en anbringelsessag eller opvækst som er ens. Derfor har jeg også lavet min egen
undersøgelse for at gå lidt mere ned i hvad der ligger bag tallene. Der er 5 ud af de 9 besvarelser
(grunden til 9 og ikke 10 er der har været en misforståelse i spørgsmålet hos en person) der blev
anbragt i alderen 0-5 år. 3 personer blev anbragt i alderen 6-11 år og 1 blev anbragt som 14-årig.
Dette er altså et eksempel på at der er blevet anbragt flest i alderen 0-5 år. 6 af de anbragte/ tidligere
anbragte har været igennem en tvangsfjernelse og de resterende 4 har haft en frivillig anbringelse. I
undersøgelsen kan man se at der er nogle børn som er flyttet op til 7 gange fra deres opholdssted.
Det er mange gange at flytte i forhold til en almindelig familie. 6 ud af de 10 personer som blev
adspurgt, svarede ja til, at det var for sen en alder de blev anbragt i. De var henholdsvis14,
(ukendt), 11, 8, 10, 4. Disse aldre ligger i den høje ende alle sammen undtagen den på 4. Ser man
på de ældres udtalelser som “Jeg er alt for ødelagt psykisk med den opvækst jeg har haft” og
“Det var for sent, for det har gjort mere skade på mig at blive fjernet så sent, det ville have gjort
mindre skade at jeg var blevet fjernet i en tidligere alder” og den anbragte på 4 års udtagelse
“ min mor havde ingen fast bopæl og vi boede hos veninder, moteller osv. Min barndom har været
meget turbulent og det har ofte været hårdt at skulle være den voksne på stedet vi nu opholdt os.”
Alle disse udtalelser tyder på at det er vigtigt for de her udsatte børn at blive fjernet så hurtigt som
muligt, når der opleves problemer i hjemmet. I undersøgelsen siger alle de adspurgte at det var en
rigtig beslutning for dem, at blive anbragt udenfor hjemmet. En adspurgt udtaler, at han ikke ville
have været i live i dag hvis han var blevet hos de biologiske forældre. En anden udtaler, at hun
oplevede psykisk- og fysisk vold i hjemmet. Når man ikke er blevet fjernet tidligt i sin barndom, er
det mange år at gå rundt med disse oplevelser i bagagen. Når et udsat barn/ung oplever en meget
turbulent barndom, kan den unge få lov til at komme i efterværn, som tidligere forklaret. Dog koster
dette også en del penge for kommunerne. Det er muligvis grunden til at der kun er 4 ud af 10 i min
undersøgelse, som har haft mulighed for dette. Det kan også være fordi personen har haft brug for at
komme ud og få sit eget hjem. Det er som sagt forskelligt fra person til person hvad man har brug
for. Ud fra min undersøgelse har der tegnet sig det mønster at de unge der bliver anbragt, senere i
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livet gerne så at de var blevet anbragt før. Således ses det i min undersøgelse at 6 ud af 10 antal af
de adspurgte svarede at de ønskede sig selv fjernet tidligere. Ud fra de forskellige svar jeg har fået
er jeg blevet bekræftet i at der er mange med forskellige baggrunde bag hver person. Derudover har
jeg fundet ud af at alle faktisk var enige i at deres biologiske forældre, ikke var i stand til at kunne
tage sig af dem og at de synes det var en rigtig beslutning at blive fjernet. Vores statsminister Mette
Frederiksen omtalte også i sin nytårstale området om de tidlige anbringelser er en af de bedste
løsninger dette vil opgaven diskutere nærmere i det kommende afsnit.
Ser man på børns trivsel kan man se på (bilag 9) at de fleste årsager til anbringelser sker ved udadreagerende adfærd. Dog kan der var mere bag dette da man på grafen kan se at den ikke går op i
100% det er fordi der er personer som kan høre inde under flere punkter som er med til at afgørende
anbringelsen. Sætter man bilag 9 op mod bilag 7 kan man se hvordan de to hænger sammen med at
der er en del udad reagerende adfærd som har en stor rolle. Når barnet har en udad eller indad
reagerende adfærd kan det være med til at vise at barnet ikke trives hvor det opholder sig henne.
Skoleproblemer er den anden faktor som fylder meget. Dukker barnet/ den unge ikke oppe i skolen
er dette også et tegn på at de mistrives.
Der er altså mønstre i forbindelse med anbringelser. Via statistikkerne kan man se at udsatte
