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Samfundsfag A 

Psykologi C 

Opgaveformulering: 

Redegør kort for relevant psykologifaglig teori og viden om omsorg, omsorgssvigt og resiliens. 

Undersøg på baggrund af selvvalgt empiri og undersøgelser mulige konsekvenser af omsorgssvigt på både 

kort og lang sigt.  

Undersøg med inddragelse af relevant statistisk materiale, hvordan anbragte børn klarer sig senere i livet, 

blandt andet ift. uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Diskuter med inddragelse af bilag 1, hvilke tiltag staten kan og bør foretage for at hjælpe udsatte børn og 

unge.  

Bilag 1: “Eksperter til statsministeren: fokus på flere anbringelser af udsatte børn er forkert”, Politiken 

2.1.2020  

Forventet omfang: 

15-20 normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum). Forside, indholdsfortegnelse, noter,

litteraturliste, figurer, tabeller, bilag og lignende indgår ikke i omfanget.

Med aflevering i Netprøver erklærer jeg mig enig i, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere 

bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug 

af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven. 
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Resumé 

Denne opgave redegør for relevant psykologifaglig teori og viden om omsorg, omsorgssvigt og resiliens, 

med fokus på tilknytningsteori, typer af omsorgssvigt og resiliensfaktorer hos barnet og i miljøet. Med afset i 

dette undersøges på baggrund af selvvalgt empiri og undersøgelser mulige konsekvenser af omsorgssvigt på 

både kort og lang sigt. Her bliver en case omkring omsorgssvigt analyseret på baggrund af teorien fra 

redegørelsen, samt en undersøgelse om miljøets betydning. Dernæst undersøges, hvordan anbragte børn 

klarer sig senere i livet med inddragelse af statistikker fra Danmarks Statistik. Statistikker tager 

udgangspunkt i uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, kriminalitet og social arv. Grundlaget for dette 

fokus er ønsket om at undersøge de udsatte børn og unges fremtid i et bredt udvalg af samfundsområder. Til 

slut diskuteres hvilke tiltag staten kan og bør foretage for at hjælpe udsatte børn og unge. Her inddrages bilag 

A og B, samt nogle andre artikler og hjemmesider. Diskussionen er primært mellem politikere og eksperter. 

Som konklusion på opgaven kan man se, at omsorg er essentielt for et barns udvikling og fremtid. Derudover 

er det vigtigt for anbragte børn at have en stabil opvækst uden for hjemmet. Det er en samfundsopgave at 

løse denne udfordring, for ellers vil de udsatte børn og unge give staten store økonomiske omkostninger 

deres liv igennem.   



 Studieretningsprojekt  

16/03/20 

3 

Indholdsfortegnelse 
Resumé ...................................................................................................................................................................... 2 

Indledning ................................................................................................................................................................. 4 

Redegørelse................................................................................................................................................................ 4 

Den tidlige tilknytnings betydning ................................................................................................................................. 4 

Barnets selvoplevelse og relation til andre ..................................................................................................................... 5 

4 typer af omsorgssvigt .................................................................................................................................................. 6 

Resiliens – en mælkebøtte .............................................................................................................................................. 7 

Undersøgelse .............................................................................................................................................................. 7 

En familie i risikogruppen .............................................................................................................................................. 7 

En lille pige med et stort ansvar ..................................................................................................................................... 8 

Miljøets indflydelse på en positiv udvikling .................................................................................................................. 9 

En arv brænder sig fast ................................................................................................................................................... 9 

Mælkebøtten spirer ....................................................................................................................................................... 10 

Delkonklusion .............................................................................................................................................................. 10 

Undersøgelse .............................................................................................................................................................11 

Færre anbringelser af børn og unge .............................................................................................................................. 11 

Hjælpeforanstaltningen påvirker uddannelsesniveauet ................................................................................................ 12 

De udsatte tjener halvt så meget som de ikke-udsatte .................................................................................................. 13 

De udsatte begår mere og hårdere kriminalitet ............................................................................................................. 14 

Flere udsatte får selv udsatte børn ................................................................................................................................ 16 

Delkonklusion .............................................................................................................................................................. 16 

Diskussion .................................................................................................................................................................17 

Et hjælpesystem til forbedring ..................................................................................................................................... 17 

Partierne er uenige ........................................................................................................................................................ 18 

Eksperternes kritik af kvaliteten ................................................................................................................................... 19 

Konklusion ...............................................................................................................................................................20 

Litteraturliste ...........................................................................................................................................................21 

Bøger ............................................................................................................................................................................ 21 

Artikler ......................................................................................................................................................................... 21 

Internetsider .................................................................................................................................................................. 21 

Bilagssamling............................................................................................................................................................23 

Bilag A ......................................................................................................................................................................... 23 

Bilag B ......................................................................................................................................................................... 26 

Bilag C ......................................................................................................................................................................... 31 



4 

Studieretningsprojekt  

16/03/20 

Indledning 

At skabe et nyt menneske er for de fleste den største og mest glædesfyldte begivenhed, de nogensinde vil 

komme til at opleve i deres liv. Fra det første glimt af den lille baby er man forelsket, som man aldrig har 

været før. Og man ved, at man vil elske og beskytte denne gudskabte skabning foreviget, med alt hvad det 

indebærer og kræver. Men hvad er så det? Det korte svar er omsorg. Omsorg er livsvigtigt for et barns 

udvikling. Begrebet omsorg henviser til at have ansvar for eller tage vare på. Det handler her om ansvaret for 

et barn. Det omfatter at sikre barnets overlevelse, tryghed og udvikling1. Forældrenes evne til at yde omsorg 

er derfor helt essentielt for et barn. Men selvom de fleste forældre prøver at gøre deres bedste, er det ikke 

altid godt nok. Nogle gange optræder der afgørende mangler og fejl i forældrenes evner, og da bliver omsorg 

til omsorgssvigt. Omsorgssvigt er ikke kun afgørende for barnets selvudvikling, men har også sine klør i 

samfundet. Det kan man tydeligt se, når den danske statsminister Mette Frederiksen tematiserer sin årlige 

nytårstale til udsatte børn og unge. Problematikken omkring omsorgssvigt og samfundets rolle heromkring 

bliver belyst i denne opgave. Heri bliver der redegjort for omsorg, omsorgssvigt og resiliens på baggrund af 

psykologifaglig teori, undersøgt konsekvenser af omsorgssvigt og anbragte børns fremtid, samt diskuteret 

statens rolle vedr. tiltag om forebyggelse af omsorgssvigt.  

