
Anbragte børns skolegang 

- Hvad ved vi, hvad kan vi gøre? 

Misja Eiberg, Cand.Psych., Ph.d. studerende 



Tour de force i anbragte børns skolegang: 
 

• Hvordan går det med anbragte børns skolegang og 
uddannelse i Danmark? 

 

• Hvordan kan vi bedre støtte anbragte og udsatte børn til 
bedre skolegang? 

Misja Eiberg, VIVE 



 
Forløbsundersøgelsen – anbragte børn 

 
 

 

• SFI’s børneforløbsundersøgelse (BFU) af årgang 1995, andel 
der er eller har været anbragt uden for hjemmet (AFU) - 
dataindsamling:  

• I 7 årsalderen: ca. 700 børn  

• I 11 års-alderen: ca. 1000 børn 

• I 15 års-alderen: ca. 1700  

 

Generelt mindre andel, som indgår i datagrundlaget. 

Misja Eiberg, VIVE Kilder: Små børn anbragt uden for hjemmet, SFI 2004; Anbragte børns udvikling 
og vilkår, SFI 2008; Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer, SFI 2013 



 
 

Hvordan går det med undervisning og skolegang? 
 
 Undervisningspligt (15-årige) 

• 5 % af de anbragte og tidligere anbragte modtager ikke 
undervisning – sammenlignet med 1 % af de andre unge i BFU 

• Den største andel er blandt de hjemgivne, hvor hele 14 % ikke 
modtager undervisning 

 

 

Misja Eiberg, VIVE 
Kilde: Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer, SFI 2013 



 
 
 

Undervisning (data indsamlet før inklusionsloven 
indførtes i 2012): 

 
 
 

Anbragte og tidligere anbragte unge: 

60 % modtager specialtilbud eller specialundervisning 

40 % går i alm. Folkeskole. Andelen var 42 % i 11 års-alderen. 

- Kun 23 % af de anbragte unge på institution/opholdssteder modtager 
alm. undervisning – for familieplejeanbragte er det 56 %   

 

Sammenlignet med udsatte unge (forebyggende foranstaltninger): 

45 % modtog specialtilbud eller specialundervisning 

 

Øvrige unge i BFU: 

10 % modtog specialtilbud eller specialundervisning 

 

 

 

Misja Eiberg, VIVE Kilder: Anbragte børns udvikling og vilkår, SFI 2008;  
15-åriges hverdagsliv og udfordringer, SFI 2013 



Hvor mange går som 15-årige i 9.klasse: 
 

Misja Eiberg, VIVE 
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• Forsinkelse undervejs i skoleforløbet, men 23 % havde også forsinket skolestart til 1. 
klasse (startede 1 år senere i skole). 

 
Kilde: Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer, SFI 2013 



 
Kan den unge følge med i danskundervisningen? 

Vurderet af pædagoger og (pleje)forældre: 
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Kan den unge følge med i mat.undervisningen? 

Vurderet af pædagoger og (pleje)forældre: 
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De unges oplevelse af lektiestøtte 
  

• 74 % af de 15-årige anbragte og tidligere anbragte unge 
svarede, at de i et eller andet omfang få hjælp til lektier. 

• Det gælder 96 % af de øvrige unge i BFU. 

 

Der er store forskelle i hvor tilgængelig lektiehjælpen er, alt efter 
typen af anbringelse eller om man er hjemgivet – de, der ikke 
har hjælp til lektier tilgængeligt: 

• 13 % familieplejeanbragte 

• 31 % af de institutionsanbragte 

• 35 % af de hjemgivne 

Misja Eiberg, VIVE 
Kilde: Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer, SFI 2013 



Uddannelsesforventninger 
 Kan den unge opnå folkeskolens afgangsprøve (FSA)?  

Vurderet af pædagoger og (pleje)forældre: 
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Uddannelsesforventninger 
 

• Særligt lave forventninger til de unge på døgninstitution: Kun 
ca. hver fjerde forventes bestemt at kunne tage FSA 

 

• For hjemgivne og børn i familiepleje er det ca. halvdelen 

 

 

 

Misja Eiberg, VIVE 
Kilde: Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer, SFI 2013 



De unges uddannelsesambitioner på længere sigt 

 Egne forventninger til højest opnåede uddannelse: 
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Kilde: Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer, SFI 2013 



De anbragte og udsatte unge forventer kortere og ikke-boglige 
udd. – gælder også de som synes, at de ‘klarer sig godt’ fagligt 

Misja Eiberg, VIVE 
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Hvad med de anbragte unges skole og uddannelse på 
lang sigt? 

