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Et eksempel på værdien af viden 

Ny hyper-smitsom fugleinfluenza, mange dødsfald 

Private medicinal firmaer udvikler vacciner og kure 

• Dyr, men de siger den helbreder. Mange bliver raske 

Heksedoktorer og præster tilbyder djævleuddrivelse 

og bøn 

• Det gør ikke ondt, de siger det helbreder. Mange bliver 
raske 

 



Et eksempel 

Hvilken behandling vælger du? 

 

• Medicinal firmaerne som bare vil tjene penge…? 

 

• De rare præster som hjælper os til daglig med glæder og 

sorger…? 

 



Et eksempel 

Heldigvis stiller vi meget skrappe krav til medicinal 

industrien og andre som skal have godkendt en 

behandling 

• Dokumenteret virkning 

• Bivirkninger 

 



Et andet eksempel 

Børn i udsatte familier mistrives, både som børn og voksne, får 

mindre uddannelse og bliver ofte udsatte voksne – negativ social 

arv 

Der findes et antal indsatser og metoder til at afhjælpe dette 

• Forebyggelse vs brandslukning 

• Institutionsbaserede vs familiebaserede indsatser 

• Kognitive vs ikke-kognitive indsatser 



Et andet eksempel 

Hvad skal vi vælge? 

 

• Forebyggende indsats med potentielt stor dødvægt? Eller 

brandslukningen som måske kommer for sent? 

• Uddanner vi forældrene eller overdrager vi ansvaret til 

daginstitutionerne? 

 



Et andet eksempel 

Heldigvis stiller vi meget skrappe krav til den offentlige 

sektor (og andre som skal have godkendt en indsats) 

• Dokumenteret virkning 

• Bivirkninger 

 

• …Sådan er det i Danmark ud fsva børn og unge indsatser 
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Aldersfordelte offentlige udgifter(0-25) 

 
Samlede off. udgifter 0-25: 

245 Mia DKK  

 

= 14% af BNP 

= 27% af offentligt budget 

15% 

31% 

7% 

19% 

2% 

17% 

9% 
Income transfers

Education, individual
costs

Health, individual
costs

Social, individual costs

Other, individual costs

Collective costs

Kilde: DREAM-gruppens generationsregnskab , tal for 2008 



Lige muligheder? 

Kilder: Bleses m.fl., 2010; Højen m.fl., 2012; Undervisningsministeriet; Danmarks Statistik 
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Andre uligheder 

 Risikoen for dropout fra ungdomsuddannelser er dobbelt så høj 

(DST, 2010) 

 

 Risikoen for anbringelse uden for hjemmet i 0-6 års alderen er 

5,6gange så høj (rff, 2010) 

 

 Risikoen begået og blive dømt for kriminalitet er 3 gange højere 

(Stevens, 2005) 



 

 

PÅ TRODS AF ALT DET VI GØR, ER DET IKKE LYKKEDES OS 

AT SKABE LIGE MULIGHEDER FOR BØRN OG UNGE 

MENNESKER 

 

BURDE VI KKE KUNNE GØRE DET BARE LIDT BEDRE? 



HVORFOR GØR VI DET IKKE BEDRE? 

• Vi ved ikke hvor effektive eksisterende indsatser er 

• Der har været forsvindende lidt ordentlig solid forskning i effekterne 

af vore indsatser rette mod børn og unge i DK 

• De sidste 2-3 år er det begyndt at gå op for offentlige myndigheder  

at de bruger rigtig mange udviklingsmidler på projekter og indsatser 

som aldrig bliver effektmålt 
– Familieiværksætterne, PALS, DUÅ, MST, … 

– Det er ikke nok at basere sig på evidens fra udlandet…djævelen 

ligger i detaljen! 

 



Derfor: 



Vores overordnede mål 

At undersøge hvad der virker og ikke virker blandt indsatser rettet 

mod børn og unge 

 

 Lighed i muligheder er vigtigt, så fokus på udsatte børn og unge 

 Fokus på tidlige interventioner 

 Heckman m.fl.: Halvdelen af uligheden i livstidsindkomst bestemt inden 18 års 
alderen (i USA) 



Fokus 

• Bløde og hårde udfald; ‘fra trivsel til test-scores’ 

• Solid effektmåling 

– Lodtrækningsforsøg med implementerings- og kvalitativ forskning 

• Tværfaglige teams  

• Sammenlignelighed på tværs af interventioner og 

aldersgrupper 

– Cost-benefit analyser 



Solid effektmåling 
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Eksempler 

• Forebyggende indsats: Scared Straight! 



Interessante dilemmaer 

 Offentlig vs. familiebaserede indsatser  

 

 Forebyggelse eller brandslukning 

 

 Kognitive vs ikke-kognitive egenskaber 

 ‘kognitive færdigheder vs selv-kontrol’ 

 

 

 

 

 

 

 



HVORFOR KAN VI IKKE GØRE DET 

BEDRE? 
• Sætter vi ind for sent? 

• Eller gør vi det forkerte? 

 



Værdien af forebyggelse 
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Sætter vi ind for sent? 

Den offentlige debat handler om 

• Folkeskolereform 

• Brobygning  

• Fleksuddannelsen 

• Praktikpladser 

• Brugerbetaling på LVU 

• SU  

• Kvote 2 

• VEU 

• Aktivering for unge 



TrygFondens Børneforskningscenter 

 

 Tværfagligt forskningsteam 

 

 Tæt samarbejde med feltet (praktikere, embedsfolk m.fl.) 

 



TrygFondens Børneforskningscenter 

 Vi bruger bevillingen fra TrygFonden til at afdække problemer 

og forske i effekten af de mulige løsninger/indsatser 

 Stor imødekommenhed fra ministerier, styrelser, kommuner 

m.v. 

 Medfinansiering 

 Nye projekter 

 

 Sammenlignelighed på tværs af indsatser; CBA 

 

 



Vores 

forskningsprojekter 
 Skoleparathed og indlæring i vuggestuen: Kan sproglig og 

talmæssig stimulering forbedre skoleparathed og læring i 

skolen? 

 Eller er det bedre at træne forældrene? 

 Skolefravær. Risiko faktorer og løsninger 

 READ. Forældrestøtte til indlæring i indskolingen 

 De Utrolige År. Forældrestøttende indsats til udsatte børn på 

vigtige tidspunkter i deres udvikling 

 

 



Vores 

forskningsprojekter 
 Intensiv sagsbehandling og opfølgning for børn i udsatte 

familier 

 

 Fritidsjob til udsatte unge 

 

 Frafrald på erhvervsskolerne; træning i selv-kontrol 

 

 Mentor-ordninger for unge på kontanthjælp  

 



Vores 

forskningsprojekter 
 To-lærer ordninger 

 

 Modersmåls-indsatser  

 

 

 



Vores 

forskningsprojekter 

Vi har ingenting om anbragte børn… 

– Vi ville ønske at vi havde en fantastisk ide og et fantastisk 

design 

 

…men det er rigtig rigtig svært! … 

 

…Vi arbejder på sagen 



Kommende projekter 

• Familieiværksætterne (AAK) 

• Tidlig intensiv indsats for udsatte familier 

• Anbragte børn  

• Skak og skole 

• … 

 



Udfordringer  

Manglende forsker-kapacitet/talent: 

• Ikke tradition for denne type forskning i DK => centerets 

seniorforskere ved at være fuldt bookede 

• Efteruddannelse, ny-uddannede 

Ikke alle interventioner vil have effekt 

• Risiko – langsigtet satsning 

• Medicinal industrien 

 

 



 

 

Tak for opmærksomheden  


