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for børn
& unge i Danmark har i de seneste år-
tier levet en omtumlet tilværelse med
nedlæggelser og privatisering. I køl-
vandet på afkategoriseringsbølgen ef-
ter indførelsen af bistandsloven i 1976
med dens nærhedsprincip, mindste-
indgrebsprincip, afspecialiserings- og
decentraliseringsprincip blev et sti-
gende antal behandlingskrævende
børn og unge anbragt i familiepleje,
opholdssteder og lignende foranstalt-
ninger.

Inden for de seneste år ses en ten-
dens til, at denne udvikling igen har
ændret sig i form af nyoprettelser af
institutioner og specialisering af gam-
le. Samtidig hermed formuleres et sti-
gende krav om kvalitet og dokumen-
tation i behandlingsarbejdet fra poli-
tisk side. Aktuelt anvendes der om-
kring seks milliarder kroner om året i
Danmark til anbringelse af børn og
unge uden for eget hjem.

Er pengene, som bliver anvendt gi-
vet hensigtsmæssigt ud? Får vi det, vi
ønsker og betaler for?

Generelt har forskning inden for det
sociale felt i Danmark traditionelt væ-
ret lavt prioriteret, og af en Rapport fra
Socialministeriets udvalg vedrørende
forskning i socialt arbejde (1998) frem-
går det, at dansk forskning i socialt ar-
bejde er karakteriseret ved, at forsk-
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ningen i høj grad har været praksisori-
enteret og savnet en teoretisk forank-
ring (ibid., s. 3). Der findes således
mange praksisbeskrivelser på mere el-
ler mindre teoretisk grundlag, men ik-
ke mange forskningsbaserede under-
søgelser.

Daglig behandlingsmæssig praksis
er midlertidig i et øget omfang bevidst
teoriforankret, og det spørgsmål, som
behandlingsinstitutionen i dagens
Danmark står over for, er, hvilke teori-
er, begreber og metoder der er relevan-
te og brugbare, og hvilke ditto det er
nødvendigt at få udviklet i forhold til
en given klientgruppes vanskelighe-
der (Kornerup, 1999, 2000).

En anden udfordring, som praksis-
feltet står over for i løsningen af deres
primære arbejdsopgave, er, hvorledes
behandlingsarbejdet tilrettelægges, så
at både medarbejdere og organisation
udvikles. Påstandene er her, at den
primære opgave næppe bliver løst,
dersom dette ikke finder sted, og at
udvikling heraf bliver mangelfuld.

Det samlede projekt
På baggrund af bl.a. disse overvejelser
indgik tre behandlingshjem for om-
sorgssvigtede og traumatiserede børn
(Nebs Møllegård, Vestsjællands Amt;
Elvergården, Storstrøms Amt; Sølyst,
Fyns Amt) et samarbejde i et fireårigt

projekt, som blev sat i gang i somme-
ren 2000. Projektet skulle indeholde
elementerne forskning, uddannelse, or-
ganisationsudvikling og en evaluering af
det samlede projekt.

Uddannelsesdelens indhold er tidlige-
re beskrevet i en tidligere videreud-
dannelse i miljøterapi (Kornerup &
Rose, 1995). Aktuelt er det Danmarks
Pædagogiske Universitet, som forestår
uddannelsen. Der er tale om en di-
plomuddannelse, som for 24 studeren-
de (pædagoger & lærere) afsluttes i
sommeren 2003.

Organisationsudviklingen er planlagt
og udføres i samarbejde med konsu-
lentgruppen PROCES. Hver gruppe
på den enkelte institution, herunder
ledelsesgruppen, kan i forløb undersø-
ge og fokusere på deres samarbejdsre-
lationer. Desuden afholdes der på hver
institution tre to-dages institutions-
konferencer, hvor processer og temaer,
som præger institutionen, kan gøres til
genstand for drøftelse og bearbejd-
ning. Hertil kommer tre to-dages in-
terinstitutionelle konferencer, hvor de
tre institutioner mødes repræsenteret i
deres organisationsmæssige struktur,
og hvor muligheden for spejling af
hinanden er til stede − i henseende til
ligheder og forskelle, der er i tænk-
ning, kultur og organisationsindret-
ning. I indeværende projekt har der
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været afholdt to af de tre konferencer
med 75 deltagere pr. gang.