gennemsnitligt klare sig dårligt på uddannelsesområdet. Der er et mønster i at der er mange som
ikke når længere end folkeskolen, når man ingen uddannelsen har kan det være svært at få en ”ok”
årsindkomst, da disse to parametre hænger sammen. Når man ser på om de udsatte som har
uddannelse eller ikke har en, sat op mod ” normale” mennesker klare de sig dårligst i begge
kategorier.
Man kan se at tallet af anbringelser i Danmark er faldene og at de fleste anbringelser som sker, er
for børn/unge i alderen 12-17 år. Barnets trivsel vises ofte udadtil med en udad reagerende adfærd
og via skoleproblemer. I min undersøgelse viste der sig også et mønster ved at der var en del som
blev anbragt sent hvor de udtalte sig om at de var for sent det blev anbragt. En ting de alle var enige
om var hvorvidt beslutningen om en enten tvangs- eller frivillig anbringelse var det rigtige valg.
Man kan se at tallet af anbringelser i Danmark er faldende og at de fleste anbringelser som sker, er
for børn/unge i alderen 12-17 år. Barnets trivsel vises ofte via en udad reagerende adfærd og via
skoleproblemer. I min undersøgelse viste der sig også at være et mønster ved, at der var en del som
blev anbragt sent hvor de udtalte sig om at det var for sent det blev anbragt. En ting de adspurgte i
undersøgelsen alle var enige om, var hvorvidt beslutningen om en enten tvangs- eller frivillig
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anbringelse var det rigtige valg, da de alle enstemmigt mente det var en rigtig beslutning at bluve
fjernet dem fra hjemmet.
3. Diskutér socialdemokratiets nye udspil om flere og tidligere tvangsfjernelser vil være en
god idé.
- Inddragelse af bilag 1.
Der er delte meninger om en tidlig tvangsfjernelse eller bortadoption er en god ide. Hvorvidt det er
en god ide, kommer an på hvem man spørger. Spørger man en socialdemokrat, som den nuværende
regering, ville de sige at staten selvfølgelig skal træde til og agere med tidlig indgriben i et barns
mistrivsel. En socialdemokrat mener, at mennesket har behov for fællesskab og at mennesket er
svagt (ideologisk set) og har brug for al den hjælp som staten kan give individet. Vi mennesker skal
løfte i flok. En socialdemokrat mener at mennesket og samfundet er bedre stillet med en stor og
stærk stat med universel velfærd. Lighed, eller så tæt man kan komme på lighed, vil altid være en
prioritet og derfor er det vigtigt at staten sørger for at udligne forskellen på børns opvækst.32
I 1991 sagde Danmark ja til at være med i børnekonventionen der blev stiftet 20 november 1989.
Konventionen skal sikre at alle børn, har de samme rettigheder. Under punkt 7 i konventionen
”navn og nationalitet” står der bla. at barnet har ret til ”så vidt muligt at kende og blive passet af
sine forældre.” Men bryder Mette Fredriksen ikke børnekonventionen her? Hvis hendes nye
initiativer skal slå igennem. Mette Frederiksen vil netop fjerne retten for nogle børn til at kende og
blive passet af deres forældre. Ser man overordnet på hvad barnet egentlig i dette emne har det ret
til ” en levestandard, der sikrer fysisk, psykisk, moralsk og åndelig udvikling. Forældrene har
ansvar for at sørge for denne udvikling, og staten har pligt til at hjælpe33] staten har altså pligt til
før en mulig anbringelse og eller bortadoption at lave en form for forebyggelse til at hjælpe
forældrene i at opfylde barnets behov. Dette kan være i hjemmet, at forældrene skal modtage en
form for hjælp ved at bo på et observationssted eller et sted som Ehlershjemmet hvor familier kan
bo og få støtte og vejledning til hvordan man tackler det at være forældre bedst muligt34
Mette Fredriksen omtaler sig selv som ”Børnenes statsminister.”. ”Vi vil anbringe tidligere og
økonomien må ikke stå i vejen for den rigtige indsats.” sådan lyder det når Astrid Krag opremser
nogle målsætninger som socialdemokratiet bla. har sat for 2020. Socialdemokratiet vil have at
økonomien ikke skal spille en stor rolle i forhold til anbringelsesområdet. De vil have flere og