Redegørelse 

Den tidlige tilknytnings betydning 
Et vigtigt element i god nok omsorg er barnets tilknytning til sine omsorgspersoner. Denne tilknytning har 

den engelske børnepsykiater og psykoanalytiker John Bowlby (1907-1990), sammen med sin kollega den 

canadiske børnepsykolog Mary Ainsworth (1913-1999) i slutningen af 1960’erne og op gennem 1970’erne, 

udviklet en teori om. Den bliver kaldt for tilknytningsteorien, og forholder sig til tilknytningsadfærd som 

værende biologiske systemer, hvis funktion er at beskytte barnet mod farer der truer dets overlevelse2. Det 

betyder, at barnet helt instinktivt vil søge mod tryghed og sikkerhed hos de personer, som kan opfylde disse 

behov, hvis det oplever separationsangst. Selve tilknytningsfasen strækker sig fra 6 månedersalderen til 2½ 

årsalderen, og her vil barnet gennem kropsbevægelse og følelsesmæssig adfærd forsøge at vedligeholde 

tilknytning til én eller få personer. Hvis dette opfyldes, vil barnet udvikle en sikker base hos de 

omsorgspersoner, det har tilknyttet sig til, og det vil efterfølgende udforske omverden og søge tilbage til den 

sikre base, når udforskningen bliver for utryg3. Barnet har omkring etårsalderen dannet indre arbejdsmodeller 

af sine erfaringer ved tilknytningen til omsorgspersonerne, og disse kommer til udtryk i forskellige 

1 Brørup, Mogens, m.fl. (2000). Den nye psykologi håndbog, 2. udg. København: Gyldendal Uddannelse. s. 61. 
2 Broberg, Anders, m.fl. (2008). Tilknytningsteori: Betydningen af nære følelsesmæssige relationer. København: Hans Reitzels 

Forlag. s. 143. 
3 Brørup, Mogens, m.fl. (2000). Den nye psykologi håndbog, 2. udg. København: Gyldendal Uddannelse. s. 73.  
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adfærdsmønstre. Mary Ainsworth har påvist fire forskellige adfærdsmønstre ved proceduren: 

fremmedsituation. Hvis barnet har en sikker base, vil det udvise adfærdsmønstret: tryg tilknytning. Har 

barnet derimod en usikker base, vil dets adfærdsmønstre ofte være en af de tre: utryg-undgående, utryg-

ambivalent eller desorganiseret4.  

Barnets selvoplevelse og relation til andre 
En anden teoretiker, som også fokuserer på barnets relation til andre, samt selvoplevelse, er Daniel N. Stern 

(f. 1934). Han udkom med sit hovedværk Barnets interpersonelle univers i 1985, der skildrer fem 

udviklingstrin. Disse udviklingstrin vil være lige så betydningsfulde for barnets selvoplevelse og relationer 

hele livet igennem. Barnets selvoplevelse er nemlig helt afgørende for dets senere interaktion med 

omverden5. Herunder ses de fem udviklingsmæssige trin, som jeg kort vil beskrive: 

1. I følelsernes verden. (Det gryende selv).

2. Den nære sociale omverden. (Kernerelateringen, oplevelsen af kerneselv).

3. Sindlandskabernes verden. (Det subjektive selv, den intersubjektive relatering).

4. Ordenes verden. (Det verbale selv, den verbale relatering).

5. Historiernes verden.

I følelsernes verden foregår i 0-2 månedersalderen, og her oplever barnet hændelser eller genstande ud fra de 

følelser, de frembringer i det. I dette udviklingstrin begynder barnet at danne sig en forestilling om moderen. 

Forestillingen vil fungere som grundform på, hvad barnet vil forvente af andre relationer6.  

Den nære sociale omverden foregår i 2-6 månedersalderen, og heri begynder barnets evne til socialt samspil. 

Barnet begynder at pludre og smile, og har øjenkontakt i længere perioder. Barnet skal til at lære det ikke-

sproglige grundlag for det sociale samspil gennem ansigts-duetter mellem moderen og andre nære 

omsorgspersoner7.  

Sindlandskabernes verden foregår i 7-15 månedersalderen, og her begynder barnet at opleve sine egne 

private sindlandskaber, som rummer dets ønsker, følelser, opmærksomhed, tanker og erindringer. Samtidig 

opdager barnet at sindlandskaberne kan deles og gøres synlig for andre i tilstrækkelig grad til de tror, de føler 

eller tænker det samme. Barnet lærer her at dele og ikke dele psykiske tilstande, og er hypersensitivt overfor 

andres reaktioner8.  

4 Killén, Kari (2005). Omsorgssvigt er alles ansvar, 3. udg. København: Hans Reitzels Forlag. s. 131-134. 
5 Brørup, Mogens, m.fl. (2000). Den nye psykologi håndbog, 2. udg. København: Gyldendal Uddannelse. s. 49-50 + 55-56. 
6 Ibid. s. 51-52. 
7 Ibid. s. 52. 
8 Ibid. s. 53. 
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Ordenes verden foregår i 15-30 månedersalderen, og heri lærer barnet den verbale verden at kende, og 

skaber nu to parallelle verdener. Der skabes nemlig en kløft mellem barnets vante non-verbale 

oplevelsesverden og ordenes verden9. 

Historiernes verden foregår i 3-4 årsalderen, og her begynder barnet selv at fortælle historier, hvor det skaber 

sin egen identitet gennem fortællingen og dermed forståelsen af historierne10. Disse teorier om barnets tidlige 

udvikling viser nogle af aspekterne ved god nok omsorg. Det vil dernæst være relevant at definere hvilke 

aspekter, den ikke gode nok omsorg rummer.  

4 typer af omsorgssvigt 

Når man taler om den ikke gode nok omsorg, bruger man ofte betegnelsen omsorgssvigt. Omsorgssvigt 

henviser til mangel på opfyldelse af fundamentale behov, og kan skelnes imellem fire typer: 

1. Vanrøgt.

2. Fysiske overgreb.

3. Psykiske overgreb.

4. Seksuelle overgreb.

Vanrøgt kan inddeles efter følelsesmæssig vanrøgt og materiel, medicinsk, ernæringsmæssig og social 

vanrøgt. Vanrøgt kan iagttages ved overdreven eller slet ingen tilfredsstillelse af ernæringsmæssige, 

materielle eller sociale behov. Vanrøgt kan påvirke et barns psykiske, såvel som fysiske udvikling i mindre 

eller mere alvorlig grad11. 

Fysiske overgreb er aktive handlinger, der skader børn eller manglende tilsyn, som fører til samme. De 

fysiske overgreb kan komme til udtryk i slag, spark, lussinger, mm., og kan lettest spottes ved blåmærker 

eller brændemærker. Barnets oplevelse af overgrebene er smerte, angst, hjælpeløshed og fortvivlelse. 

Følelserne sætter sig i barnet, og skaber psykiske skader, der kan have langt mere alvorlig og varig karakter 

end de fysiske skader12. 

Psykiske overgreb omfatter en bred vifte af varierende livssituationer. Man kan kort definere psykiske 

overgreb som en kronisk holdning eller adfærd hos barnets omsorgsgivere, der forhindrer eller ødelægger 

barnets udvikling af et positivt selvbillede. Disse overgreb indebærer et vedvarende adfærdsmønster over for 

barnet, som bliver et dominerende element i barnets tilværelse. Skaderne på børnene er indvendige, og kan 

derfor være mere eller mindre i øjenfaldende for omverden13. 

9 Ibid. s. 53-54. 
10 Ibid. s. 55. 
11 Killén, Kari (2005). Omsorgssvigt er alles ansvar, 3. udg. København: Hans Reitzels Forlag. s. 41-45. 
12 Ibid. s. 45-50. 
13 Ibid. s. 50-51. 
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Seksuelle overgreb er overgreb, hvori voksne omsorgspersoner involverer børn i seksuelle aktiviteter, som de 

ikke er udviklingsmæssigt modne til. Sådanne overgreb giver fundamentale svigt fra en person, barnet har 

tillid til14.  

