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Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med udsatte børn i daginstitutioner – indsats og effekt 
(HPA-projektet). Bilagsmateriale, arbejdspapir 2: Børnehavebørns kompetencer – resultater af 1. 
screening i HPA-projektet.

Forord v. Bente Jensen

Dette arbejdspapir, som indgår i HPA-projektets bilagsmateriale, danner baggrund for analyser, der 
er samlet er præsenteret hos Jensen, B., Holm, A., Allerup, P. & Kragh, A. (2009). Effekter af 
indsatser for socialt udsatte børn i daginstitutioner. HPA-projektet. København: Danmarks 
Pædagogiske Universitetsforlag. Formålet med HPA-projektet er at udvikle en pædagogisk 
intervention og belyse effekterne af denne målt på, om børns sociale kompetencer og læring
fremmes. Undersøgelsen er den første effektundersøgelse af sin art inden for pædagogisk forskning 
på dagtilbudsområdet i Danmark og Norden, og den baserer sig på en omfattende kvantitativ og 
kvalitativ dataindsamling. 

Den kvantitative del af undersøgelsen baserer sig på data fra 30 interventionsinstitutioner og 30 
referenceinstitutioner fordelt på to kommuner. Udvælgelsen af institutioner (til henholdsvis 
interventions- og referenceinstitutioner) er foretaget ud fra de principper, der ligger i et 
randomiseret kontrolleret eksperiment (RCT-design), som er nærmere beskrevet i bogen (Jensen et 
al. (2009), kap. 2) samt i arbejdspapir 1 (www.dpu.dk/hpa/bilagsmateriale). Data om 3-6årige børns 
(N=3000) kompetencer er indhentet via spørgeskemaer til pædagoger og forældre gennem tre 
nedslag (baseline, 2. nedslag og 3. nedslag) (ibid., kap. 2). Se også arbejdspapir 3 og 4
(www.dpu.dk/hpa/bilagsmateriale). Den kvalitative del af undersøgelsen baserer sig på data, der er 
konstrueret ved hjælp af interview; individuelle interview, fokusgruppeinterview samt enkelte
telefoninterview med institutionsledere. Data om institutioners forudsætninger for at indgå i HPA-
projektet sammenholdes med beretninger om konkrete implementerings- og læringsprocesser, der 
har fundet sted i institutionerne som følge af/del af HPA-interventionen (ibid. Kap. 4,6). Se også 
arbejdspapir 5 (www.dpu.dk/hpa/bilagsmateriale). Endelig har koblinger til registerdata på 
Danmarks Statistik gjort en analyse af effekter kontrolleret for social baggrund mulig, ligesom 
udtrækket af institutioner baserer sig på disse data, som det fremgår af nærværende arbejdspapir.
 

Undersøgelsen er gennemført ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), Aarhus 
Universitet og finansieret af Indenrigs- og Socialministeriet knyttet til Program for Strategisk 
Velfærdsforskning. Kvantitative dataindsamlinger og analyser er foretaget i samarbejde med 
Capacent/Epinion ved partner Thomas Yung Andersen. Og AE-rådet ved konsulent Niels Glavind.  

Bente Jensen, lektor, ph.d., projektleder, DPU, Aarhus Universitet

København, juni 2009.
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Børnehavebørns kompetencer –
resultater af 1. screening i HPA-projektet
/Niels Glavind

Nærværende notat er en beskrivelse af børns handlekompetencer som de kommer til udtryk ved 
pædagogernes og forældrenes vurdering ved baseline i HPA-projektet (Handlekompetencer i pædagogisk 
arbejde med socialt udsatte børn – indsats og effekt).

HPA-projektet gennemføres af DPU og er et klassisk effektstudium, hvor 30 institutioner for 3-5 årige får 
støtte til deres pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn gennem en ”interventionspakke” - bestående af 
tilbud om faglig støtte, supervision m.v. Børnenes udvikling følges over 2 år, hvorefter det skal vurderes, om 
interventionen har haft nogen effekt i forhold til børnenes kompetenceudvikling.

For at kunne foretage denne vurdering sammenholdes børnenes kompetenceudvikling med den tilsvarende 
kompetenceudvikling blandt børn i 30 institutioner, hvor der ikke sker en intervention gennem en 
”interventionspakke”.

