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 og især i de vestlige lande har
kriminalpræventive tiltag i forbindelse med børn og
unge altid haft politisk bevågenhed, og i Danmark har
Det Kriminalpræventive Råd gennem årene iværksat
en lang række kriminalpræventive tiltag med stort
held (Reich, 1996).

Imidlertid har det været karakteristisk, at der ikke i
forbindelse med disse projekter har været iværksat
egentlig følgeforskning eller forskningsbaseret evalue-
ring, som har kunnet sige noget om effekten. Dette for-
hold gælder ikke alene inden for det kriminalpræven-
tive område, men også inden for socialt arbejde i det
hele taget.

Socialministeriet (1998) finder således, (1) at den
samlede forskningsindsats i Danmark har et meget be-
grænset omfang, (2) at forskningen i høj grad har væ-
ret praksisorienteret og savnet teoretisk forankring, og
(3) at forskning i socialt arbejde kun indgår perifert i
dansk universitetsforskning.

På internationalt plan og specielt i USA har der væ-
ret større interesse for at gennemføre egentlig effekt-
forskning i tilknytning til kriminalpræventive projek-
ter for at finde ud af, hvad der virker, og hvad der ikke
virker. I en rapport til den amerikanske kongres, hvor
mere end 500 kriminalpræventive projekter blev eva-
lueret ud fra videnskabelige kriterier, konkluderes det,
at ”The effectiveness of most crime prevention strategies
will remain unknown until the nation invests more in eva-
luating them. That is the central conclusion of this report
(Shermann et al, 1998, pp. 10-1).

Har der været tale om forskning, har det oftest været
på et deskriptivt niveau eller et adfærdsplan (Ekblom
& Pease, 1995). Det kan således godt være, at den unge
er holdt op med på et adfærdsniveau at begå krimina-
litet, men har den kriminalpræventive indsats afsted-
kommet en dybereliggende varig ændring af person-
lighedens struktur og funktion?

Problemet er her, at det ikke er muligt på et adfærds-

plan at skelne mellem den unge med adfærdsproble-
mer, der har en sund personlighedskerne (miljøreakti-
on), og den unge, der er tidligt emotionelt skadet (per-
sonlighedsforstyrret udvikling). Så på overfladen er
der ingen forskel. Men kriminalpræventivt er progno-
sen god for den førstnævnte, men dårlig for den sidst-
nævnte.

Formålet med den undersøgelse, der her skal beskri-
ves, er at evaluere et kriminalpræventivt, socialt fær-
dighedsprogram (”Ny Start”) med henblik på at vurde-
re, om der har fundet varige ændringer sted, som gri-
ber ind i de dybereliggende dele af personligheden.

Metode
Undersøgelsen er tilrettelagt som en eksperimental/
kontrolgruppe undersøgelse. Det kriminalpræventive,
sociale færdighedsprogram ”Ny Start” (Hensen, 2000)
bygger teoretisk og metodisk på psykodynamiske og
kognitive teorier (Baldwin, 1967; Bandura, 1977, 1986;
Bandura & Walters, 1963; Kernberg, 1996; Meichen-
baum, 1977; Millon, 1996, 1999; Pretzer & Beck, 1996).
Programmet varer to år, hvor to instruktører i hele pe-
rioden arbejder med seks unge.

Programmet har fire faser: Kontaktfasen på to uger,
hvor den unge inviteres til at deltage i programmet.
Fastholdelsesfasen, hvor de seks unge og de to voksne er
sammen på døgnbasis i en uge. Læringsfasen, hvor de
unge deltager i det sociale træningsprogram tre gange
om ugen i fire måneder. Og endelig integrationsfasen,
hvor de unge i samarbejde med instruktørerne søges
integreret i samfundet igen via uddannelse/arbejde.

Formålet med læringsfasen er i første række at lære
de unge at styre deres følelser, at erstatte negative følel-
ser med tanker, som analyserer den givne situation
som baggrund for handling, erstatte impulsivitet med
konsekvenstænkning, erstatte aggression med hand-
ling og målrette livsmål i et tidsperspektiv, som fører
ud over øjeblikket. Læringsfasen indeholder fem ho-

Internationalt

En undersøgelse
Internationalt har der været
en stigende interesse for at
evaluere kriminalpræventive
tiltag for at finde ud af, hvad
der virker og ikke virker.
Imidlertid forbliver – også
herhjemme – de fleste krimi-
nalpræventive projekters
virkning forbliver ukendt,
fordi de ikke bliver evalueret
tilstrækkelig grundigt (Sher-
mann et al., 1998).

I den undersøgelse, der her
præsenteres, er 21 kriminelle

unge mænd blevet psykoso-
cialt undersøgt før og efter
deltagelse i et kriminalpræ-
ventivt socialt færdighed-
sprogram ”Ny Start” (Hensen,
2000) og blevet sammenlignet
med en kontrolgruppe (n =13).
Af resultaterne fremgår det, at
selv om 31 af de 34 unge skøn-
nes at være inde i en person-
lighedsforstyrret udvikling,
har der vist sig en effekt på
det område, der har været i fo-
kus: At de unge skulle lære at
tænke, før de handler.
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vedtemaer (1) erkendelse og forvaltning af følelser, (2)
erkendelse og forvaltning af problemer, (3) kommuni-
kativ adfærd, (4) assertiv adfærd og (5) målstyring af
egen fremtid (Hensen, 2000).