Resiliens – en mælkebøtte 

Udover de kortsigtede skader, ser man også mange tilfælde af omsorgssvigtede børn, som senere får store 

problemer med at leve et helt normalt liv. Et skræmmende eksempel på et sådant barn er Jørn fra 

dokumentarserien Er du mors lille dreng? fra TV215, hvis forældre ikke magtede at påtage sig 

forældreansvaret. Man har dog også set eksempler på såkaldte mælkebøttebørn, som har formået at bryde 

den sociale arv på trods af vanskelige opvækstvilkår. Disse børn er udstyret med nogle modstandsressourcer, 

som gør dem bedre i stand til at klare belastende forhold. Med andre ord siger man, at nogle børn er mere 

resiliente end andre børn. Resiliens handler dog ikke kun om de individuelle ressourcer, men også om 

faktorer i det omgivende miljø. I 1950’erne foretog Emmy Werner og Ruth Smith en prospektiv 

længdesnitsundersøgelse af familier på den hawaiianske ø Kauai, og her kunne de dokumentere resiliens hos 

børn. Her dokumenterede de både resiliensfaktorer hos barnet og resiliensfaktorer i miljøet16.  

Undersøgelse 

En familie i risikogruppen 
I 2008 udkom dokumentarfilmen Lille voksen af Anders Gustafsson og Patrick Book på Filmcentralen17. 

Dokumentaren skildrer den 14-årige pige Xenia og hendes familie bestående af en enlig mor og tre mindre 

søskende. Xenia har ikke set sin far, siden hun var lille. Hendes mor er selv vokset op i en familie fyldt med 

alkohol og omsorgssvigt, hvor hun fra en tidlig alder har måttet påtage sig forældrerollen for sine mindre 

søskende. Dette har resulteret i, at moderen aldrig selv har fået en uddannelse. Xenias familie bor i et 

lejlighedskompleks omkring Ishøj. Xenia fortæller selv, at familien aldrig har haft så mange penge, og med 

disse informationer kan familien placeres i underklassen18. Udover morderens egen risikofyldte baggrund, 

kan man også tale om nogle socioøkonomiske forhold, som har en forstærkende effekt på situationen i 

familien. Moderens socioøkonomiske situation virker umiddelbart til at være dårlig, og det kan belaste 

hendes forældrefunktion yderligere19. Moderens risikofyldte baggrund sammen med de socioøkonomiske 

forhold er med til at gøre den sociale arv meget tydelig, og derfor er risikoen for omsorgssvigt i Xenias 

14 Ibid. s. 62-63. 
15 ”Er du mors lille dreng?”. TV2 Internet. 13. april 1998. Tilgået 09/03/20. 
16 Larsen, Ole Schultz (2015). Psykologiens Veje. Viborg: Systime. s. 132-136. 
17 Gustafsson, Anders og Book, Patrick (instruktører) (2008). Lille voksen. Filmcentralen.dk. Tilgået 09/03/20. 
18 ”Hvem er klasserne?”. Klassesamfund.dk. Tilgået 09/03/20. 
19 Killen, Kari (2012). Omsorgssvigt II praksis og ansvar, 4. udg. København: Hans Reitzels Forlag. s. 52-54. 
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familie større end hos en normalt fungerende familie. I introen fortæller Xenia selv, hvordan det er at være 

storesøsteren i familien. Her siger hun: ”Det med at være den ældste, det er hårdt. Det er nærmest 

fireogtyvetimers arbejde. […] Jeg har gået ind og taget farens plads”20. Allerede her i de første 30 sekunder 

af dokumentaren, får man et indblik i hvilken rolle Xenia har i familien. Hun er den anden 

primæromsorgsgiver for sine tre mindre søskende, og er samtidig en pige, der lige er kommet ind i 

teenageårene. To livssituationer som umiddelbart ikke harmonerer.  

En lille pige med et stort ansvar 

Der er ikke meget tid til at være en 14-årig pige, når man har pligter som en voksen. Xenia skal vaske op, 

sørge for at få lagt sin lillesøster på under fem år i seng, ordne vasketøj, gøre rent og samtidig nå at lave 

lektier. Til en skolehjemsamtale bliver det tydeligt, at Xenia har svært ved at opfylde rollen i familien 

samtidig med rollen i skolen. Hendes faglige niveau ligger under middel, og lærerne påtaler at hun er meget 

opgivende og tit siger, at hun er håbløs. Man får da forståelsen af en pige med et negativt selvbillede og en 

manglende motivation. Dette ligger til grund for en mistanke om, at Xenias tidligere selvoplevelser i de fem 

udviklingstrin har været af en negativ karakter, og at det har givet hende en følelse af mindreværd. Her kan 

man tale om, at faderens fravalg af familien kan have medvirket til dannelsen af et negativt selv hos Xenia. 

Udover følelsen af mindreværd, udviser Xenia en bekymring for sin mors evner til at klare forældrerollen 

selv. Om dette siger Xenia: ”Hvis jeg ikke var der, jamen altså jeg tror […] hun ikke vil kunne klare det”21. 

Xenia skal på efterskole, og viser her sin bekymring for hvordan hendes mor kommer til at klare det uden 

Xenias hjælp derhjemme. Bekymringen må afspejle en erfaring af moderen, som værende utilstrækkelig. En 

erfaring som Xenia har fået i sin tidlige opvækst. Moderens utilstrækkelighed bliver gjort synlig i hendes 

interaktion med børnene, hvor hendes adfærd ofte er præget af irritation og en opgivende tone. Denne adfærd 

har også været med til at danne et negativt selvbillede hos Xenia, og er tegn på psykiske overgreb. Det er 

heller ikke hos moderen, at børnene søger trøst og omsorg. De små søskende søger derimod Xenia, når de 

har brug for kærlighed. Med andre ord finder børnene en tryg base hos Xenia, hvor de burde finde den ved 

moderen. Derimod er der i højere grad tale om en utryg base hos moderen. Dette bekræfter Xenias 

bekymring, og der pålægges derfor et stort ansvar og pres på Xenia, som hun ikke er udviklingsmæssig 

moden nok til at have på sig. Moderens følelsesmæssige utilgængelighed er også et tegn på følelsesmæssig 

vanrøgt, fordi hun ikke magter at opfylde sine børns behov for en positiv og tryg følelsesmæssig tilknytning. 

Dette omsorgssvigt kan spottes hos børnene, som ikke søger mod moderen, når de har brug for omsorg. Det 

er især tydeligt hos Xenia, som har påtaget sig en voksenrolle for at kompensere for moderens mangler22. 

20 Gustafsson, Anders og Book, Patrick (instruktører) (2008). Lille voksen. Filmcentralen.dk. (00:12-00:29). Tilgået 09/03/20. 
21 Ibid. (05:24-05:32).  
22 Killén, Kari (2005). Omsorgssvigt er alles ansvar, 3. udg. København: Hans Reitzels Forlag. s. 42-45. 