Effekten af interventionen vurderes ved, at man ser på, hvordan børnenes kompetencer udvikler sig i 
interventions- hhv. referenceinstitutioner, når man sammenligner med baseline. Der sker således en 
screening ved undersøgelsesperiodens start, midtvejs og ved projektets afslutning. Screeningen sker gennem 
fyldige spørgeskemaer til såvel pædagoger som forældre. 

Screeningen skal med andre ord afdække, hvilke kompetencer man fandt hos børnene i henholdsvis 
interventions- og referenceinstitutionerne. Når interventionsforløbet er forbi, vil man herefter ud fra en ny 
screening kunne bedømme effekten ved at sammenholde udviklingen i interventionsinstitutionerne med 
udviklingen i referenceinstitutionerne.

Screeningen har imidlertid også en selvstændig interesse. Den gør det nemlig muligt at beskrive børns 
kompetencer systematisk i en typisk gruppe af danske børnehavebørn og at analysere sammenhængen 
mellem kompetencer og en række baggrundsforhold. Det sidste sker ved samkørsel med registerdata.

Opdelingen i interventions- og referenceinstitutioner er sket ved anvendelse af registerdata omkring børnenes 
og forældrenes baggrundsforhold, således at de to institutionsgrupper ud fra en række baggrundsindikatorer 
må antages at have samme andel af socialt udsatte børn. Metoden er nærmere beskrevet i ”Notat om 
segmentering af daginstitutioner i forhold til andel af ”socialt udsatte børn” ” (HPA-projektet ultimo 2006). 
Screeningen ved baseline kan bl.a. anvendes til at belyse, om formålet med denne segmentering er nået. For 
hvis de to institutionsgrupper ”ligner hinanden” m.h.t. social og uddannelsesmæssig sammensætning, bør det 
slå igennem på den måde, at de også ”ligner hinanden”, når vi ser på børnenes kompetencer. Som vi skal se i 
det følgende tyder screeningsresultaterne på, at dette faktisk er lykkedes.

Nærværende arbejdspapir har følgende opbygning:
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1) En beskrivelse af screeningsmetoden og screeningens gennemførelse, herunder bortfaldsanalyse
2) En analyse af sammenhængen mellem screeningsresultaterne og deres sammenhæng med 

baggrundsvariable
3) En nærmere gennemgang af forældresvarene, herunder spørgsmål om forældretilfredshed og 

sammenligning af forældrenes og pædagogernes vurderinger af børnene
4) En vurdering af screeningen som udgangspunkt for interventionsstudiet.

Screeningens metode og gennemførelse. Bortfaldsanalyse

Undersøgelsen omfatter 40 institutioner i Århus med i alt 1761 børn og 20 institutioner i Hvidovre med i alt 
1025 børn. Screeningen foregår i tre runder:

1) før interventionen
2) midtvejs
3) efter interventionsforløbet

I hver runde er der uddelt to spørgeskemaer for hvert barn: Et til pædagogerne – et til forældrene. 
Spørgeskemaerne er meget omfattende. Spørgsmålsformuleringer og en randfordeling for hvert af 
spørgeskemaerne fremgår af Bilag A og B.

Tabel 1 viser antal indkomne, besvarede skemaer og svarprocenten for pædagogskemaerne.1

Tabel 1. Svarprocenter for pædagogskemaet

Udsendte skemaer Besvarede Svarprocent

Fra Århus 1761 1456 82,7

Fra Hvidovre 1025 877 85,6

I alt 2786 2333 83,7

Tabel 2 viser antal indkomne, besvarede skemaer og svarprocenten for forældreskemaerne.

Tabel 2. Svarprocenter for forældreskemaet

Udsendte skemaer Besvarede Svarprocent

Fra Århus 1759 827 47

Fra Hvidovre 1025 620 60,5

I alt 2784 1447 52

Tabel 3 viser svarprocenterne i interventions hhv. referenceinstitutionerne.

                                                     
1 Et skema regnes for helt ubesvaret, hvis alle underspørgsmål vedr. spørgsmål 8, 9, 16 og 17 er ubesvaret.
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Tabel 3. Svarprocent i de to skemaer sammenholdt i hhv. interventions- og referenceinstitutioner

Pædagogskemaet Forældreskemaet

Svarprocent

Interventionsinstitutioner 84,7 52,4

Referenceinstitutioner 82,8 51,6

I alt 83,7 52

Det ses, at forskellen i deltagelse mellem interventions- og referenceinstitutioner er ubetydelig.