Deltagere
Der indgår i alt 34 børn og unge i undersøgelsen. Disse
børn og unge er alle karakteriseret ved at have udvist
forskellige former for adfærdsvanskeligheder eller kri-
minel adfærd lige fra unge med mindre forseelser som
graffitimaling og hærværk til unge med flere års betin-
get dom for røveri, vold, indbrud, tyveri m.v. De er
kendt af politi og de sociale myndigheder og kommer
fra fire større provinsbyer og er alle droppet ud af det
almindelige skolesystem. De fleste bor hos forældrene.
Det er alle drenge, og gennemsnitsalderen er godt 15
år, hvor den yngste er 12 år og den ældste 18 år.

Oprindelig var der 4 grupper med hver 6 drenge i
eksperimentalgruppen og 10 i kontrolgruppen, men
umiddelbart efter fastholdelsesfasen faldt 3 drenge fra,
så at kontrolgruppen udgøres af i alt 13 drenge og eks-
perimentalgruppen af 21 drenge. Drengene er udtaget
fra fire kommuner med hver en større provinsby.

Kontrolgruppen er af instruktørerne i ”Ny Start”-
projektet sammensat således, at den på det deskriptive
plan matcher eksperimentalgruppen med hensyn til
sværhedsgrad og problemstilling, og kunne i lighed
med de øvrige indgå i ”Ny Start”-projektet, hvis der
havde været instruktører nok til rådighed. Kontrol-
gruppens unge blev henvist til kommunens almindeli-
ge foranstaltninger, såsom tilknytning af personlig
rådgiver og netværksarbejdere.

Instruktørerne er fortrinsvis uddannede pædagoger
og lærere og har gennemgået et 60 timers instruktør-
kursus inklusiv supervision i projektperioden. Der har
også været tæt kontakt til forældrene i projektperio-
den.

Alle 34 drenge har indgået i undersøgelsen – det
samme gælder forældrene til de 32 af drengene. Alle
drengene og deres forældre blev informeret om den
psykologiske undersøgelse af instruktørerne. Et foræl-
drepar har ikke ønsket at deltage, og en forælder har
ikke kunnet deltage på grund af psykisk sygdom. Det
har været muligt at gentage undersøgelsen for alle 34
drenge, selv om undersøgelsen har måttet foregå for-
skellige steder fx fængsler. Der er således ikke tale om
noget frafald.

Forskningsinstrumenter
Ved læringsfasens start og godt et års tid efter er der
foretaget den samme psykosociale undersøgelse af alle
34 unge. Undersøgelsesmodellens psykosociale per-
spektiv er valgt ud fra den opfattelse, at mentale bille-
der, objekt- og selvrepræsentationer eller repræsentati-
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oner af interaktioner, som er blevet generaliserede
(Kernberg, 1996; Stern, 1995; Millon, 1996, 1999), med-
virker til at styre handlinger i de sociale relationer, vi
indgår i, samt at de sociale relationer, vi indgår i, med-
virker til udviklingen af mentale billeder og repræsen-
tationer.

Til brug for vurderingen ved status 1 er der anvendt
kategorisering af adfærdsforstyrrelser efter ICD-10 og
Psykosocialt forskningsinstrument til beskrivelse og vurde-
ring af børns og unges identitetsudvikling (Nissen, 1999a).
Dette instrument indebærer indsamling af data fra op-
vækstvilkår (anamnese), den fysiske, psykiske, sociale
og kognitive personlighedsfunktion samt de relationer,
den unge indgår i: nærmiljø, familie, skole/arbejde,
kammerater. Instrumentet indebærer kvalitative, semi-
strukturerede interviews med den unge, den unges
forældre, instruktørerne samt dataindsamling fra jour-
naler fra socialforvaltning og skolepsykologiske konto-
rer.

Derudover har den psykometriske test MAPI været
benyttet (Millon et al, 1982), som belyser otte funktio-
nelle og strukturelle domæner ved personligheden på
adfærdsniveau (expressive acts, interpersonal con-
duct), fænomenologisk niveau (cognitive style, objec-
trepresentations, self-image), intrapsykisk niveau (re-
gulatory mechanisms, morphologisk organisations) og
biofysisk niveau (mood/temperament). Testen er ble-
vet benyttet som interview, da en del af drengene har
læsevanskeligheder.

Endelig er alle drengene blevet testet med Ror-
schachprøven efter Exners integrerede system (Ex-
ner1991, 1993; Exner & Weiner, 1995, 1999), som bely-
ser de samme funktionelle og strukturelle domæner
ved personligheden som MAPI bortset fra én (expres-
sive acts). Alle scorer er blevet kontrolleret af en exner-
ekspert på internationalt niveau.

Ved status 2 er den samme undersøgelse blevet fore-
taget bortset fra kategorisering efter ICD-10 og optag-
ning af social anamnese.

Resultater
Af resultaterne fremgår, at de drejer sig om en gruppe
unge, hvoraf 74 % har en usocialiseret adfærdsforstyr-
relse efter ICD-10, og hvor næsten alle 91 % skønnes at
være inde i en personlighedsforstyrret udvikling. Der
er således tale om en sårbar gruppe unge, der må på-
regnes at have tidlige følelsesmæssige skader i større
eller mindre udstrækning (Kernberg, 1996; Stern, 1995;
Millon, 1996), så at den efterfølgende personligheds-
udvikling har været forstyrret.

Et karakteristisk fund er, at en fjerdedel af både eks-
perimental- og kontrolgruppen, henholdsvis 24 og 23
%, har udvist svære adfærdsmæssige forstyrrelser lige
fra fødslen og op gennem hele deres barndom og sko-

leforløb, mens der for næsten en tredjedel, henholdsvis
29 og 31 %, først er kommet vanskeligheder i forbindel-
se med skolegangens begyndelse. For nogle få gælder
det (10 og 15 %), at der ingen vanskeligheder har været
før puberteten. De er først kommet efter puberteten.