• Tidligere anbragte unge har meget forhøjet risiko for at være 
ufaglærte, blive kontanthjælpsmodtagere og komme på 
førtidspension. 

 

• Stikprøve af alle tidligere anbragte unge fra årgang 1980-82 
som 24-årige: 

 

 

Kilde: Tidligere anbragte som unge voksne, SFI 2011 
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Tidligere anbragte som unge voksne 

• Kun omkring halvdelen af de tidligere anbragte unge er som 
24-årige i gang med uddannelse eller i beskæftigelse mod 90 
procent af de øvrige 24-årige unge. 

 

• Mere end 1 ud af 10 af tidligere anbragte unge er 
førtidspensioneret, når de er 24 år mod 1 ud af 100 af de 
øvrige 24-årige unge. 

 

Misja Eiberg, VIVE 

Kilde: Tidligere anbragte som unge voksne, SFI 2011 



Tidligere anbragte som unge voksne 

• Både danske og internationale undersøgelser peger i samme 
retning  

• Tidligere anbragte unge/voksne har forhøjet risiko for 
alvorlige sociale og psykologiske problemer i voksenlivet – 
eksempler fra DK: 

 

• Psykiatriske lidelser: ca. 15% har diagnose mod 4 % af øvrige 
24-årige  

• Kriminalitet: ca. 20% har mindst én dom mod knap 4% af de 
øvrige 24-årige. 

 

 

 

 

 

Misja Eiberg, VIVE 

Kilde: Tidligere anbragte som unge voksne, SFI 2011 



Skolen nytter af flere årsager 

• God skolegang giver voksenliv med mulighed 
samfundsdeltagelse og selvforsørgelse  

 

• Skolen er også en vigtig beskyttelsesfaktor i forhold til sociale 
og psykologiske risici – som vi ved, at anbragte og udsatte 
unge har en overhyppighed af 

Kilde: Social Rapport 2010, Socialstyrelsen 2010 (Sverige) 
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Fra svensk forskning ved vi, at.. 

En langtidsanbragt ung som ikke færdiggør folkeskolen har:  

• 12 gange større risiko for at ende i alvorlig kriminalitet 

• 10 gange større risiko for at ende på overførselsindkomst 

 end en langtidsanbragt ung, der går ud af skolen med karakterer 
over gennemsnittet 

 – når man korrigerer for køn og forældrevariabler. 

Kilde: Berlin et al. (2011) 
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• De svenske forskere, Vinnerljung og Berlin, peger på, at for 
langtidsanbragte børn er dårlige skolepræstationer den langt 
største risikofaktor for en lang række psykosociale udfald i 
voksenlivet. 

 

• Stærkere end andre faktorer som f.eks. biologiske forældres 
uddannelsesbaggrund, misbrug og psykiske lidelser.  

Kilde: Social Rapport 2010, Socialstyrelsen 2010 (Sverige) + 
Berlin et al. (2011) 
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• Risikoratioen for psykosociale problemer i voksenlivet 
nedsættes mellem 25-49 % bl.a. i forhold til selvmord, 
misbrug og kriminalitet, hvis man ikke hører til de dårligst 
præsterende 15% i skolen! 

 

• Omvendt viser undersøgelsen også, at langtidsanbragte børn 
har generelt 3 gange højere risiko end den øvrige befolkning 
for at lægge blandt de 15% lavest præsterende i skolen 

 

 

 

Kilde: Social Rapport 2010, 
Socialstyrelsen 2010 (Sverige) 
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Hvordan kan vi komme videre? 
 

• Hvad ved vi om hvad virker? 

 

• Forskningsområde i udvikling: Kun få studier - 
Sammenlignelige lande, men ikke DK 

 

• Mange typer af indsatser viser positive tendenser – om end 
det ikke er alle 

 

Misja Eiberg, VIVE 



Indsatser i litteraturen 

 
• Styrkelse af læringsmiljøet og den skolestøttende indsats på 

anbringelsesstedet: Bl.a. tutor-programmer, 
samlæsningsprogrammer, læringsmiljø-programmer 

 

• Styrkelse af skoletilbuddet eller den koordinerede indsats 
omkring barnets skolegang: Bl.a. Netværkssamarbejds-
modeller,  supplerende undervisningsprogrammer, stay-in-
school programmer 

Misja Eiberg, VIVE 



Styrkelse af læringsmiljøet og den 
skolestøttende indsats i hjemmet : 

 

 

 

 

 

Styrkelse af læringsmiljøet og den skolestøttende indsats på 
anbringelsesstedet 

Misja Eiberg, VIVE 



Hvilke faktorer kan forklare forskelle i hvor 
godt anbragte børn klarer sig i skolen? 