Kobler vi registerdata på og ser på pædagogskemaet, er der ikke den store forskel i svarprocent for børn med 
forskellig baggrund i familien.

Dette fremgår af Tabel 4.

Tabel 4. Svarprocenter fra pædagogrundspørgen ved forskellige kombinationer af samlivsforhold, 
uddannelsesniveau, afhængighed af kontanthjælp og etnisk baggrund

Forældre-
nes sam-
livsforhold

Højeste 
uddannelse 
i familien

Er barnet indvandrer/efterkommer fra mindre udviklet land?

Ja Nej I alt

Lever familien overvejende af kontanthjælp/pension?

Nej Ja I alt Nej Ja I alt Nej Ja I alt Antal

Svarprocent

Ikke sam-
boende 
forældre

Ingen - 75,8 76,3 79,2 76,7 77,7 79,2 76,4 77,4 332

Erhvervs-
faglig - - - 88,4 90,5 88,7 88,8 80,8 87,5 160

Videregå-
ende - - - 89,6 - 90,4 90 - 90,8 120

I alt 87 73,9 77,2 85,9 79,3 83,7 86 77,8 82,7 612

Sambo-
ende for-
ældre

Ingen 86,1 78,4 81,9 86,2 81,5 85,3 86,1 79,6 84 438

Erhvervs-
faglig 78,6 71,9 75,7 85,1 - 84,7 84,8 75 83,9 813

Videregå-
ende 82,4 - 82,1 84,8 76,9 84,7 84,8 79,2 84,6 884

I alt 83,2 77,1 80,2 85,1 79,4 84,8 85 78,2 84,2 2135

I alt

Ingen 84,9 77,3 80,1 83,9 77,9 81,6 84,1 77,7 81,2 770

Erhvervs-
faglig 80,9 67,6 75 85,6 82 85,4 85,4 76,5 84,5 973

Videregå-
ende 85,7 - 85,3 85,4 85,7 85,4 85,4 85,3 85,4 1004

I alt 83,8 76 79,4 85,2 79,4 84,5 85,1 78 83,9 2747

5



Note: I tabellen er felter, der repræsenterer mindre end 20 børn, blanket af..

Tabellen skal forstås således: Tager vi f.eks. som det ene yderpunkt børn af forældre fra de etniske 
minoriteter, der ikke er samlevende, som lever af kontanthjælp, og som ingen uddannelse har, er der en 
svarprocent på 75,8. Tager vi omvendt børn, hvis forældre ikke kommer fra de etniske minoriteter, bor 
sammen har en videregående uddannelse og ikke lever af kontanthjælp, er svarprocenten 85,1. For alle 
betydende grupper ligger svarprocenterne tilfredsstillende højt.

Derimod er der en betydelig forskel i svarprocent, hvis vi ser på svarprocenten i forbindelse med 
spørgeskemaet til forældrene. Dette fremgår af Tabel 5.

Tabel 5. Svarprocenter fra forældrerundspørgen ved forskellige kombinationer af samlivsforhold, 
uddannelsesniveau, afhængighed af kontanthjælp og etnisk baggrund

Forældre-
nes sam-
livsforhold

Højeste 
uddannelse 
i familien

Er barnet indvandrer/efterkommer fra mindre udviklet land?

Ja Nej I alt

Lever familien overvejende af kontanthjælp/pension?