To tredjedele af drengene kommer fra brudte hjem,
idet kun en tredjedel af drengene kommer fra hjem,
hvor den biologiske far og mor bor sammen. Halvde-
len af fædrene i eksperimentalgruppen og en fjerdedel
af kontrolgruppen er ikke tilknyttet arbejdsmarkedet.
For mødrenes vedkommende er en fjerdedel af ekspe-
rimentalgruppen ikke tilknyttet arbejdsmarkedet,
mens det samme gælder for halvdelen af mødrene i
kontrolgruppen.

Næsten alle drengene på nær én i henholdsvis ekspe-
rimental- og kontrolgruppen skønnes at være alminde-
ligt begavet, men de fleste har dårlige boglige kund-
skaber på grund af kompromitteret skolegang. Mange
af drengene har misbrugsproblemer i form af bl.a.
hashrygning.

19 og 23 % af henholdsvis eksperimental- og kontrol-
gruppe er for tidligt fødte, og en tredjedel af både eks-
perimental- og kontrolgruppens forældre angiver, der
har været betydelige relationsvanskeligheder i de før-
ste to år af drengenes opvækst.

Personlighedens struktur og
funktion belyst ved MAPI
Tabel 1 viser en opgørelse over MAPI1 scoringer for
henholdsvis eksperimentalgruppen (N = 21) og kon-
trolgruppen (N = 13). For begge grupper angives BR2

scores mellem 75 og 85 og BR scores over 85. Tallene
under BR scores mellem 75 og 85 og større end 85 angi-
ver, hvor mange drenge (N) i henholdsvis eksperimen-
tal- og kontrolgruppen, der ligger inden for intervallet
samt den procentuelle angivelse (%). Ligger BR scorin-
gerne mellem 75 og 85, er det pågældende træk til ste-
de, og ligger BR scoringerne på 85 og derover, er det
pågældende træk til stede med stor intensitet eller al-
vorsgrad. Et lille ettal og total ved henholdsvis N og %
angiver tallene ved status 1 og status 2.

I tabellens venstre side er der anført otte træk ved
personligheden (personality styles). En høj score ved
introversive indebærer en tendens til at holde sig for sig
selv og fremtræde forholdsvis rolig og følelsesmæssig
upåvirket. De undgår ikke ligefrem folk, men føler sig
forholdsvis uanfægtet i andres selskab.

En høj score ved den næste skala inhibited indikerer
en vis følelsesmæssig skyhed i selskab med andre.
Folk, der scorer højt her, vil gerne være sammen med
andre, men de har lært, at det er bedre at opretholde en
vis distance og ikke stole på andres venskab. Selv om
de føler sig ensomme, undgår de interpersonel kontakt
af frygt for at blive afvist.

1 Millon Adolescent Personality Inventory (Millon et al, 1982)
2 Base rate scores
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Folk med en høj score ved cooperative er yderst tilba-
geholdende med at hævde sig selv og undgå at indtage
en lederrolle eller være initiativrig. De er afhængige af
andre og foretrækker, at andre er beslutningstagere og
tager initiativer.

En høj score på den fjerde skala sociable indebærer en
tendens til at være meget talende og ofte følelsesmæs-
sig meget udtryksfuld og dramatisk. Disse unge er ofte
på udkik efter nye oplevelser og keder sig let ved ruti-
neprægede og længerevarende forhold.

Unge med en høj score ved confident har ofte stor til-
tro til egne evner og opfattes af andre som selvcentrere-
de og egocentriske. Disse unge tager ofte tingene for
givet og bekymrer sig ikke om andres behov i deres be-
kendtskabskreds.

En høj score på den sjette skala forceful omfatter unge
med tendens til at dominere og lede andre. De sætter
ofte spørgsmålstegn ved andres evner og foretrækker
at ”tage over”. De virker ofte grove og uvenlige og er
utålmodige over for andres svaghed eller problemer.

Høje scorer på den syvende skala respectful omfatter
unge, der seriøst prøver på at gøre det rigtige. De kon-
trollerer deres følelser og bryder sig ikke om folk, der
fører sig frem. De foretrækker at leve et velordnet liv
og undgår uforudsigelige situationer.

En høj score på den sidste skala inden for personlig-
hedstræk sensitive indikerer unge med tendens til at
være misfornøjede og pessimistiske. Deres opførsel er
ofte uforudsigelig, og somme tider kan de være udad-
vendte og begejstrede for så hurtigt at skifte til lige den
modsatte følelse.

Under disse otte personlighedstræk er otte skalaer
inden for området expressed concerns og fire skalaer til
angivelse af behavior correlates.

Af tabel 1 fremgår således, at 24 % af eksperi-
mentalgruppens drenge har vanskeligheder med famili-
en (family rapport)3  inden for BR scorer intervallet mel-
lem 75 og 85, mens der er 52 % der har særdeles store
vanskeligheder (> 85). Den procentuelle andel for kon-
trolgruppens vedkommende er henholdsvis 15 og 54 %.

I tabel 2 er der foretaget en sammentælling af BR sco-
rer mellem 75 og 85 og den procentuelle andel af
eksperimentalgruppen og kontrolgruppen, og her ses
eksempelvis familievanskelighederne for eksperimen-
tal- og kontrolgruppen, som udgør henholdsvis 76 og
69 % i status 1 opgørelsen.