32

Dokument fra timen om de 3 ideologier
Red barnet,“ Børnekonventionen, let udgave ( ukendt dato)
34
Ehlershjemmet ”målgruppe” ( ukendt dato)
33
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tidligere tvangsanbringelser samt bortadoptioner. Det er nok ikke helt tilfældigt at de også nævner
bortadoptionerne, for ser man på bortadoptioner kan man se, at det er meget billigere for staten end
en anbringelse. En bortadoption indeholder et engangsbeløb på 55.835 kr. pr. barn (2020)
skattefrit.35 Hvor at have et barn anbragt fx i en plejefamilie i 18 år koster pr. måned 7426 kr. for
staten36. Det er altså også langt billigere at bortadoptere børn. Det er til gengæld ikke noget
socialdemokratiet vælger at sige højt, muligvis fordi man ikke må tale økonomi i sammenhæng med
børn? men er Mette Frederiksen børnenes statsminister når man må formode der også er et
økonomiske perspektiv i ønskerne?
Hvad er der galt med forebyggelse, er det ikke netop det at skulle give de biologiske forældre en
chance for at vise deres værd i stedet for ” bare” at tvangsfjerne børn? Man tvangsfjerner ikke et
barn hvis ikke der er en mistanke eller grund til det. En tvangsanbringelse i sig selv er ikke billigt
for staten, men et stort indgreb på et barn. Når der er mistanke om at en anbringelse skal finde sted
forældre testes for om de er egnet til at være forældre via en forældrekompetenceundersøgelse.
Dette kan være en lang proces de skal igennem via samtaler med forældre og barn, observationer af
samspillet mellem forældre og barn samt evt. relevante psykologiske tests37 Selvom en sådan proces
er lang og omhyggelig sker det at der træffes forkerte beslutninger fra kommunen. Personer som til
dagligt arbejder med de små udsatte børn, er pædagogerne på Glostrup Observation- og
Behandlingshjem. De har erfaringer med emnet om anbringelser af børn er de meget troværdige. De
udtaler sig til Socialpædagogernes blad, som udkommer 1 gang om måneden (denne gang i februar
2020) hvor de siger at de førhen fik flere spædbørn ind, men det nu sker mere sjældent. ” børnene
er helt klart blevet dårligere, og vi får dem først når de indsatser, man har afprøvet inden anbringelse,
ikke har virket, siger forstander Mette Ove.”
Det vil altså sige at et observationshjem/ behandlingshjem her udtaler sig klart og tydeligt om, at børn
bliver mere skadet af at man prøver at sætte flere foranstaltninger ind i hjemmet, før der sker en
anbringelse. Det støtter altså op om at Mette Fredriksen mener at forældre får for mange chancer 38.Det
er altså svært at sige om man bør forebygge i hjemmene eller tvangsfjerne da begge muligheder har
hver deres fordele og ulemper for barnet. Man skal også huske at kigge på hver enkelt person i
anbringelsesområdet da det kan være meget forskelligt fra person til person hvad individet reelt har
brug for.