Nej Ja I alt Nej Ja I alt Nej Ja I alt Antal

Svarprocent

Ikke sam-
boende 
forældre

Ingen - 18,6 20,4 30,4 26,9 28 29,9 24,7 26,2 229

Erhvervs-
faglig - - - 47,8 30,4 44 48,8 25,8 42,6 230

Videregå-
ende - - - 54,3 - 54,9 52,2 - 51,3 158

I alt 37,5 18,6 23,4 47,4 30,3 41,6 46,8 27 38,8 617

Sambo-
ende for-
ældre

Ingen 37,5 30 33,6 55,9 41,3 52 49,7 34,5 44 307

Erhvervs-
faglig 34,3 39,3 36,5 57,9 35,9 56,5 56,5 37,3 54,6 674

Videregå-
ende - - 41,5 61,8 - 61,2 61,3 36,4 60,1 1154

I alt 38,9 33,6 36,3 60,1 38,3 58,8 58,6 35,7 56,1 2135

I alt

Ingen 36 25,7 29,8 48,1 30,9 39,9 44,6 28,8 36,4 536

Erhvervs-
faglig 40,5 29,5 34,9 55,7 32,9 53,3 54,8 31,8 51,5 904

Videregå-
ende 40,5 - 37 61 45,7 60,5 60,3 39,2 59,1 1312

I alt 38,7 28,4 32,9 58 33,3 55,1 56,7 31,3 52,2 2752

Note: I tabellen er felter, der repræsenterer mindre end 20 børn, blanket af..

Tabellen skal forstås således: Tager vi f.eks. som det ene yderpunkt børn af forældre fra de etniske 
minoriteter, der ikke er samlevende, som lever af kontanthjælp, og som ingen uddannelse har, er der en 
svarprocent på 18,6. Tager vi omvendt børn, hvis forældre ikke kommer fra de etniske minoriteter, bor 
sammen har en videregående uddannelse og ikke lever af kontanthjælp, er svarprocenten 61,8.
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I øvrigt viser tabellen, at såvel uddannelse, samlivsforhold, etnicitet og modtagelse af sociale ydelser har en 
klar betydning for forældrenes deltagelse. Dette er ikke overraskende. Men det betyder, at bedømmelsen af
børnenes kompetencer og udviklingen i disse kompetencer primært må baseres på pædagogernes svar. Man 
må imidlertid være opmærksom på, at en vurdering på grundlag af pædagogernes bedømmelse heller ikke er 
uden problemer. For når interventionsperioden er slut, måler pædagogerne i nogen grad effekten af deres 
egen indsats. Her kan det være af værdi at kunne sammenholde pædagogernes bedømmelse med den 
udvikling, svarene i forældrespørgeskemaet viser. Hvis forældre og pædagoger til sin tid finder samme 
udviklingstendens– uanset deres svar ved baseline ligger på et forskelligt niveau – kan det underbygge 
troværdigheden i pædagogernes svar.

Svarprocenten i forbindelse med pædagogskemaet er derimod særdeles tilfredsstillende, og der er ikke 
sådanne skævheder i bortfaldet, at der er grund til forbehold over for repræsentativiteten.

Kategorisering af items

Spørgeskemaet omfatter et meget stort antal spørgsmål. Disse kan hver for sig sættes i forhold til 
baggrundsforhold i familien. Som et eksempel kan man se på spørgeskemaets allerførste item, som i 
Tabellerne 6 er kombineret med en række baggrundsforhold.

Tabel 6. Item 1: Kan barnet sætte sig ind i andres følelser?

Pædagogens bedømmelse af, om barnet kan sætte sig ind i andres 
følelser (dvs. forstår hvordan andre børn og voksne har det, når de er 
kede af det, glade, vrede etc.)
Sjældent Ikke tit Nogen 

gange
Ofte Næsten 

altid/altid
I alt N

Barnets køn

Drenge 2,9 9,7 29 38,1 20,4 100 1189

Piger 1,1 4,9 21,9 40,5 31,7 100 1132

I alt 2 7,3 25,5 39,3 25,9 100 2321

Forældrenes samlivsforhold

Bor med far og mor 1,7 6,4 25,5 39,6 26,9 100 1795

Bor ikke med far og mor 2,9 10,6 26,1 37,9 22,4 100 517

I alt 2 7,3 25,5 39,3 25,9 100 2312

Barnets alder

2 år 2,6 5,1 30,8 41 20,5 100 78

3 år 3 9 31,5 40,3 16,2 100 755

4 år 1,4 7,2 26,1 40,5 24,7 100 792

5 eller 6 år 1,5 6 18 36,2 38,4 100 688

I alt 2 7,3 25,5 39,3 25,9 100 2313
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Mors uddannelse

Ingen 2,5 10,5 29 38,7 19,4 100 794

Erhvervsfaglig 2 6,3 27,5 37,9 26,3 100 647

Videregående 1,4 5,2 21,3 40,9 31,2 100 850

I alt 2 7,3 25,5 39,3 25,9 100 2291

Etnisk baggrund

Indvandrer/efterkommer 
fra mindre udviklede 
lande 3,5 14,6 28,8 36,5 16,7 100 288