Af resultaterne fremgår, at de unge i eksperimen-
talgruppen selv oplever, at de er blevet bedre til at ind-
gå i sociale sammenhænge (Inhibited er faldet fra 38 til
10 %, jævnfør tabel 2), er blevet mere udadvendte (So-
ciable er steget fra 24 til 38 %) og mindre uforudsigelige
mht. følelsesudsving (Sensitive faldet fra 67 til 33 %,
jævnfør tabel 2). Noget lignende gælder i mindre grad
for kontrolgruppen, som modsat eksperimental-
gruppen, som er blevet selvcentreret (Confident er ste-
get fra 23 til 77 %, jævnfør tabel 2). Det fremgår endvi-
dere, at godt halvdelen af de unge fortsat har vanske-
ligheder med selvopfattelsen (Self-Concept er faldet fra
62 % til 52 % for eksperimentalgruppen og fra 46 % til
38 % for kontrolgruppen, jævnfør tabel 2), hvilket kor-
responderer med vurderingen af, at de fleste unge er
inde i en personlighedsforstyrret udvikling, som netop
er karakteriseret ved identitetsdiffusion. Begge grup-
per giver udtryk for, at evnen til impulskontrol har
bedret sig – mest for eksperimentalgruppens vedkom-
mende (eksperimentalgruppen fra 57 til 33 % og for
kontrolgruppen fra 38 til 23 %). Langt de fleste unge
giver udtryk for, at de fortsat har vanskeligheder med

3 Det er den unges forhold til familien og forestillingen om, hvordan den
burde være, der er fokus for denne skala.

N1 N2 %1 %2 N1 N2 %1  %2 N1 N2 %1 %2 N1 N2 %1 %2

Personality Styles
Introversive 1 2 5 10 1 1 5 5 0 1 0 8 1     1 8 8
Inhibited 5 2 24 10 3 0 14 0 3 1 23 8 2 1  15 8
Cooperative  4 3 19 14 1 0 5 0 1 0  8 0 0 1 0 8
Sociable 3 3 14 14 2 5 10 24 2 5 15 38 2 4 15 31
Confident 1 1 5 5 0 1 0 5 0 1  0 8 3 4 23 31
Forceful 5 5 24 24 8 7 38 33 6 3 46 23 1 3 8 23
Respectful 0 2 0 10 0 1 0 5 1 1 8 8 0 0    0 0
Sensitive 4 1 19 5 10 6 48 29 4 3 31 23 2 1 15 8

Expressed Concerns
Self-Concept 6 7 29 33 7 4 33 19 3 3 23 23 3 2 23 15
Personal Esteem 5 3 24 14 2 2 10 10 1 1 8 8 1 1 8 8
Body Comfort 4 2 19 10 2 1 19 5 0 1 0 8 0 0 0 0
Sexual Acceptance 1 2 5 10 2 1 10 5 0 1 0 8 0 0 0 0
Peer Security 5 2 24 10 3 0 14 0 2 0 15 0 0 0 0 0
Social Tolerance 5 1 24  5 3 4 14 19  3 3 23 23 0  2 0 15
Family Rapport 5 4 24 19 11 11 52  52 2 2 15 15 7 5 54 38
Academic Confidence 2 3 10 14  6 8 29 38 3 2 23 15 0 1 0 8

Behavior Correlates
Impulse Control 3 0 14 0 9 7 43 33 0 2   0 15 5 1 38 8
Societal Conformity 2 4 10 19 5 4 24   19 5 2 38 15 0 1 0 8
Scholastic Achievement 3 51 4 24 2 2 10 10 1 3 8 23 0 0 0 0
Attendance Consistency 0 0 0 0 1 0 5 0 1 3 8 23 0 0 0 0

Kontrolgruppen N = 13
BR scores > 75 < 85    BR scores > 85

Eksperimentalgruppen N = 21
BR scores > 75 < 85         BR scores > 85

Oversigt over BR scores mellem 75 og 85 samt over 85
TABEL 1 MAPI
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  Eksperimentalgruppen        Kontrolgruppen
    N = 21        N = 21            N = 13       N = 13

    Status 1     Status 2         Status 1  Status 2
Variable     N     %      N      %      N    %        N     %

Mestring af stress
D < 0 7 33   7 33  4 31 4 31
AdjD < 0 6 29   5 24  2 15 2 15
EA < 6 17 86 16 76 10 77 9 69
CDI > 3 11 52 13 62  5 38 6 46

Oplevelse af verden
Gennemgribende introversiv   6 29 5 24  3 23 1 8
Introversiv   0  0 1 5 0   0 1 8
Ambitent   9 49  14 67 7 54 6 46
Ekstratensiv 2 10 0 0 1  8 0 0
Gennemgribende ekstratensiv   4 19 1 5 2 15 5 38
W>D+Dd 9 43 7 33 7 54 2 15
Zd < - 3.0 6 29 3 14 2 15 5 38
Lambda > 1.201 8 38 4 19 4 31 7 54
Lambda > .99 10 48 9 43 9 69 7 54
X+% < .50 9 43 9 43 7 54 3 23
X-% > .30 7 33 8 38 5 38 3 23
W:M >3:1 10 48 8 38 7 54 10 77

Impulskontrol
Shading > FM + m 8 38  12 57 5 38  6 46
DEPI = 5 3 14 7 33 5 38 3 23
DEPI > 5 4 19 0 0 1 8 1 8
Afr < .50 7 33 10 48 8 62  7 54
CF + C > FC + 1 1 5  3 14 1 8 6 46
CF+C>FC  4 19  4 19 2 15 6 46
AG = 0 19 90 17 81 9 69 11 87
S > 2 10 48 8 38 8 62 5 38
SumC’> WsumC 6 29 11 52 4 31  3 23