9 

Studieretningsprojekt  

16/03/20 

Miljøets indflydelse på en positiv udvikling 

Da Xenia kommer på efterskole, oplever hun i starten af opholdet en følelse af fremmedhed og ensomhed, 

grundet besvær ved at passe ind. Disse følelser har Xenia svært ved at dele med sin mor, hvilket kan være 

grundet et utrygt tilknytningsmønster til moderen. Længere inde i efterskoleforløbet har Xenia farvet hår, og 

er begyndt at gå med makeup. Dette er et forsøg på at tilpasse sig miljøet og danne en social identitet, 

selvom det måske strider mod hendes personlige identitet23. Xenia har dog fået venskaber, og begynder at 

udvise en velfungerende adfærd på efterskolen. En adfærd som er tilsvarende for en 14-årig pige. Hun siger 

selv: ”Lige nu, da er jeg bare sprunget ud. Jeg er sprunget helt ud. […] og jeg vil blive ved med at vokse, 

blive flot og strålende, være en flot blomst. […] bare hele tiden udvikle mig”24. Dette citat bevidner om en 

forandring i Xenias selvbillede, fra da hun boede hjemme til hendes ophold på efterskolen. Det viser, at det 

omgivende miljø spiller en stor rolle for et barns udvikling. Omsorgssvigtede børn kan udvikle sig meget 

positivt, hvis de bliver overflyttet til et miljø, som byder på den rette omsorg. Dette fænomen kan belyses 

ved en længdesnitsundersøgelse lavet af Jill Hodges og Barbara Tizard i 1989. Undersøgelsen tog 

udgangspunkt i en gruppe af 16-årige, der som små var anbragt på børnehjem. Hodges og Tizard havde 

studeret børnene, da de var anbragt på børnehjemmene. I 16-års alderen var nogle af børnene vendt tilbage 

til deres biologiske familie, mens andre var blevet bortadopteret. De to grupper, samt en kontrolgruppe 

opvokset under normale vilkår blev sammenlignet, og her konkluderede Hodges og Tizard at de unges 

adfærd var et resultat af deres senere familiemiljø25.  

En arv brænder sig fast 

I 2017 udkom en ny dokumentar på Filmcentralen, og den følger op på Xenias livssituation. Dokumentaren 

hedder Rigtig voksen, og er lavet af Anders Gustafsson26. Xenia er blevet 22 år, og skal til at have sit første 

barn med kæresten Mathias. Xenia har ikke set sin mor i fire år, og hun ønsker heller ikke at have en relation 

til hende igen. Dette er en konsekvens af moderens utilstrækkelige tilstedeværelse i Xenias opvækst. Xenia 

ønsker at være en god mor overfor hendes søn Linus. Den mor, som hendes egen mor aldrig har været. Om 

dette siger hun: ”Jeg skal være der for min søn. Jeg skal give ham tryghed og kærlighed. Jeg skal også sørge 

for at have et godt forhold til Mathias. Det vil være det, jeg ville gøre anderledes end min mor”27. Hun 

bevidner om en barndom, der har været uden tryghed og kærlighed, og derfor har hun sat sig et mål om at 

bryde den sociale arv. Men selvom viljen er stærk, har omsorgssvigtet fra både mor og far sat sine spor i 

Xenia. Man får hurtigt en fornemmelse af en familie med manglende overskud. Lejligheden er rodet, 

kæresten Mathias agerer efter sit lystprincip28, og det er en kamp for parret at gå ned og handle ind. 

23 Brørup, Mogens, m.fl. (2000). Den nye psykologi håndbog, 2. udg. København: Gyldendal Uddannelse. s. 167. 
24 Gustafsson, Anders og Book, Patrick (instruktører) (2008). Lille voksen. Filmcentralen.dk. (37:08-37:27). Tilgået 09/03/20. 
25 Larsen, Ole Schultz (2003). Fem aldre: Udvikling fra fødsel til pubertet, 2. udg. Viborg: Systime. s. 79-81. 
26 Gustafsson, Anders (instruktør) (2017). Rigtig voksen. Filmcentralen.dk. Tilgået 10/03/20. 
27 Ibid. (02:28-02:53).  
28 Brørup, Mogens, m.fl. (2000). Den nye psykologi håndbog, 2. udg. København: Gyldendal Uddannelse. s. 28-29. 
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Derudover går Xenia og Mathias også ud og ryger, imens Linus ligger for sig selv i længere perioder. Da 

familien får besøg af en sundhedsplejerske, som skal vurdere Linus’ trivsel og udvikling opstår bekymringen 

for parrets forældreevner. Linus har ikke taget de udviklingsmæssige skridt, som han burde. Allerede her kan 

man se den sociale arv bryde igennem. Der er tegn på både vanrøgt og fysiske overgreb, fordi Linus ikke får 

sine ernæringsmæssige behov opfyldt og ligger for sig selv uden opsyn. Fra flere forskellige instanser bliver 

der efterfølgende igangsat tilbud om hjælp, men denne hjælp tager parret imod med en følelse af mistillid. 

Mistilliden kan være forskyldt af de utrygge tilknytningsmønstrer og de dårlige opvækstvilkår, som både 

Xenia og Mathias har oplevet i barndommen.  

Mælkebøtten spirer 

Selvom mistilliden til de offentlige instanser er stor, tager parret alligevel imod tilbuddene. Xenia begynder 

langsomt at blive mere sikker i forældrerollen og tage hånd om de huslige pligter. Samtidig får Mathias et 

arbejde, men har stadig svært ved at tage ansvar og del i hjemmet. Linus’ udvikling begynder også at gå 

fremad, og det ses tydeligt i interaktionerne mellem forældrene og Linus, hvor Linus på daværende tidspunkt 

befinder sig i udviklingstrinet: den nære sociale omverden. Et eksempel på Linus sunde udvikling kan ses, 

når Xenia giver Linus mos. Her ser man tydeligt et socialt samspil mellem mor og barn29. Til et sundhedstjek 

bliver Linus fremskridt bekræftet, og det oplever parret som en stor succes. Og selvom der stadigvæk er 

udfordringer i den lille familie, kan man se en positiv udvikling af Xenia. En udvikling som kan tyde på, at 

Xenias evne til at bryde den sociale arv er større end hidtil antaget. Forklaringen på dette kan ligge i de 

resiliensfaktorer, som Xenia er indehaver af. Som dokumentaren Lille voksen bevidner om, er Xenia den 

ældste og samtidig godmodig med både sine søskende og sin mor. Derudover er hun selvstændig og god til at 

klare problemer. Alle disse er individuelle resiliensfaktorer hos Xenia. Xenia har i store dele af sin opvækst 

haft en aflastningsfamilie, og så har hun som tidligere beskrevet været på efterskole. Disse har givet Xenia 

mulighed for at få andre omsorgspersoner og tætte kammeratrelationer. Hendes relationer til sine små 

søskende, var også meget tætte, da hun boede hjemme. Disse er Xenias resiliensfaktorer i miljøet30. 

Resiliensfaktorerne kan i stor grad være medvirkende elementer i den positive udvikling af Xenia, og spiller 

derfor en stor rolle for omsorgssvigtede børns fremtid.  

Delkonklusion 

Xenia er et godt eksempel på, at omsorgssvigt har konsekvenser. Xenia har fra en meget lille alder lært at 

påtage sig et stort ansvar overfor sine mindre søskende. Dette har påvirket hendes skolegang både fagligt og 

socialt. Derudover har den utrygge tilknytning til moderen, samt faderens fravalg af familien resulteret i 

Xenias dårlige selvværd. Disse er de kortsigtede konsekvenser af forældrenes omsorgssvigt. Da vi møder 

29 Gustafsson, Anders (instruktør) (2017). Rigtig voksen. Filmcentralen.dk. (53:10-53:44). Tilgået 11/03/20. 
30 Larsen, Ole Schultz (2015). Psykologiens Veje. Viborg: Systime. s. 132-136. 
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voksne Xenia, kan vi se hvilke langvarige konsekvenser omsorgssvigtene har medført. Xenia har endnu ikke 

fået en uddannelse, og hun lever sammen med kæresten Mathias, der ikke tager del i ansvaret for familien. 