Evalueringen af det samlede projekt
− det at der iværksættes tre delprojek-
ter samtidig, og at det sker i et netværk
med en forventet synergieffekt − fore-
tages af en organisationspsykolog.
Evalueringen sker dels ved tilbage-
vendende interviews af forskellige
grupper på de tre institutioner, dels
ved gentagne observationer af det
konkrete arbejde i mødet med børne-
ne, og dels ved observationer og delta-
gelse af organisationspsykologen i alle
institutionskonferencer.

Forskningsdelen er beskrevet i det føl-
gende.

Forskningsprojektet
I de sjældne tilfælde, hvor der har væ-
ret foretaget forskningsbaserede un-
dersøgelser på det sociale område, har
det oftest været på et deskriptivt ni-
veau. Et problem er, at eksempelvis
den samme antisociale handling både
kan være udført af ”en sund person-
lighed” og en dybt skadet personlig-
hed. På overfladen er der ingen for-
skel, men set fra et behandlingsmæs-
sigt perspektiv er prognosen god for
den førstnævnte, men dårlig for den
sidstnævnte.

Desuden tyder meget på, at vanske-
lighederne øges for den sidstnævnte

gruppe med alderen (Masterson,
1990). Også i dansk forskning har lig-
nende fund gjort sig gældende
(Aarkrog, 1994; Münster & Schmidt,
1995; Christensen, 1998).

Det er ikke sædvane at foretage
grundige undersøgelser af børn på be-
handlingsinstitutioner før og efter be-
handlingen. Hertil skal det dog siges,
at der er meget få behandlingsinstitut-
ioner, som har muligheder for og res-
sourcer til at udføre egentlig effekt-
forskning eller follow up-undersøgel-
ser, og der er meget få behandlingsin-
stitutioner, som driver forskning på et
forskningsforankret niveau − dvs.
hvor der finder systematisk dataind-
samling sted, samtidig med at indhø-
stede erfaringer sættes i et teoretisk
perspektiv med henblik på udvikling
af ny viden.

Denne problemstilling har medført,
at når praktikere på behandlingsinsti-
tutioner har berettet om, hvordan det
er lykkedes at vende en ugunstig per-
sonlighedsudvikling i gunstig retning,
har kritikken været, at der var tale om
uvidenskabelige påstande af anekdo-
tisk karakter, og at børnene måske ik-
ke ”fejlede noget særligt”, inden be-
handlingen påbegyndtes.

Vi savner kvalitative effektundersø-
gelser, hvor børnene undersøges præ-
cist nok, inden de påbegynder be-
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❞❞ ❝❝
Vi har ikke været gode til at evaluere

– hjælper det, vi gør?

Karen Jespersen, fhv. socialminister

handlingen, og specielt efter at be-
handlingen afsluttes, så det bliver mu-
ligt at foretage et kvalificeret skøn
over, om børnenes personligheds-
struktur har ændret sig.

Også mange SUM-projekter er ble-
vet kritiseret for, at resultaterne ikke
blev behandlet på et tilstrækkeligt
kvalificeret teoretisk niveau og derfor
blev for lokale og altså ikke generali-
serbare. Meget behandlingsarbejde
udføres ofte i en mundtlig, handlings-
orienteret kultur, hvor der ikke teoreti-
seres. Er der blevet forsket, har det ofte
været af udefrakommende professio-
nelle forskere, hvis resultater ikke di-
rekte har kunnet anvendes i det prakti-
ske behandlingsarbejde. Det er netop i
dette møde mellem teori og praksis,
den store udfordring ligger i forbin-
delse med produktion af ny viden (El-
sass, 1993; Nissen, 1991).

Disse aspekter har været medind-
draget forskningsmetodologisk i for-
bindelse med tilrettelæggelsen af den
psykologiske forskningsdel i indevæ-
rende projekt, så der ud over det de-
skriptive, adfærdsmæssige niveau og-
så bliver fokuseret på det intrapsyki-
ske niveau og biofysiske niveau.