Forestillingsvirksomhed
Sum6 Sp Sc > 6 1 5 0 0 0 0 2 15
M- > 0   7 33 8 38 7 46 2 15
Mp > Ma 8 38 7 33 3 23 6 46
SCZI>3 3 14 5 24 1 8 2 15
Intellect > 5 1 5 0 0 0 0 1 8
S-% > 0.40 6 29 8 38 5 38 2 15

Selvrefleksion
Fr + rF  > 0 3 14 2 10  4 31 2 15
3r + (2)/R > .43 4 19 1 5 1 8 1   8
3r + (2)/R < .33 14 67 14   67  9 69 11 87
FD > 2   1 5 0 0 1 8 0 0
MOR > 2  4 19 1 5  4 31 1   8

Følelse af veltilpashed i interpersonelle relationer
p > a + 1   6 29 7 33 0 0 3 23
T = 0 18 86 20 95 13 100 13 100
T > 1   3 14 1 5 0 0 0 0
Pure H < 2 15 71 12 57 7 54 9 69
H < [(H) + Hd + (Hd)] 17 81 16 81 9 69 12 92
HVI >0  2 10 2 10 2 15 0 0

Social identifikation
POP < 4 7 33 10 48 2 15 3 23
PAIRS < 8 20 95 21 100 13 100 12 92
FM < 3 13 62 19 90 10 77 10 77
FV > 0   0 0 1 5 1 8 0 0
ISOLATE/R > .24 5 24 3 14 4 31 1 8
p > a + 1 6 29 7 33 0 0 3 23
PURE H < 2 15 71 12 57 7 54 9 69

1 Grænseværdien for lambda er her sat til 1.2, selvom Exners gennemsnit er
0.58, idet europæiske normer synes at være højere end amerikanske. Euro-
pæiske normer for Lambda ikke-patienter er 1.05 (Mormont et al 1998) og
1.21 (Pires, 1998).

TABEL 3. Status 1 og 2 Rorschach

Dertil kommer, at lambda er faldet, som udtryk for at
drengene ikke i så høj grad anvender energi på at redu-
cere stimulationsfeltet for at overleve. Det er karakteri-
stisk for tidligt relationsforstyrrede børn, at de har høj
lambda. Modsat ses kontrolgruppens lambda at være
steget. Generelt kan man sige, at eksperimentalgrup-

N1 N2 %1 %2 N1 N2 %1 %2
Personality Styles
Introversive 2 3 10 14 1 1   8 8
Inhibited 8 2 38 10 5 2 38  15
Coorperative 5 3 24 14 1 1 8 8
Sociable 5 8 24 38 4 9 31 69
Confident 1 2   5 10 3 10 23 77
Forceful 13 12 62 57 7 6 54 46
Respectful 0 3 0 14 1 1 8 8
Sensitive 14 7 67 33 6 4 38 31

Expressed Concerns
Self-Concept 13 11 62 52 6 5 46 38
Personal Esteem 7 5 33 24 2 2 15 15
Body Comfort 6 3 29 14 0 1   0  8
Sexual Acceptance 3  3 14 14 0 1   0 8
Peer Security 8 2 38 10 2 0 15 0
Social Tolerance 8 5 38 24 3 5 23 38
Family Rapport 16 15 76 71 9 7 69 54
Academic Confidence 8 11 38 52 3 3 23 23

Behavior Correlates
Impulse Control 12 7 57 33 5 3 38 23
Societal Conformity 7 8 33 38 5 3 38 23
Scholastic Achievement 5 7 24 33 1 3 8 23
Attendance Consistency 1 0   5 0 1 3 8 23

TABEL 2. MAPI Oversigt over BR scores over 75

Programgruppen N = 21      Kontrolgruppen N = 13
BR scores > 75               BR scores > 75

familien (eksperimentalgruppen et fald fra 76 til 71,
kontrolgruppen et fald fra 69 til 54 %, jævnfør tabel 2).

Iøjnefaldende er også forceful skalaen, som er udtryk
for dominans. En høj score her er udtryk for en tilbøje-
lighed til at dominere andre og stille spørgsmålstegn
ved andres situationskompetence. Den sammenlagte
BR score på denne skala er her på 62 % for
eksperimentalgruppen og 54 for kontrolgruppen ved
status 1 opgørelsen. Dette har ikke ændret sig meget
ved status 2 opgørelsen (eksperimentalgruppen er fal-
det fra 62 % til 57 %, og kontrolgruppen er faldet fra 54
% til 46 %, jævnfør tabel 1).

Personlighedens struktur og funktion
belyst ved Exners integrerede
Rorschach system
I tabel 3 er der anført en række tal og kvotienter til be-
lysning af (1) mestring af stress, (2) oplevelse af verden
(3) impulskontrol, (4) forestillingsvirksomhed, (5) selv-
refleksion, (6) følelse af veltilpashed i interpersonelle
relationer samt (8) social identifikation hos eksperi-
mental- og kontrolgruppen ved status 1 og status 2.

Med hensyn til mestring af stress er der ikke sket de
store forandringer. Med hensyn til oplevelse af verden
er antallet af ambitente steget meget fra halvdelen ved
status 1 til to tredjedele ved status 2, og der er en kraftig
reduktion i de gennemgribende ekstratensive som ud-
tryk for, at de har skåret ned på følelsessiden. Der er
også sket et fald i antallet af underincorporater (Zd<-
3.0) som udtryk for, at der er færre unge, der benytter
impulsprægede beslutningstiltag grundet i en skødes-
løs perceptionsforarbejdningsproces, hvilket er en po-
sitiv udvikling. Modsat kontrolgruppen, hvor Zd < -3
er steget fra 15 til 38 %.
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pen er begyndt at se verden lidt mere komplekst og få
flere detaljer med, hvor det er det modsatte med kon-
trolgruppen.