85 % 

Canadiske forskere har undersøgt: Hvilke faktorer kan forklare 
forskelle i hvor godt anbragte børn klarer sig i skolen? 
 

Misja Eiberg, VIVE 

FX: 
Psykologiske faktorer 
Adfærd 
Forældrebaggrund 
Årsag til anbringelse 
IQ 
Skoleskift 

 

• Forskelle i individuelle 
faktorer (barnet) 

15 % 

• Forskelle i faktorer på anbringelsesstedet/i 
plejefamilien 

‘Læringsmiljø’ 

Kilde: Cheung, Lwin & Jenkins, 2012 



 
 

Forskning i faktorer i plejefamilien/anbringelsesstedet, 
som har positiv indflydelse på barnets skolegang 

 
 

 
1. Et positivt og rigt læsemiljø i hjemmet (fx adgang til bøger) 

2. Plejeforældre/pæd.involvering i skolen, vægtning af   
uddannelse og ambitioner på børnenes vegne 

3. Ros, anerkendelse og positive forventninger 

 

 

 Misja Eiberg, VIVE 
Kilde: Davis-Kean (2005);  Dotterer, McHale, & Crouter (2009);  Rutchick, Smyth, Lopoo, & 
Dusek (2009); Cheung, Lwin & Jenkins, 2012 



Tutoring: 

 
• En af de mest efterprøvede typer af indsatser i litteraturen er 

‘tutoring’ i forskellige afskygninger  

• De solide evalueringer (RCT’s) er dog primært af det samme 
program i forskellige settings – ‘Teach Your Children Well’ 

 

• Tre canadiske studier af metoden: plejeforældre og 
slægtsplejeforældre som tutorer 

 

• Viser positive resultater 

Misja Eiberg, VIVE 
Kilde: Flynn et al., 2012; Evans  



The Kids in Care-Project: 
 

• Udført 2008-2009 med deltagelse af 77 børn i alderen 6-13 år.  

• Plejeforældrene deltog i et 6-timers vejledningsseminar og 
gav efterfølgende tutoring i hjemmet 3 timer om ugen i 30 
uger.  

• De 3 timer omfattede 2,5 timers læsning og 30 minutters brug 
af en cd-rom, der indeholdt 225 trinvise matematiklektioner.  

 

• Både positive effekter i matematik (g = 0,46) og læsning (g = 
0,19 og 0,38). Ingen effekt i retstavning. 

 

 
Misja Eiberg, VIVE 

Kilde: Flynn et al., 2012 



Paired reading: 
 • ‘Paired reading’ (Makkerlæsning) er en model for læsetræning 

gennem samlæsning (barn og voksen) – udføres 20 min.  mindst 3 
gange om ugen i 16 uger. 

• Ikke RCT’s, men to evalueringer som før- og eftermåling, uden 
kontrolgruppe – resultater bør fortolkes med varsomhed - men 
viser positive takter: 

 UK (Osbourne et al., 2010): 68 anbragte skolebørn - Forbedring af 
sætningslæseevne, gennemsnitligt knapt et år ældre i ‘læsealder’ 
på 16 uger. 

 Sverige (Vinnerljung et al., 2014): 81 børn i alderen 8-12 år - 
Forbedring af læseevne i ordlæsning og ordforråd (målt med en 
deltest i WISC IV)  

Misja Eiberg, VIVE 
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Styrkelse af skoletilbuddet eller den koordinerede indsats 
omkring barnets skolegang 



 
‘SkolFam’-programmet og dets lige - nordiske 

skolebaserede indsatser  

Det svenske ‘SkolFam’-program (Vinnerljung): 

Netværksmodel: team af barnets plejeforældre, lærer(e), speciallærer 
og psykolog – 2 års individuel interventionsplan – hjemme og i skolen. 

 

Andre versioner: Det norske ‘Sammen for læring’, det finske ‘SISUKAS’ 
og det danske program ‘LUKoP’ (RCT) 

 

Flere mindre evalueringer af SkolFam (uden kontrolgrupper) har vist 
meget positiv fremgang i både kognitiv og faglig udvikling – effekterne 
af programmet er dog væsentlig mere moderate med kontrolgruppe  -  

 

Misja Eiberg, VIVE 
Kilde: Tideman et al., 2011; Tördan, Vinnerljung & Axelsson, 2014 



SkolFam 

 
• Matching studie, 2016:  

• Deltagelse af 91 børn fra 18 kommuner. 