35

Borger. dk, Adoption, ”Søg adoptionstilskud” ( ukendt dato)
Malene Dreyer, socialpaedagogen online, ”Sådan aflønnes familiepleje ” 2017
37
Socialstyrelsen, ”forældrekompetenceundersøgelse” 20/05 2019
38
Statsminister Mette Fredriksens Nytårstale 01/01 2020
36
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Ser man på den primær socialisering kan man med den viden der tidligere er inddraget, se hvis barnet
skal fjernes, skal det være så tidligt som muligt, for ikke at få indlært alt for mange normer og værdier
som er de forkerte og mest skadelige af slagsen, dette bakker den ansatte journalist hos informationen
Laura Friis Wang også op i da hun selv skriver at ”jo tidligere børn anbringes, jo bedre klarer de sig i
voksenlivet” ( bilag 1). Hvorvidt Laura Friis Wang´s artikel er troværdig er svært at sig, man skal
være en smule kritisk overfor den, fordi den udgives 3. januar 2 dage efter nytårstalen af en ansat
journalist og ikke ekspert som ” bare” har fået at hvide hun skal skrive en artikel. Laura Friis Wang
kommer ikke med henvisninger til hvilken forskningen hun skriver om, derfor er det svært for os
læsere at vide hvor troværdig hun egentlig er. Hun modsiger sig selv i artiklen men kommer
alligevel med nogle fine dog forskellige holdninger til tvangsfjernelsesemnet. Hun har ret i der som
sådan ikke er forskning på emnet om tvangsfjernelser er den bedste løsning, da man realt ikke ved
om det 100% er den bedste løsning. Men bør man overhovedet skulle forske i det. Ville det ikke
også være forkert at lave en sådan forskning på børn, og det ville også i nogen grad være ustabilt at
lave en forskning på om tvangsfjernelser er godt da det er forskelligt fra hvilken person barnet som
individ er, hvilken alder barnet har og hvilken vilje barnet og forældrene har til at samarbejde med
kommunen i en tvangsfjernelse. Når man fjerner et barn fra dets biologiske familie, ville en liberalist
være meget imod dette da liberalisten ville mene de er at fjerne retten fra forældrene. Liberalister siger
” hver mand er sin egen lykkes smed” så ønsker man succes, må man arbejde for det. En liberalist ville
sige alle mennesker starter fra samme sted nemlig fra 0 og skal selv bygge sig op, derfra. Når man
fjerner et barn fra dets biologiske familie, vil en liberalist som udgangspunkt være meget imod dette da
liberalisten vil mene det er forkert at fjerne forældreretten fra de biologiske forældre. Liberalister siger
” hver mand er sin egen lykkes smed” så ønsker man succes, må man arbejde for det. En liberalist ville
sige alle mennesker starter fra samme sted nemlig fra 0 og skal selv bygge sig op, derfra. Der er
ulemper ved at man vil fjerne barnet så tidligt som muligt i den primære socialisering. Det er nogle
gange svært at vide om man skal anbringe et barn uden for hjemmet specielt hvis det er i en meget ung
alder. Små børn som man ved tager skade af at blive passet af de biologiske forældre skal selvfølgelig
fjernes men hvad med de sager hvor børn slet ikke skulle være anbragt uden for hjemmet, men hvor
kommunen har lavet en fejl? Derfor er det måske forkert af vores statsminister at bruge dette som et
mål, men måske skal vi ”anbringe bedre” som Anne-Dorthe Hestbæk seniorforsker hos Det Nationale
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 39 siger.

