
  

 
 

 

Forskningsprojekt om Ungdomskriminalitetsnævnet 

Hvordan er det for børn og unge at komme i ungdomskriminalitetsnævnet, og hvordan påvir-

ker det deres trivsel og hverdagsliv?  

I et nyt forskningsprojekt undersøger vi, hvordan Ungdomskriminalitetsnævnet påvirker triv-

sel, skolegang og hverdagsliv hos kriminalitetstruede børn og unge.  

1. januar 2019 trådte den nye reform ’Alle handlinger har konsekvenser’ i kraft, hvor Ung-

domskriminalitetsnævnet (UKN) og Ungekriminalforsorgen blev oprettet til at behandle sager, 

hvor børn og unge i alderen 10-17 år er mistænkt eller dømt for at have begået noget krimi-

nelt. Børn og unge som er mistænkt eller dømt for alvorlig eller gentagen kriminalitet, skal 

deltage i et møde i UKN, hvor det afgøres, hvorvidt barnet/den unge skal pålægges en 

straksreaktion (fx oprydning efter hærværk) eller et forbedringsforløb med sociale foranstalt-

ninger (som familiebehandling eller anbringelse).  

I forskningsprojektet vil vi undersøge, hvordan børn og unge oplever nævnsmøderne i UKN, 

og hvordan forløbet i UKN påvirker deres hverdagsliv med skole og sociale aktiviteter samt 

hvordan det påvirker deres syn på fremtiden. Vi vil undersøge om børnene og de unge for-

står, hvad der sker på mødet i UKN – forstår de afgørelsen og den eventuelle sanktion? Ved 

de eksempelvis, at konsekvensen ved ikke at efterleve afgørelsen kan være, at de kommer i 

UKN igen eller for retten?  

Vi vil følge 30 børn og unge i alderen 10-17 år fra deres første møde i UKN og i en periode 

på 18 måneder. Udover at sidde med ved møder i UKN, ønsker vi også at inddrage sagsak-

ter samt interviewe barnet eller den unge og relevante personer med tilknytning til barnet el-

ler den unge (forældre, sagsbehandler og andre professionelle). 

Projektet skal give en forbedret forståelse af børn og unges oplevelser med UKN og betyd-

ningen for deres hverdagsliv. Projektet bidrager med viden om, hvorvidt reformen fra et 

børne- og unge perspektiv virker efter hensigten og dermed også om reformen overordnet 

lykkes med at sikre en effektiv indsats mod kriminalitet blandt børn og unge.  

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte os.  

Projektet gennemføres af:  

 

 