Dette kan afspejle Xenias negative selvbillede fra barndommen. Parrets fælles søn Linus mistrives i sine 

første levemåneder, fordi Xenia og Mathias ikke har overskud til at opfylde hans behov. Dette resulterer i 

tilbud fra offentlige instanser, som parret har mistillid til. Xenias utrygge tilknytningsmønstrer er grundlaget 

for denne mistillid. Men selvom forudsætningerne for Xenia er dårlige, bliver hun alligevel i stand til at 

forbedre sine forældreevner. Xenia er derfor også et godt eksempel på, at resiliensfaktorer kan have en 

positiv indflydelse på omsorgssvigtede børn. 

Undersøgelse 

Færre anbringelser af børn og unge 
Som det er blevet konkluderet i foregående afsnit, har omsorgssvigt store konsekvenser for børn og deres 

fremtid. Børnenes senere voksenliv kan derfor være præget af en ustabil tilknytning til sociale relationer og 

til erhvervslivet. Det var Xenias tilfælde et godt eksempel på. Samfundet arbejder derfor med at forbedre 

vilkårene for de udsatte børn og unge, og nogle gange kræver det at de bliver anbragt i et andet miljø. Som 

tidligere beskrevet, viser Hodges og Tizards undersøgelse hvilken positiv effekt et sådan miljøskift kan have. 

I Danmark har man i den seneste tid sat et større fokus på anbragte børn. I denne anledning tematiserede den 

danske statsminister Mette Frederiksen sin årlige nytårstale til udsatte børn og unge31. Mette Frederiksens 

tale tager hånd om mange elementer omkring udsatte børn og unge. Bla. siger hun: ” […] selvom langt de 

fleste nyfødte børn selvfølgelig kommer til at klare sig godt. Så gælder det ikke for dem alle. Der er et 

mønster. For hvor godt vi klarer os i skolen. Vores arbejdsliv.”32. Mette Frederiksen snakker om et mønster, 

og det er dette mønster med henblik på anbragte børn denne undersøgelse vil gå i dybden med. 

     Først undersøges størrelsen på antallet af anbragte børn og unge i Danmark. Her kan man ifølge en 

statistik fra Danmarks Statistik se, at der har været et fald i antallet af anbragte børn i perioden 2011-2018 (se 

tabel 1). I slutningen af 2011 var der registreret 14.978 anbragte børn og unge, hvor der i slutningen af 2018 

var registreret 13.823 anbragte børn og unge. Det er et fald på 1.155 anbringelser, og det betyder at der har 

været en tendens af færre anbringelser af børn og unge i den pågældende periode på syv år. Som det fremgår 

af statistikken, har faldet i anbringelser haft en støt udvikling, hvor der fra hvert år har været et fald på 

minimum 68 anbringelser. Det største fald i antallet af anbringelser ses i perioden 2012-2015, hvor der 

samlet har været et fald på 730 anbringelser. I den efterfølgende periode fra 2015-2017, har der kun været et 

31 Frederiksen, Mette (2020). ”Statsminister Mette Frederiksens nytårstale den 1. januar 2020”. Statsministeriet. Tilgået 12/03/20. 

(Bilag B). 
32 Ibid. (ll. 38).  
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fald på 166. Fra 2017-2018 stiger antallet dog igen med et fald på 200 anbringelser. Derudover ser man også 

en forskel i køn. I slutningen af 2011 var der 8.199 anbragte drenge. I samme år var der kun 6.779 anbragte 

piger. Og selvom udviklingen viser et fald af anbringelser, så var der stadig flere anbragte drenge end piger i 

slutningen af 2018. Det betyder, at der generelt er flere anbragte drenge end piger. 

Hjælpeforanstaltningen påvirker uddannelsesniveauet 
Det relevante i denne undersøgelse er hvordan de anbragte børn klarer sig, og der vil det være oplagt at kigge 

på deres uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet og kriminalitet. I analysen Hvordan går det 

udsatte børn og unge? fra 2018 af Birgitte Brøndum33 bliver nogle statistikker for udsatte børn og unge 

præsenteret. Undersøgelsen er centreret omkring udsatte børn og unge, der er født i perioden 1980-1985. I en 

af statistikkerne fremgår den højeste fuldførte uddannelse i procent (se tabel 2). Har kan man se, at 52,6% af 

de i alt udsatte børn og unge har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse. Hvis man sammenholder det 

med dem, som aldrig har være anbragt eller fået forebyggende ydelser, – dem man vil kalde for de ikke-

udsatte – kan man se en stor forskel. Det er nemlig kun 12% af de ikke-udsatte børn og unge, der har 

grundskolen som deres højeste fuldførte uddannelse. Desuden fremgår det, at de ikke-udsatte har et generelt 

bedre uddannelsesniveau. Af dem har 34,1% en erhvervsfaglig uddannelse, ca. 20% har en mellemlang 

videregående uddannelse og 18% har en lang videregående uddannelse. De udsatte børn og unge kan også 

følge med på erhvervsuddannelserne. Her har 30,1% af dem en erhvervsfaglig uddannelse. Det er kun 4% fra 

at være på niveau med de ikke-udsatte børn og unge. Dog ser det ikke lige så lovende ud for videregående 

uddannelser. Her har 7,6% af de udsatte en mellemlang videregående uddannelse, og kun 2,7% har en lang 

videregående uddannelse. Generelt set er uddannelsesniveauet altså højere hos ikke-udsatte børn og unge end 

hos de udsatte børn og unge. 

33 Brøndum, Birgitte (2018). ”Hvordan går det udsatte børn og unge?”. Danmarks Statistik. Tilgået 13/03/20. 

Tabel 1: Anbragte børn og unge pr. 31. december efter alder, anbringelsessted, køn og tid 

Statistikken er opgjort i enheden: antal. Kilde: Danmarks Statistik.  https://www.statistikbanken.dk/ANBAAR5. Tilgået 13/03/20. 
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     Hvis man kigger på de forskellige grupper af udsatte børn og unge, ser man også nogle gældende 

forskelle. Her klarer børn, der kun har været anbragt i plejefamilie sig bedst. Af dem har 32,5% en 

erhvervsfaglig uddannelse og 10,4% en mellemlang uddannelse. Der er dog stadig en stor procentdel af dem, 

som kun har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse. Her er der tale om 45,6%. Hvis man 

sammenholder disse tal med tallene fra de i alt udsatte, kan man se, at børn og unge som kun har været 

anbragt i plejefamilie, klarer sig bedre end gennemsnittet for de udsatte børn og unge. Værst står det til for de 

børn og unge, der har skiftet mellem døgninstitution og plejefamilie. Af dem har 57,6% grundskolen som 

højeste fuldførte uddannelse, 28,1% har en erhvervsfaglig uddannelse og kun 1,9% har en lang videregående 

uddannelse. Så ud fra dette kan man konkludere, at udsatte børn og unges uddannelsesniveau påvirkes efter 

de hjælpeforanstaltninger de har fået i opvæksten.  