39
Kristian Corfixsen og Lasse Danielsen, Politikken, ”eksperter til statsministeren: fokus på flere anbringelser af
udsatte børn” 02/02 2020
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En ting vi er mange som er enige om, er at det er godt Mette Frederiksen sætter sit fokus på ”
socialt udsatte børn”40 der er bare delte meninger om hvad man skal gøre for dem.
Min undersøgelse er ikke nok til at konkludere at det er godt at anbringe, men der er nogle tegn der
viser sig i flere sager om anbringelse og det er at en tidligere anbringelse havde været godt.
Set i dette lys virker det til at socialdemokratiets nye udspil om flere og tidligere tvangsfjernelser er
en god idé. Ud fra min undersøgelse kan jeg konkludere at der overvejende er opbakning til at der
skal sættes mere fokus på tidlige tvangsfjernelser. Blandt de adspurgte børn og unge, der har været
anbragt, er dette et ønske og håb for andre børn og unge.
Konklusion:
Barnet lærer om normer og værdier i den primære socialisering via forældrene. Hvis barnet har
forældre som ikke kan yde en tilstrækkelig god omsorg for barnet og derfor har manglende
forældreevner, går det ud over barnet både på kort og langt sigt. Der er flere elementer heri fx hvis
barnet ikke føler sig set eller ønsket og derfor begynder at lukke sig mere ind i sig selv. Det er her
barnet tager skade. I det senmoderne samfund flyttede vi børneopdragelsen ud af hjemmet og
overlod børnene til den sekundære socialisering. Ved at overlade børnene til eksperter som
pædagoger. Pædagoger er eksperter indenfor deres felt og kan ofte se på børn hvis de mistrives og
ikke har det godt. Når forældre ikke besidder forældreevnen blander kommunen sig. Dette kan føre
til en anbringelse af barnet. Der findes mange former for anbringelser lige fra tvang til frivillige, på
institutioner til plejefamilier osv. det er kommunen der vurderer hvilken slags anbringelse der er
den bedste. Den økonomiske byrde for kommunen bliver også taget i betragtning, da nogle
muligheder er dyre end andre. Antallet af anbringelser er faldene i perioden 2011-2018. Et mønster
man kan se via statistikkerne, er at der anbringes flest i alderen 12-17år, altså meget sent i barnets
liv. Et andet mønster er at omkring halvdelen af de ”udsatte” børn og unge ikke får en højere
uddannelse end folkeskolen. De klarer sig i gennemsnit dårligere end ” ikke udsatte” børn og unge
hvilket fører til at de udsattes årsindkomst fordelt over livet i gennemsnitlig er lavere end de ” ikke
udsattes” årsindkomst. Af dette kan man konkludere at det faktum at man er vokset op i en form for
dysfunktionel og udsat familie, følger barnet igennem hele livet. Det er svært at indhente dårlige kår
i barndommen og det ses bl.a. via lavere uddannelsesniveau og indkomst i voksenlivet. Der er delte
meninger om hvorvidt tidlige anbringelser er en god ide for barnet. Socialdemokratiet har både fået
kritik og ros for udtalelsen i nytårstalen. Der er ingen forskning der underbygger hvorvidt en tidlig
tvangsfjernelse er en god idé, men der er mange ting, og udsagn fra anbragte børn som taler for at
40
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man skal tvangsfjerne tidligere end man gør i dag. Vi ved at babyer/børn efter meget kort tid med
omsorgssvigt kan tagevarig skade. Jeg kan ikke entydigt konkludere at det er en god ide at
tvangsfjerne tidligt, men der er mange ting som tyder på det ofte kan være en meget god løsning.
Afslutning:
Overordnet fremgår det, at samfundet bør have mere fokus på de udsatte børn. Som samfund er vi
nødt til at tænke i et langsigtet perspektiv, og handle tidligere i et barns liv. De adspurgte i
undersøgelsen ville stort set alle, have ønsket at der var blevet iværksat initiativer for at støtte op
om den biologiske familie tidligere, end det der var tilfældet. Hvorvidt disse initiativer skal være
tvangsanbringelser eller andre forebyggelser som gennemgået i opgaven, må være op til regeringen
at finde ud af.
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Undersøgelse (8)
Hvor gammel er du?
I hvilken alder blev du fjernet i?
Var det en tvangsfjernelse eller en frivillig anbringelse?
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Hvad har du været/ hvad er du anbragt i?

-

Synes du selv det var for sent eller for tidligt du blev fjernet og hvorfor?
-

-

f
-

-

.
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Hvor mange gange er du blevet fjernet?
-

-

Var det en rigtig beslutning at fjerne dig fra hjemmet, kan du uddybe?
-

.

-

-

“
-

Har du haft en god oplevelse med at opholde dig hos dit opholdssted/ plejefamilie og hvilken?
-
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-

-

-

-

-

-

-

.
Er du i efterværn og hvor længe har du været det?
-

h
-

)
-
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-

j

-

Hvorfor er du ikke længer i plejefamilie/ institution?

-

-
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