Udformning og indhold
Formålet med den psykologiske forsk-
ningsenhed er at skabe et forsknings-
miljø vedrørende børn, der beskrives
som tidligt skadede, frustrerede eller
relationsforstyrrede − dvs. børn, som
er i højrisikogruppe for en personlig-
hedsforstyrret udvikling. Vi ønsker at

skabe ny viden med henblik på at ud-
vikle nye miljøterapeutiske metoder,
at finde ud af, om miljøterapi virker,
og skabe et datagrundlag, som kan an-
vendes i forbindelse med senere even-
tuelle follow up-undersøgelser.

Projektet er tilrettelagt som en frem-
adrettet effektundersøgelse. Den vi-
den i form af en ensartet undersøgel-
sesmetodik, vi opnår undervejs, søges
hele tiden integreret i det daglige be-
handlingsarbejde via behandlingskon-
ferencerne, så metoden konstant ud-
vikles.

Der udarbejdes således en grundig
psykosocial personlighedsundersø-
gelse af hvert barn ved ind- og ud-
skrivningen (status 1 og 2) i projektpe-
rioden. Ved status 1 optages anamnese
samt indhentes stamoplysninger og en
her-og-nu-vurdering (Nissen, 1999).
Derudover bliver børnene testet med
WISC, Rorschach efter Exners integre-
rede system (Exner, 1991, 1993, 1995,
2000) samt TAT som scores ud fra We-
stens objektrelationsteoretisk og kog-
nitive tilgang (Westen, 1991). Ved sta-
tus 2 foretages den samme undersø-
gelse bortset fra anamnese, således at
det bliver muligt at vurdere, om bør-
nene har ændret sig
i projektperio-
den.
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Definitionen og målingen af be-
handlingens effekt vil – ud over de
mere subjektive data i undersøgelses-
arbejdet – bl.a. blive foretaget ud fra en
række karakteristika på baggrund af
Exnerscores, fx mestring af stress, op-
levelse af verden, impulskontrol, fore-
stillingsvirksomhed, selvrefleksion,
følelse af veltilpashed i interpersonelle
relationer og social identifikation. Net-
op disse parametre gør sammenlignin-

ger til international
forskning mulig (Abra-
ham, Lepisto, Lewis,
Schultz & Finkelberg,
1994; Exner & Androni-
kof-Sanglade, 1992; Ca-
cono, 1994).

Den psykologiske
forskergruppe udgøres
af de respektive institu-
tioners psykologer
samt to psykologer fra
Danmarks Pædagogi-
ske Universitet. For-
skergruppen udarbej-
der i fællesskab efter
ovenstående retnings-

linjer en ensartet undersøgelsesmeto-
dik, som anvendes ved ind- og ud-
skrivningen af børn på de tre instituti-
oner i projektperioden. For at sikre høj
reliabilitet og validitet i forbindelse
med de specielle Exnerscoringer er en

dansk psykolog og Exner-ekspert til-
knyttet forskergruppen i projektperio-
den.

Desuden er der tilknyttet et ph.d.-
projekt, som udgør et selvstændigt ar-
bejde med fokus på spørgsmålet om,
hvorvidt miljøterapi virker. Dette pro-
jekt har selvstændig problemformule-
ring, metodevalg og databearbejdning
med en kontinuerlig forpligtelse til at
indgå i samarbejdet omkring effektun-
dersøgelsen og inddrage dette i ph.d.-
projektet.

For institutionerne, som indgår i
projektet, er det ambitionen at få syste-
matiseringen og registreringen gjort til
rutine i indsamlingen af data, så der
efter endt projektperiode er forankret
et forskningsbaseret grundlag for det
videre miljøterapeutiske arbejde, hvor
alle børn, som fremover modtages, un-
dersøges, behandles og evalueres som
beskrevet i projektet. Det materiale,
som herved fremkommer kumuleren-
de, er tænkt at skulle indgå i en fælles
database med det formål at danne
grundlag for fremtidige og tidsaktuelle
forskningsbaserede undersøgelser, her-
under også follow up-undersøgelser.

Poul Nissen er fil.dr. i psykologi, lektor
på Danmarks Pædagogiske Universitet.
Hans Kornerup er cand.psych., forstander
på Behandlingshjemmet Nebs Møllegård
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