• 37 børn kom fra ni kommuner, som på daværende tidspunkt 
ikke havde implementeret SkolFam. De 54 i SkolFam-gruppen 
kom fra andre ni kommuner i Sverige, som alle tilbød SkolFam.  

• Kvasi-eksperimentelt: matchet kontrolgruppe af anbragte 
børn i samme aldersgruppe 

Misja Eiberg, VIVE 
Kilde: Durbeej & Gumpert, 2016 



SkolFam 

 
Matching studiet, 2016:  

Kognitiv udvikling (WISC IV): 

• Signifikant positiv effekt på IQ (d = 0,22). 

• Signifikant positiv effekt på et kognitivt område, perceptuelle 
ræsonneringsevner (d=.24)  

 

Misja Eiberg, VIVE 
Kilde: Durbeej & Gumpert, 2016 



SkolFam  

 
Matching studie, 2016:  

Faglig udvikling: 

• Skolfam-gruppen havde fremgang i afkodning af enkelt ord (d 
= 0,28) 

• Retstavning var den signifikante effekt baseret på at Skolfam 
var stagneret (d = 0,00) , hvorimod kontrolgruppen var gået 
tilbage (d = -0,26) 

• Ingen effekt i matematik 

 

 

Misja Eiberg, VIVE 
Kilde: Durbeej & Gumpert, 2016 



Opsummering 

 
• Det er muligt at skabe bedre skolegang for anbragte børn – 

selv relativt lavintensive indsatser kan gøre en forskel, men 
om forskellen er nok til at vende udviklingen er spørgsmålet 

 

• Man skal dog være varsom med at basere viden om hvad der 
virker på baggrund af evalueringer, som ikke er udført med et 
eksperimentelt design! 

 

• SkolFam-evalueringerne er eksempel på hvordan, resultaterne 
kan se meget anderledes ud, når der ikke anvendes 
kontrolgrupper og/eller randomisering 

Misja Eiberg, VIVE 



 
 

Dansk RCT af tutoring og LUKoP-modellen: 
‘Skolestøtte til børn i familiepleje’ 

 

To indsatsgrupper, og en kontrolgruppe (lodtrækning): 

• Forældre som Lektiehjælpere (Kids in Care-Project) 

• LUKoP-modellen (SkolFam) 

• En gruppe, der ikke får en ekstra indsats 

• Udført fra 2013-2017 

 

 

 

Børn i 
familiepleje 

LUKoP-
modellen 

Forældre som 
Lektiehjælpere 

Kontrol 
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Dansk RCT af tutoring og LUKoP-modellen: 
‘Skolestøtte til børn i familiepleje’ 

Deltagere: 

• 153 børn i familiepleje i alderen 6-14 år fra danske folkeskoler 

• 24 kommuner 

• 136 skoler 

 

Effektmål: 

• Faglig udvikling i læsning og matematik 

• Kognitiv udvikling 

• Trivsel og adfærd 

Misja Eiberg, VIVE 



Skolestøtte til børn i familiepleje: 
 

Signifikante hovedresultater (verdenspremiere): 
LUKoP-gruppen:  
• Signifikant fremgang i læsehastighed i ordlæsning (d=0,23) 
• Signifikant forbedring af kognitiv formåen: samlet IQ (d=0,34) og verbal 

forståelse (d=0,41)  
 

Forældre som lektiehjælpere: 
• Ingen signifikant effekt 
 
Uden kontrolgruppe, ville resultatet have været ganske anerledes – signifikant 
fremgang for alle børn bl.a. i læsning og på flere kognitive mål 
 
Rapportserie om forsøget udkommer fra VIVE i december 2017. 

Misja Eiberg, VIVE 



Afslutning 

• Anbragte børn har væsentlig større udfordringer med skolen 
og fagligheden end deres jævnaldrende. 

 

• Det er muligt at skabe bedre skolegang for anbragte børn – 
men der er brug for mere interventionsudvikling og forskning i 
hvad der virker. 

 

• Fremtiden: Mere forskning i hvordan børnenes 
forudsætninger for læring kan styrkes – fx gennem kognitiv 
træning. 

 

 
Misja Eiberg, VIVE 



Tak for opmærksomheden!  

Misja Eiberg, VIVE 