Generelt kan man også sige, at eksperimentalgrup-
pens unge er blevet mere bevidste om, hvor dårligt de
har det (SumC’ og Shading er steget). De er kommet
mere i kontakt med deres negative følelser, hvilket ikke
behøver at være negativt, men kan implicere motivati-
on for ændringer. Her er det den modsatte tendens for
kontrolgruppen, selv om der er tale om et meget lille
fald fra 31 % til 23 %. Det er også karakteristisk for eks-
perimentalgruppen, at drengene udlever deres aggres-
sioner i handlinger (AG = 0), selv om der er sket et lille
fald fra 19 til 17 i absolutte tal Her er kontrolgruppen
steget en lille smule tilsvarende. AG = 0 er udtryk for,
at de unge ikke har integreret aggressive komponenter
i deres personlighedsudfoldelse

Ser vi på selvrefleksionsafsnittet, ses det, at overvur-

Løbe-

nummer Adfærds-

vurdering
Fænome-

nologisk

vurdering Intrapsykisk

vurdering Samlet

vurdering

TABEL 5

Tabellen giver en samlet vurdering af
eksperimentalgruppens unge på adfærds-
fænomenologisk og intrapsykisk niveau

10  0  2  2  4
11  2  1  1  4
12 -2  1 -1 -2
25 -2  1  0 -1
26  2 -1  1  2
27  0 -1 -2 -3
28  0 -2 -2 -4
29  0 -2 -2 -4
30  1  0  0  1
31  1  0  1  2
32 -1 -1 -1 -3
33  0  1 -1  0
34  1 -1 -1 -1

SUM  2 -2 -5 -5

Løbe-

nummer Adfærds-

vurdering
Fænome-

nologisk

vurdering Intrapsykisk

vurdering Samlet

vurdering

TABEL 4

Tabellen giver en samlet vurdering af
eksperimentalgruppens unge på adfærds-
fænomenologisk og intrapsykisk niveau

01 2  1  1  4
02  2  1  1  4
03  2  1  2  5
04 -1 -1 -1 -3
05  2 -1  2  3
06  2  2  2  6
07  2  1  0  3
08  2  2  2  6
09 -1 -1  0 -2
13  0  0  0  0
14  2  1  0  3
15  1  1 -2  0
16  2 -1 -1  0
17  1 -2 -2 -3
18  2  0  0  2
19  2  1  2  5
20  2  2  2  6
21  2  2  2  6
22  0  1  0  1
23  2  1  1  4
24 -1  0  0 -1

SUM 27 11 11 49
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deringen er blevet mindre (3r + (2)/R> .43, fra 19 % til 5
%. Hvis (3r + (2)/R> .43 er høj, er det udtryk for en høj
selvværdsbedømmelse. Omvendt er det karakteristisk,
at en meget stor del af drengene har lav selvværdsfølel-
se [(3r + (2)/R< .33], ca. to tredjedele både hos eksperi-
mentalgruppen og kontrolgruppen. Dette skal dog ta-
ges med nogen forbehold grundet de amerikanske nor-
mer. Et positivt træk er, at antallet af rene menneskes-
var under 2 (H<2) er faldet, hvilket siger noget om, at
interessen for at se muligheder i menneskelige relatio-
ner er øget. Her ses den modsatte udvikling i kontrol-
gruppen.

Sammenlignende vurdering
af de unges udvikling på adfærdsniveau,
fænomenologisk og intrapsykisk niveau
I tabel 4 og 5 er der foretaget en talmæssig vurdering af
de unges udvikling i henholdsvis eksperimentalgrup-
pen og kontrolgruppen i projektperioden. Opgørelsen
er foretaget i forhold til status 1 således, at hvis udvik-
lingen har været uændret, er der givet 0. Har der været
en lille fremgang, er der givet 1, og har der været en
klar fremgang i forhold til status 1, er dette blevet angi-
vet med 2. Og omvendt: Har der i forhold til status 1
været tale om en lille tilbagegang, er det angivet ved –
1, og har tilbagegangen været betydelig, er dette angi-
vet ved et –2.

Denne vurdering er foretaget på adfærdsniveau målt
ved interview af instruktører og forældre, på fænome-
nologisk niveau målt ved den selvrapporterende psy-
kometriske prøve MAPI, som et udtryk for, hvad de
unge selv mener, og på intrapsykisk niveau målt ved
Exners Rorschach test.

Konklusionen er således, at eksperimentalgruppens
samlede vurdering er 49, mens kontrolgruppen er –5.
Tallene er ikke direkte sammenlignelige, idet 49 er ba-
seret på 21 drenge, mens kontrolgruppen er baseret på
13 drenge, men et udtryk for, at eksperimentalgruppen
adskiller sig i positiv retning fra kontrolgruppen.

På de efterfølgende figurer – 1, 2, 3, 4, 5 og 6 – er det
angivet, hvorledes drengene i eksperimentalgruppen
og kontrolgruppen fordeler sig i forhold til henholds-
vis adfærdsvurdering og fænomenologisk og intrapsy-
kisk vurdering. På figur 1 og 2, som viser vurderingen
af eksperimentalgruppen og kontrolgruppen på ad-
færdsniveau, ses en signifikant positiv udvikling i pro-
jektperioden, idet 14 i eksperimentalgruppen får den
bedste vurdering – 2 – mens der kun er 2, der får denne
vurdering i kontrolgruppen. I kontrolgruppen er der
flest – 5 – hvor der ingen udvikling kan iagttages. De
har fået vurderingen 0.