De udsatte tjener halvt så meget som de ikke-udsatte 
Man kan ofte lave en ret nøje forbindelse mellem uddannelse og indkomst, fordi uddannelse ligger forud for 

det job man kan besidde. Denne del af undersøgelsen vil tage udgangspunkt i de udsatte børn og unges 

indkomst og indkomsttyper, og her kan man drage paralleller med sidste afsnit omkring uddannelsesniveauet 

hos de udsatte børn og unge. I den benævnte analyse fra Danmarks Statistik forekommer en statistik over 

indkomst og indkomsttyper (se tabel 3). Her kan man se, at den gennemsnitlige erhvervsindkomst hos de 

ikke-udsatte er 325.968 kr. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst for de i alt udsatte er 159.882 kr., hvilket 

er lidt under halvdelen af den gennemsnitlige erhvervsindkomst for de ikke-udsatte. 91,36% af de ikke-

Tabel 2: Højeste fuldførte uddannelse. 2016 

Kilde: Danmarks Statistik. Analyse: Hvordan går det udsatte børn og unge? 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=30725. Tilgået 13/03/20. 
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udsatte har en erhvervsindkomst, hvor kun 64,65% af de udsatte har en erhvervsindkomst. Omvendt ser det 

ud for andelen i boligstøtte og kontanthjælp. Her får 31,8% af de udsatte boligstøtte, hvor kun 9,9% af de 

ikke-udsatte, får det. Ca. 23,1% af de udsatte får kontanthjælp, og her er det kun ca. 5,2% af de ikke-udsatte, 

der får kontanthjælp. Man kan altså se to mønstrer: flere udsatte børn og unge får offentlige 

overførselsindkomster, og flere ikke-udsatte børn og unge har en erhvervsindkomst. Det afspejler en 

sammenhæng mellem tabel 2 og 3, og man kan her konkludere at de udsatte børn og unges korte uddannelser 

resulterer i lavere indkomster.  

     Kigger man på grupperne af de udsatte børn og unge, vil man igen kunne sammenholde tendenserne i 

uddannelsesniveauet, indkomst og indkomsttyper. Ligesom det fremgår i uddannelsesniveauet, klarer børn 

og unge, som kun har været anbragt i plejefamilie sig bedst. Deres gennemsnitlige erhvervsindkomst er 

181.646 kr., og det ligger 21.764 kr. over gennemsnittet for de i alt udsatte børn og unge. Desuden er det 

70% af dem, som har en erhvervsindkomst. Der er dog stadig en stor del af dem, som modtager 

overførselsindkomster ift. til de ikke-udsatte børn og unge. Også her er det de børn, som har skiftet mellem 

døgninstitution og plejefamilie, der klarer sig dårligst. Denne gruppe har den laveste gennemsnitlige 

erhvervsindkomst på 143.481 kr. Gruppen ligger dog tæt på de resterende udsatte grupper, hvad der angår 

indkomsttype. Der er altså som benævnt nogle ensartede tendenser mellem udsatte børn og unges 

uddannelsesniveau, indkomst og indkomsttyper.   

De udsatte begår mere og hårdere kriminalitet 
Som det ser ud, klarer de udsatte børn og unge sig generelt dårligere i samfundet. Både ved uddannelse og 

tilknytning til arbejdsmarkedet ligger de ikke-udsatte langt højere end de udsatte. Denne del af undersøgelsen 

Tabel 3: Indkomst og indkomsttyper. 2016 

’andel med indkomsttypen’ er opgjort i enheden: procent. Kilde: Danmarks Statistik. Analyse: Hvordan går det udsatte børn og unge? 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=30725. Tilgået 13/03/20. 
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vil kigge på de udsatte børn og unges mængde af kriminalitet, sammenholdt med de ikke-udsatte børn og 

unges mængde af kriminalitet. Det vil være interessant om, der her kan drages samme paralleller som i de 

foregående tabeller. Nedenfor ses en omregnet statistik fra Danmarks Statistik. Oprindeligt forekommer 

statistikken i absolutte tal, men her ses den i relative tal (se tabel 4). Grundlaget for denne omregning 

skyldes, at det er nemmere at sammenligne de udsattes og de ikke-udsattes kriminalitet i relative tal. I 

statistikken fremgår det, at både størstedelen af de udsatte og de ikke-udsatte i alderen 15-17 år enten ikke 

har en dom, eller er blevet frifundet. Gruppen af frifundet eller uden dom for både de udsatte og ikke-udsatte 

er også steget i perioden 2010-2015. Det hænger sammen med et fald i gruppen dømt skyldig i alt. Dog ses 

en langt større andel af udsatte børn og unge i gruppen dømt skyldig i alt. Her toppede tallet med 14% i 

2011. I det tilsvarende år, var der kun 2,2% af de ikke-udsatte børn og unge, som lå i gruppen dømt skyldig i 

alt. Hvis man kigger på de forskellige lovovertrædelser, kan man se at den hyppigste lovovertrædelse for de 

ikke-udsatte er færdselsloven. I 2011 havde 0,9% af de ikke-udsatte 15-17-årige begået en lovovertrædelse af 

denne art. I 2015 var dette tal faldet til 0,3%. Den næst hyppigste lovovertrædelse hos denne gruppe er 

tyveri. For de udsatte 15-17-årige er den hyppigste lovovertrædelse tyveri. I 2011 havde 2,8% af de udsatte 

15-17-årige begået en lovovertrædelse af denne art. Dette tal var også faldet til 2,5% i 2015. Den næst 

hyppigste lovovertrædelse hos de udsatte er vold- og sædelighedsforbrydelser. Man kan her se, at udsatte 

børn og unge begår mere kriminalitet og kriminalitet af en hårdere karakter.     

Tabel 4: Kriminalitet for udsatte (inkl. tidligere udsatte) efter område, foranstaltning, overtrædelsens 

art og tid 

Statistikken er blevet omregnet fra absolutte til relative tal i CAS-programmet: GeoGebra. Desuden er tallene blevet rundet op eller ned 

(se bilag C). Kilde: Danmarks Statistik. https://www.statistikbanken.dk/BU22A. Tilgået 13/03/20. 
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Flere udsatte får selv udsatte børn 

Tendensen hos de udsatte børn og unge er, at de generelt klarer sig dårligere end ikke-udsatte børn og unge. 

Tabellerne dokumenterer dette. Den sidste del af undersøgelsen tager udgangspunkt i de udsatte børn og 

unges familieoplysninger (se tabel 5). Ved at kigge på familieoplysninger kan man spotte den sociale arv. 

Statistikken herunder er taget fra samme analyse, som statistikkerne fra tabel 2 og 3 er fra. Den viser, at 

38,7% af de ikke-udsatte er gift, hvor kun 20,8% af de i alt udsatte er gift. For de ikke-udsatte har ca. 3% af 

dem udsatte børn. Dette tal er langt større for de i alt udsatte, hvor 15,4% af dem har udsatte børn. Af de 

udsatte, som har skiftet mellem døgninstitution og plejefamilie, har 18,3% selv udsatte børn. Denne gruppe 

af udsatte ligger over gennemsnittet for de i alt udsatte, og indtager igen pladsen som den gruppe udsatte, der 

klarer sig dårligst. Udover det, kan man se at det er udsatte, som kun har modtaget forebyggende 

foranstaltninger, der har den laveste procentandel af udsatte børn. Af dem har 11,4% selv udsatte børn. Kort 

sagt har flere udsatte selv udsatte børn. Hvis man har oplevet skift mellem døgninstitutioner og plejefamilier 

er sandsynligheden for, at man selv får udsatte børn størst.  

