
 

 

Med statsministerens nytårstale i 2020 kom anbragte børn og unge i politisk fokus. ”Et mere 

retfærdigt samfund starter med børnene”, sagde Mette Frederiksen og talte om de 

samfundsmæssige forpligtelser til at tage sig af de børn, der har det allersværest. Og hun 

præciserede: ”Flere udsatte børn skal have et nyt hjem. Tidligere end i dag. Og vilkårene for 

anbragte børn skal være langt mere stabile.”  

Forud var gået Godhavnsdrengenes kamp for en undskyldning for den behandling, de fik på 

de børne- og opdragelseshjem, de blev anbragt på i 1960erne. På samme måde er 

interesseorganisationer som TABUKA og De Anbragtes Vilkår begyndt at ytre sig om det at 

være anbragt.  

Forskningsmæssigt har ”anbringelsesområdet” ikke været et særligt udforsket område, men i 

bølger har det modtaget interesse – ud over de sædvanlige statistiske opgørelser over hvor 

mange og hvad det koster. Senest er ikke mindst børneperspektivet forsøgt undersøgt: 

hvordan oplevede børn selv det at bo på børnehjem, vokse op i familiepleje, være i 

(ungdoms)fængsel osv. Det er med andre ord et område spændt ud mellem fortællinger om 

den gode velfærdsstat og den svigtende velfærdsstat, mellem fortællinger om anbringelser 

som nødvendige redninger og som overgreb. 

I dette temanummer af Dansk pædagogisk Tidsskrift sætter vi fokus på ”anbragte”. Vi søger 

bidrag, der på forskellig vis udforsker, analyserer eller forholder sig til de sociale og 

pædagogiske betingelser, som ”anbringelser” er spundet ind i. Det kan være artikler, der 

undersøger børns/unges/voksnes perspektiver på eget liv ”som nuværende eller tidlig 

anbragt”, artikler som analyserer de institutionslogikker og hverdagsliv, der udgør det levede 

liv på døgninstitutioner af forskellig slags eller familieplejens særlige logikker og praktikker. 

Det kan også være artikler, som analyserer de forskellige politiske dagsordner eller de sociale 

forskelle, der i øvrigt strukturerer livet som anbragt barn, ung eller voksen. Eller…? 
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Deadlines 

Såfremt man ønsker at bidrage til temaet kan man senest d. 15.4.2020 maile et abstract på 

maksimalt 2.400 enheder til temaredaktionen.  

Der kan forventes svar på om artikelforslaget er accepteret til videre arbejde senest den 

1.5.2020. 

Deadline for første version af artiklerne er den 15.8.2020. Herefter vil artiklerne gennemgå 

almindelig redaktionel behandling og gå videre til ekstern fagfællebedømmelse (peer-review).  

Endelig deadline for aflevering af revideret artikel er 1.11.2020. 

Retningslinjer for manuskriptet fremgår af https://dpt.dk/skriv-i-dpt/ 

 

Temaredaktion: Tomas Ellegaard telle@ruc.dk, Marianne Brodersen mar@pha.dk og 

Christian Sandbjerg Hansen csh@edu.au.dk  
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