
 
Familiedøgninstitutioner i Danmark 
- en forskningsevaluering og løbende dokumentation af den socialpædagogiske indsats 
 
Familiedøgninstitutioner er en tidlig og forebyggende indsats for udsatte småbørnsfamilier. 
Beskrivelsen af dette forskningsprojekt er foregået i samarbejde med i alt elleve familie-
døgninstitutioner i Danmark, der har et ønske om at udvikle og dokumentere deres daglige praksis. 
Det er ambitionen, at projektet kan medvirke til at forbedre kvaliteten af den tidlige og forebyggende 
indsats over for socialt udsatte børn og opløsningstruede familier, og at resultaterne kan inspirere 
danske kommuner i arbejdet med tilsvarende målrettede, tidlige indsatser. 
 
Dette forsknings- og dokumentationsprojekt omhandler den socialpædagogiske indsats i form af 
døgnforanstaltninger, hvor forældre og børn anbringes samlet i en kortere eller længere periode. De 
familier, der anbringes på familiedøgninstitution består af forældre i alderen 15 år og opefter og deres 
børn, som hovedsagligt er i alderen 0-6 år. Nogle anbringelsesforløb indledes allerede under 
moderens graviditet. Der er tale om familier, som er mærket af sociale og opløsningstruende 
problemer, der vurderes som en trussel for børnenes trivsel, udvikling og sikkerhed. Det overordnede 
formål med opholdet på en familiedøgninstitution er udredning og behandling.  
 
Forskningsprojektet består dels af en forskningsevaluering, der har fokus på familiedøgninstitutioners 
formål og praksis, og dels en efterfølgende løbende dokumentation og effektevaluering af den 
socialpædagogiske indsats i forhold til anbragte familier på familiedøgninstitutioner i Danmark.  
 
Forskningsevalueringen sigter mod at belyse selve indsatsformen på dette område gennem 
udforskning af indholdet i den socialpædagogiske indsats. Det er formålet at lave en komparativ 
analyse af organisationsformer, målgrupper og metodiske tilgange på de forskellige institutioner. 
Forskningsevalueringen skal være en selvstændig undersøgelse og samtidig gå forud for og danne 
baggrund for en præcisering af indholdet i den efterfølgende løbende dokumentation og 
effektevaluering af indsatsen i forhold til børn og familiers ophold på familiedøgninstitutioner.  
 
Den løbende evaluering og dokumentation af kvalitet og effekt af indsatsen sigter mod og vil skabe et 
unikt datagrundlag for at belyse, om der er særlige grupper, der kan antages at profitere af tidlig 
indsats, og om der er særlige efterfølgende indsatsformer, som ser ud til at virke bedre end andre. 
Endelig er det et forskningsmetodisk mål at udvikle sensitive og målbare indikatorer på såvel 
objektive som trivselsmæssige forhold for de socialt udsatte familiers fortsatte udvikling. Dette vil 
gøre såvel det socialpædagogiske personale som beslutningstagere i kommunerne i stand til at træffe 
mere kvalificerede valg i den tidlige indsats over for socialt udsatte børn og deres familier.  
 
Forsknings- og dokumentationsprojektet medfinansieres med 760.000 kr. fra familiedøgn-
institutionerne, og der er modtaget en bevilling på 500.000 kr. fra Velfærdsministeriet.  
 
Der søges om i alt 2.146.000 kr. til det samlede projekt.1  
 
Inge M. Bryderup, sociolog og lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole har det 
overordnede ansvar for såvel forskningsevalueringen som den løbende dokumentation og 
effektevaluering. Forskningsprojektet vil blive gennemført i tæt samarbejde med netværket af danske 
familiedøgninstitutioner. Derudover nedsættes der en ekstern følgegruppe bestående af eksperter med 
berøring med de forskellige aspekter af familiedøgninstitutionernes indsats. Forskningsevalueringen 
vil blive udgivet i bogform, og der vil årligt blive udfærdiget en rapport, hvori resultaterne af den 
løbende dokumentation formidles, ligesom resultaterne vil blive afrapporteret på konferencer.   

                                                 
1 Jf. projektbeskrivelsens bilag 3 og 4 vedr. tidsplan og budget. 