Delkonklusion 
De mønstrer, som Mette Frederiksen omtaler i sin nytårstale bliver tydelige i statistikkerne. Her viser det sig, 

at uddannelsesniveauet hos udsatte børn og unge er lavere end hos ikke-udsatte børn og unge. De udsatte har 

en markant lavere gennemsnitlig indkomst end de ikke-udsatte, og en større mængde af de udsatte får 

offentlige overførselsindkomster. Langt flere udsatte børn og unge bliver dømt skyldig i lovovertrædelser, og 

Tabel 5: Familieoplysninger 

Kilde: Danmarks Statistik. Analyse: Hvordan går det udsatte børn og unge? 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=30725. Tilgået 13/03/20.
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karakteren af kriminaliteten er også hårdere hos dem. Man kan se, at der sker en sneboldeffekt, hvor den ene 

parameter påvirker den anden osv. Det viser sig også, at flere udsatte selv får udsatte børn. De udsatte børn 

og unge, som klarer sig dårligst, er dem der har skiftet mellem døgninstitution og plejefamilie. De udsatte, 

som klarer sig bedst, er dem der kun har været anbragt i plejefamilie. Udover dette ses også en tendens af 

færre anbringelser i Danmark.  

Diskussion 

Et hjælpesystem til forbedring 
Som undersøgelsen af anbragte børn dokumenterer, klarer udsatte børn og unge sig relativt dårligere end 

ikke-udsatte børn og unge. Det gælder både i form af uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet og 

kriminalitet. Det er et omfattende problem i samfundet, fordi det påvirker de udsatte borgeres sundhed og 

trivsel, men også fordi det er økonomisk omkostningsfuldt for Danmark. De økonomiske omkostninger ses 

bla. ved de ressourcer og tilskud som plejefamilier og døgninstitutioner får fra staten. Derudover koster det 

også staten penge ved håndteringen af de kriminelle udsatte. Til sidst er der den andel af de udsatte, som får 

offentlige overførselsindkomster, og derfor ikke bidrager med en tilsvarende arbejdskraft. Som det fremgår 

af begge undersøgelser, spiller den sociale arv også en stor rolle, og det betyder, at der vil komme flere 

udsatte børn og unge i fremtiden – og flere omkostninger for samfundet. Dette gør diskussionen om hvilke 

tiltag staten kan og bør foretage især interessant.  

     Den nuværende samfundsstruktur i Danmark indebærer en stor offentlig sektor, som bruger omkring 839 

mia. kr. på velfærdsydelser. Det er ca. 75% af statens offentlige udgifter. Velfærdsydelserne inddeles efter 

overførselsindkomster og serviceydelser, og har som primære formål at hjælpe de svage. Dernæst er 

velfærdsydelsernes formål at forsikre borgerne, løse forsørgelsesproblemer og omsorgsfunktioner, investere i 

samfundsøkonomien og omfordele indkomsterne over et livsforløb34. Sådanne ydelser er karakteriseret for en 

velfærdsstat. Danmark har en universel velfærdsmodel, og det ses tydeligt i de store offentlige udgifter. For 

den universelle velfærdsmodel gør høje sociale ydelser, mange gratis ydelser og et højt skattetryk sig 

gældende. Disse skal skabe et samfund med mest mulig lighed35. Som det ser ud, har de udsatte børn og unge 

umiddelbart et stort hjælpesystem sammenlignet med andre lande. De offentlige ydelser er fastlagt i den 

danske samfundsstruktur, og er med til at sikre de svages udviklingsmuligheder. Dog ligger undersøgelsen af 

de anbragte børn op til en forbedring af dette system. Der er stadig mange udsatte danskere, som ikke har de 

samme udviklingsmuligheder. Holdningerne til håndteringen af dette problem er forskellige, og kommer til 

34 Kureer, Henrik (2018). ØkonomiNu: En grundbog til samfundsøkonomi, 3. udg. Aarhus C: Systime. s. 143-144. 
35 Ibid. s. 157-160. 
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udtryk i partiernes forskellige ønsker. 

Partierne er uenige 
Starter man med Mette Frederiksens nytårstale, er der et klart ønske fra den socialdemokratiske statsminister 

om flere anbringelser af de udsatte børn og unge. Mette Frederiksen begrunder dette ved at sige ”Det 

vigtigste. Det helt afgørende for et lille barn. Det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet”36. 

Frederiksen mener at nogle forældre får for mange chancer, og det resulterer i at nogle børn ikke vokser op 

med tryghed, kærlighed og stabilitet. Statsministeren vil derfor bruge midlerne på at anbringe flere børn, i 

stedet for på forebyggende foranstaltninger i familierne. Man skal altså til at tage ansvar for de udsatte børn – 

ikke for forældrene. Skal man følge Frederiksens ønske og anbringe flere udsatte, skal man sørge for at de 

udsatte børn og unge ikke oplever flere skift fra døgninstitutioner og plejefamilier. Undersøgelsen viser 

nemlig, at det ikke gavner de udsatte børn og unges fremtid, hvis de har oplevet mange skift. Dette har som 

tidligere beskrevet også store økonomiske omkostninger for samfundet. Kigger man på partiet Venstre er der 

også et ønske om, at socialpolitikken skal være værdig, og at de udsatte, skal blive en del af fællesskabet. 

Partiet mener dog ikke, at vejen frem er gennem forsørgelse fra staten. Venstre mener derimod, at man skal 

se potentialet i mennesket. Og her handler det om, at de udsatte unge får mulighed for at begynde på en 

uddannelse eller tage et arbejde37. Kigger man dog på Xenias situation og undersøgelsen af de anbragte børn, 

kan man se at det kan være meget problematisk for unge, som har oplevet svigt i opvæksten at gennemføre 

en uddannelse eller have en positiv tilknytning til arbejdsmarkedet.  

     Af Mette Frederiksens støttepartier opstilles en anden tilgang til, hvordan man skal forbedre vilkårene for 

de udsatte børn og unge. Dette fremgår af artiklen ”Venstreformand om nytårstale: Hvordan går det egentlig 

med Arnes pension?” udgivet d. 1. januar 2020 i DR af Nicolas S. Nielsen og Andreas Nygaard Just38. 

Formand for Socialistisk Folkeparti Pia Olsen Dyhr mener modsat Mette Frederiksen, at man skal fokusere 

mere på forebyggelse end på tvangsfjernelser. I en skriftlig kommentar skriver hun: ”De mest udsatte børn i 

Danmark bliver ramt dobbelt, når velfærden bliver for skrabet. Derfor skal vi investere i flere voksne i 

vuggestuer, mindre klasser i folkeskolen og et værdigt levegrundlag for de børn, der vokser op på kanten af 

samfundet”39. Ifølge SF-formanden skal der altså ske en forbedring på de offentlige arenaer, hvor 

normeringen lige nu er presset. Derudover skal der også indføres forebyggende tiltag i de udsatte familier. 