Sammenlignes figur 3 og 4, som angiver vurderingen
på fænomenologisk niveau, ses en lille højrevridning
af fordelingen af eksperimentalgruppen i forhold til
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Figur 1. 
Histogrammet viser antal drenge i 
eksperimentalgruppen i forhold til adfærdsvurdering
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Figur 2. 
Histogrammet viser antal 
drenge i kontrolgruppen i 
forhold til adfærdsvurde-ring

Figur 3. 
Histogrammet viser antal drenge i 
eksperimentalgruppen i forhold til 
fænomenologisk vurdering

Figur 4. 
Histogrammet viser antal 
drenge i kontrolgruppen 
i forhold til fænomenologisk 
vurdering.         

Figur 5. 
Histogrammet viser antal 
drenge i programgruppen 
i forhold til intrapsykisk 
vurdering

Figur 6. 
Histogrammet viser antal drenge i 
kontrolgruppen i forhold til intrapsykisk 
vurdering.    
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kontrolgruppen, hvor der ses en lille venstrevridning.
På figur 5 og 6 ses forskellen mellem henholdsvis eks-
perimentalgruppen med hensyn til vurdering på intra-
psykisk niveau. Her ses henholdsvis en højre og ven-
stre drejning som udtryk for, at eksperimentalgruppen
har udviklet sig i positiv retning og kontrolgruppen i
negativ retning i projektperioden. Disse resultater kor-
responderer med tidligere udsagn, idet eksperimental-
gruppen på adfærdsniveau har klaret sig signifikant
godt på adfærdsniveau og intrapsykisk niveau (på et
signifikansniveau4 på henholdsvis .013 og .070), mens
forskellen ikke er signifikant på fænomenologisk ni-
veau (.148). Dette kan som tidligere nævnt forklares
ved, at de unge i eksperimentalgruppen generelt har
udviklet sig i positiv retning, men samtidig er blevet
bevidst om, at de har det dårligt (fænomenologisk ni-
veau). Dette synes dog ikke at have haft en negativ
virkning, men har tværtimod motiveret de unge til at
gøre noget ved deres situation.

Den psykologiske undersøgelse tyder på, at mange
af de 34 drenge er inde i en personlighedsforstyrret ud-
vikling, og selv om der kun er få drenge, der er fyldt
atten år, skal jeg forsøge at kategorisere dem i forhold
til personlighedsforstyrrelser. Dette forsvares med, at
langt de fleste drenge er 15 til 16 år gamle.

I eksperimentalgruppen skønnes 3 at have en miljø-
reaktion, mens resten skønnes at være inde i en person-
lighedsforstyrret udvikling: 4 passiv/aggressiv, 1 følel-
sesmæssig impulsiv, 1 psykoinfantil, 1 narcissist, 1 ma-
lign narcissist, 9 antisociale og 1 antisocial med psyko-
pattræk.

I kontrolgruppen synes alle at være inde i en person-
lighedsforstyrret udvikling: 1 narcissist, 11 antisociale
og 1 antisocial med psykopattræk.

Diskussion
Som man skulle forvente, da det drejer sig om unge i en
personlighedsforstyrret udvikling, har de ikke ændret
sig drastisk under projektforløbet. Mange i eksperi-
mentalgruppen giver udtryk for, at de fortsat har van-
skeligheder med selvopfattelsen og relationen til fami-
lien, men de oplever dog, at de er blevet lidt bedre til at
indgå i sociale sammenhænge, at de er blevet lidt mere
udadvendte og mindre følelseslabile. Dette gælder og-
så – dog i mindre grad – kontrolgruppen, som modsat
eksperimentalgruppen i projektperioden er blevet me-
re selvcentreret. Begge grupper giver udtryk for, at ev-
nen til impulskontrol har bedret sig dog mest for eks-
perimentalgruppens vedkommende.

Ser vi på de unges intrapsykiske struktur og funkti-
on, er der heller ikke sket voldsomme ændringer i pro-
jektperioden. Karakteristisk for gruppen som helhed
er, at der er tale om drenge med meget lav selvværds-
følelse.

Det gælder således for to tredjedele af drengene.
Dog har der udviklet sig forskelle blandt eksperimen-
talgruppen og kontrolgruppen i projektperioden. Ge-
nerelt kan man således sige, at eksperimentalgruppen
er begyndt at anskue verden lidt mere komplekst og
nuanceret og begyndt at få flere detaljer med i forhold
til kontrolgruppen.

Et karakteristisk træk er også, at eksperimentalgrup-
pen er blevet mere bevidstgjort om, hvor dårligt de har
det modsat kontrolgruppen, der i højere grad ”lægger
låg på følelserne”. Dette behøver ikke at være et dårligt
tegn. Det kan være medvirkende til en højere grad af
motivation for ændringer, hvilket da også har vist sig
hos mange af drengene i eksperimentalgruppen. De
har lært – kognitivt – at de ikke bare kan flygte bort fra
de negative følelser. Et positivt træk ved eksperimen-
talgruppen er, at den - modsat kontrolgruppen - udvi-
ser en øget interesse for at se muligheder i menneskeli-
ge relationer.