Også Sofie Carsten Nielsen fra Radikale Venstre er uenig med statsministerens udlægning. Her siger hun: 

”Det skal ikke være et mål i sig selv at bortadoptere eller tvangsfjerne mere”40. Ligesom SF-formand Pia 

36 Frederiksen, Mette (2020). ”Statsminister Mette Frederiksens nytårstale den 1. januar 2020”. Statsministeriet. (ll. 99). Tilgået 

14/03/20. (Bilag B). 
37 Holst, Carl (2016). ”Socialpolitik: Fra udsat til en del af fællesskabet”. Venstre.dk. Tilgået d. 15/03/20. 
38 Nielsen, Nicolas S. og Just, Andreas Nygaard (2020). ”Venstreformand om nytårstale: Hvordan går det egentlig med Arnes 

pension?”. Dr.dk. Tilgået 15/03/20.  
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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Olsen Dyhr mener Sofie Carsten Nielsen også, at man skal kigge på andre elementer, som kan forbedre de 

udsatte børns vilkår. Her skal man også forholde sig til resiliensfaktorer, som gør hvert enkelt tilfælde unikt. 

Med udgangspunkt i dette skal forebyggelsen have en nuanceret karakter, som kan hjælpe hver familie med 

lige præcis det, de har brug for. Det fremgår at partierne har forskellige udlægninger af, hvad der er de bedste 

statslige tiltag for at komme problematikken omkring udsatte børn og unge til livs. Det er dog også vigtigt at 

bringe eksperterne med ind i diskussionen. 

Eksperternes kritik af kvaliteten 

I forlængelse af Mette Frederiksens nytårstale udgav Politikken artiklen ”Eksperter til statsministeren: Fokus 

på flere anbringelser af udsatte børn er forkert” d. 2. januar 2020 af Kristian Corfixen og Lasse Danielsen41. 

Her kommer en række eksperter med udmeldinger om statsministerens fokus på flere anbringelser af udsatte 

børn. Seniorforsker hos Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd Anne-Dorthe Hestbæk 

anses, som en førende ekspert inden for forskningen i udsatte børn. Hun giver et kvalificeret svar på, hvorfor 

flere anbringelser ikke vil være det bedste tiltag for de udsatte børn og unge. Her siger hun: ”Med den viden, 

jeg har om anbringelser af børn, mener jeg ikke, at der er nogen forskningsmæssig evidens for at sige, at vi 

skal anbringe flere”42. I psykologiens verden er forskningsmæssig evidens afgørende for, at forskere kan sige 

et givet psykologisk standpunkt er faktuelt. Hestbæk vil derfor ikke fokusere på flere anbringelser, men i 

stedet på bedre og tidligere anbringelser. Ifølge Hestbæk indeholder bedre anbringelser en optimering af de 

indsatser, børnene og deres familier møder i det offentlige43. En sådan optimering kræver 

kompetenceudvikling af professioner, som arbejder med børn og unge. Det ligner de ønsker Pia Olsen Dyhr 

og Sofie Carsten Nielsen har omkring forebyggelse i de offentlige arenaer. Her indgår også et økonomisk og 

fordelingspolitisk aspekt. Som beskrevet har Danmark i forvejen et stort hjælpesystem til de socialt udsatte. 

En yderligere optimering af hjælpesystemet vil koste flere penge, og her vil man enten skulle bringe 

fordelingspolitik eller skattepolitik ind i overvejelserne.  

     Andre, som har vurderet nytårstalen, er social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), Børns Vilkår og 

socialrådgiverne. Selvom der hersker manglende evidens for at anbringe flere børn og unge, mener 

ministeren alligevel, at regeringens mål om flere anbringelser og bortadoptioner er et godt tiltag. Hertil siger 

Astrid Krag: ”Videnskaben siger jo heller ikke det modsatte”44. Børns Vilkår og socialrådgiverne bakker 

også op om dette. Men uanset om der er forskningsmæssig evidens for at anbringe flere børn og unge eller 

ikke, så kræver det at processen og retssikkerheden er i orden. Dette mener vicedirektør for den juridiske 

tænketank Justitia Birgitte Eiriksson ikke, at der er. Fra en undersøgelse udarbejdet af Justitia i 2018 har man 

41 Corfixen, Kristian og Danielsen, Lasse (2020). ”Eksperter til statsministeren: Fokus på flere anbringelser af udsatte børn er 

forkert”. Politikken. Tilgået 15/03/20. (Bilag A). 
42 Ibid. (ll. 22).  
43 Ibid. (ll 33). 
44 Ibid. (ll.39). 
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konkluderet, at tvangsanbringelsesprocessen og retssikkerhedsniveauet er ”kritisk lavt”45. For Eiriksson er 

den primære opgave først få repareret det nuværende system, før man begynder at snakke om andre tiltag, 

såsom flere anbringelser. Man kan altså se et stort udspil af forskellige løsningstiltag fra både politikere og 

eksperter.    

Konklusion 

Mange års psykologisk forskning har skabt evidens for det teoretiske grundlag omkring omsorgsbegrebet. 

Der er her en bred enighed om den tidlige opvæksts betydning. John Bowlby og Mary Ainsworth har som 

nogle af de psykologiske teoretikere påvist spædbarnets ultimative behov for en tryg tilknytning til dets 

primæromsorgsperson(er). Dette er hele grundlaget for en tryg base, der giver barnet mod på at videreudvikle 

sig selv. Daniel N. Stern har også medvirket til at belyse spædbarnets udvikling gennem nogle 

udviklingstrin, som alle har stor betydning for barnets selvoplevelse og senere relationer. Børn som oplever 

omsorgssvigt, kan både opleve fysiske og psykiske skader, der følger med hele livet igennem. Xenia er et 

eksempel på omsorgssvigts livslange konsekvenser. Med en opvækst bestående af både vanrøgt og psykiske 

overgreb, er det svært at bryde den sociale arvs lænker. Men med resiliensfaktorer og hjælp fra det offentlige 

opnår Xenia alligevel delvist at bryde den sociale arv. Xenia er ikke et enkelttilfælde, men derimod et af 

mange eksempler på udsatte børn og unge i Danmark. Nogle børn bliver anbragt i håbet om at forbedre deres 

opvækst og fremtid. Sandheden er dog desværre sådan, at de anbragte børn og unge alligevel klarer sig 

markant dårligere end de ikke-udsatte børn og unge. Det gør sig både gældende ift. uddannelse, tilknytning 

til arbejdsmarkedet og kriminalitet. Det er især børn og unge, som har oplevet skift mellem døgninstitutioner 

og plejefamilier, som klarer sig dårligere i fremtiden. Derimod viser det sig at de børn, som kun har været 

anbragt i plejefamilie, klarer sig bedre end de gennemsnitlige udsatte børn og unge. Dette gør 

omsorgsbegrebet i bred udstrækning meget fundamentalt for hele samfundet. Både politikere og eksperter 

har givet forslag til hvilke statslige tiltag, der vil være mest gavnligt for at forbedre de udsatte børn og unges 

vilkår. Nogle mener, at man skal anbringe flere børn og unge. Det er ifølge dem den rigtige måde at tage 

ansvar overfor børnene på. Andre mener, at forebyggelse og optimering i det offentlige er langt mere 

ønskværdigt, og vil høste flere positive resultater end ved flere anbringelser. I virkeligheden er alle 

mennesker forskellige, og kræver derfor en skræddersyet håndtering. Så spørgsmålet er vel snare om der ikke 

er lige så mange forskellige løsninger, som der er sager?   

45 Ibid. (l. 52). 
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NB: Bilag C er fra Danmarks Statistik. Bilaget er blevet beskåret, så det relevante kan ses.  