Endelig er der også sket en ændring i eksperimental-
gruppens evne til at kontrollere det følelsesmæssige
udtryk modsat kontrolgruppen. Eksperimentalgrup-
pens unge er i projektperioden blevet bedre til at styre
deres følelser, hvilket netop har været fokuspunktet i
”Ny Start”-programmet: At de unge skulle lære at tæn-
ke, før de handler.

Sammenfattende kan det konstateres, når man sam-
menholder resultaterne fra programdelen, adfærds-
vurderingen og den psykologiske undersøgelse, at næ-

4 Mann-Whitney Test
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sten alle har gennemført ”Ny Start”- programmet med
et godt resultat, og at kun ganske få (3 ud af 21) ikke
har fuldført. Programmet har i projektperioden været
medvirkende til en reduktion af misbrug, impulsgen-
nembrud og aggression, og de unge er blevet bedre til
at indgå i sociale relationer. De unge har også været
aktive i programmets øvelser og aktiviteter og er blevet
bedre til at opstille realistiske fremtidsmål og forfølge
dem i forbindelse med uddannelse og arbejde.

Det er karakteristisk, at de unge, der er kendte i kom-
munerne som adfærdsvanskelige og kriminelle, fra
ganske små har været inde i en mere eller mindre al-
vorlig forstyrret personlighedsudvikling (Gunderson,
1999; Kernberg, 1996; Millon, 1996). Tankevækkende er
det også, at mange af disse unge sædvanligvis henvi-
ses til almindelige pædagogiske foranstaltninger i
kommunerne.

Et markant træk ved undersøgelsesresultatet er, at
det ikke drejer sig om en homogen gruppe unge, der
udfører mere eller mindre kriminelle handlinger. Un-
dersøgelsesresultatet vidner om, at der er tale om en
meget heterogen gruppe, som er vidt forskellig med
hensyn til personlighedstræk.

Man hører ofte det udsagn, at tidligt skadede børns
prognose er dårlig, og at de ikke kan tåle følelser, men
omvendt hvis man får diagnosticeret et barn som tid-
ligt skadet, og det efterfølgende ikke får følelser, bliver
der tale om en selvopfyldende profeti. I en undersøgel-
se af bl.a. handleplaner i forbindelse med 108 anbragte
børn og risikobørn (Nissen, 1999) fremgik det, at hand-
leplaner kan være udfærdiget på en så generel måde, at
de bliver uanvendelige for arbejdet i praksis. Fx at bå-
de tidligt skadede børn og hjerneskadede børn havde
brug for faste rammer og forudsigelighed.

Det fremgår også af en undersøgelse af samarbejdet
mellem forældre og plejeforældre (Wegler & Warming,
1996). Men spørgsmålet her er snarere, hvor tidligt ska-
det er barnet, og hvad karakteriserer personlighedens
struktur og funktion? En af de unge eksempelvis, der
ved status 1 fik en alvorlig placering ud fra en vurde-
ring af personlighedsforstyrrelsernes sværhedsgrad –
antisocial personlighedsforstyrret udvikling med psy-
kopattræk – har klaret sig blandt de bedste set udfra

både et adfærdsperspektiv, fænomenologisk og intra-
psykisk perspektiv (Se nr. 20, tabel 4).

Det er især de psykoanalytiske og psykodynamiske
skoledannelser, der henfører psykopatologi i voksenal-
deren til faser i den tidlige udvikling (fx Mahler, 1975)
og således giver anledning til den stereotype og popu-
lære antagelse, at tidlig emotionel skade er irreversibel.
Men det er ikke alle enige i, eksempelvis Stern, der
hævder, at der ikke er videnskabeligt bevis for, at psy-
kopatologi kan henføres til faser i den tidlige udvikling
(1995).

Også vurderingen af personlighedsforstyrrelsernes
alvorsgrad giver anledning til uenighed. Eksempelvis
har Millon (1996) en mildere vurdering af den antiso-
ciale personlighedsforstyrrelse ud fra en opfattelse af,
at personligheden er mere sammenhængende, mens
den hører til de alvorligste forstyrrelser hos Kernberg.
En af grundene til denne diskrepans er, at Kernberg an-
ser evnen til empati som vigtigste prognostisk faktor,
idet den er forudsætning for, at der kan skabes en tera-
peutisk alliance og dermed sættes en udvikling i gang
(1996). I denne undersøgelse har det dog vist sig, at det
har været muligt at ændre så meget ved de unges per-
sonligheds struktur og funktion, at de fleste i forhold
til tidligere har holdt sig fri af politiet, kommet ind i en
mere gunstig identitetsudvikling og er blevet inklude-
ret i det almindelige samfundsliv. Det gælder således
for hovedparten af eksperimentalgruppen.

Undersøgelsen her peger på, at en grundig undersø-
gelse er nødvendig, hvis der skal udarbejdes en kvali-
tativ behandlingsplan. Skal kvaliteten af arbejdet med
unge kriminelle i kommunerne øges, er det ikke nok
med en almen pædagogisk indsats. Der må iværksæt-
tes en specialpædagogisk indsats skræddersyet til den
enkle på baggrund af en undersøgelse, hvor personlig-
hedens struktur og funktion på adfærds-, fænomeno-
logisk, intrapsykisk og biofysisk niveau vurderes i et
relationelt perspektiv med efterfølgende teoriforankre-
de retningslinjer for praksis (Nissen, 1998a, 1998b,
1999b, 2001; Nissen & Nymann, 1999).

Poul Nissen er dr.phil. og lektor i klinisk psykologi
ved Institut for psykologi og specialpædagogik

på Danmarks Pædagogiske Universitet
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