Ikke fra udland 1,8 6,3 25,1 39,6 27,2 100 2033

I alt 2 7,3 25,5 39,3 25,9 100 2321

Modtagelse af sociale ydelser

Ikke afhængig af 
kontanthjælp/pension 1,6 6,1 25 39,4 28 100 1932

Lever overvejende af 
kontanthjælp/pension 4,1 13,6 28,3 38,3 15,7 100 389

I alt 2 7,3 25,5 39,3 25,9 100 2321

De mange tabeller, der kan dannes vedr. de enkelte items er ofte interessante og tankevækkende. Men 
eftersom der er mere end 100 items vil tilsvarende tabuleringer på alle enkeltspørgsmål give et ganske 
uoverskueligt billede.

For at få overblik over tendenserne i besvarelserne er det derfor nødvendigt at sammenfatte flere spørgsmål, 
som drejer sig om samme type af kompetence, til et index.

De index, der arbejdes med, er ikke blot simple gennemsnit af personens score på de relevante spørgsmål, 
men tager hensyn til, at fx to spørgsmål indholdsmæssigt kan ligge meget tæt på hinanden og derfor ikke bør 
”tælle dobbelt” i den samlede beregning.2

I det følgende gennemgås resultaterne vedr. følgende index:

Index 1: Selvstændighed og koncentration

Index 2: Samarbejde og tilpasningsevne

Index 3: Sociabilitet – blandt jævnaldrende

Index 4: Antisocial adfærd/urolig

Index 5: Empati og pro-social adfærd

Index 6: Åbenhed
                                                     
2 Dette er sket gennem en Rasch-analyse. Index 6 (åbenhed) dækker dog kun over to items, hvorfor den er beregnet som 
et simpelt gennemsnit af de to underspørgsmål.
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Index 7: Sproglig kompetence – kommunikation

Index 8: Matematisk forståelse og kompetence

Index 9: Naturkompetence, naturfænomener

Index 10: Kulturel kompetence, udtryksformer og værdier

Index 11: Mestring af udfordringer m.h.t. læring

Index 12: Nysgerrig udforsken

Index 13: Initiativtagning, kreativitet

Hvilke items, der indgår i de enkelte index, fremgår af Bilag C.
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De 13 index omfatter et forskelligt antal items og forskellige svarmuligheder, ligesom spredningen i svarene 
er forskellig for de forskellige items. Tabel 7 viser gennemsnit, spredning m.v. for de enkelte index.

Tabel 7. Minimum, maksium, decilværdier, gennemsnit og standardafvigelse for de 13 index
Mini-
mum

Laveste 
decil

Laveste 
kvartil Median

Gen-
nemsnit

Øverste 
kvartil

Øverste 
decil

Maksi-
mum

Standard
afvigelse

Index 1: Selvstændighed 
og koncentration -3,77 -0,74 0,01 0,83 0,94 1,83 2,79 5,26 1,47

Index 2: Samarbejde og 
tilpasningsevne -5,32 -0,45 0,65 1,71 1,89 2,93 4,66 6,48 1,89

Index 3: Sociabilitet –
blandt jævnaldrende -5,08 -0,65 0,40 2,05 1,88 3,00 4,99 6,03 2,00

Index 4: Antisocial 
adfærd/urolig -4,08 -4,08 -2,61 -1,50 -1,62 -0,51 0,11 3,66 1,42

Index 5: Empati og pro-
social adfærd -5,20 -0,93 -0,09 1,23 1,28 2,68 3,77 5,41 1,91

Index 6: Åbenhed 1,00 3,00 3,50 4,00 3,85 4,50 5,00 5,00 0,79

Index 7: Sproglig 
kompetence –
kommunikation -4,64 -1,33 -0,53 0,14 0,22 0,85 1,71 4,39 1,28

Index 8: Matematisk 
forståelse og 
kompetence -3,64 -1,58 -0,73 0,21 0,21 1,08 2,27 4,32 1,49

Index 9: 
Naturkompetence, 
naturfænomener -3,57 -0,84 -0,44 0,38 0,48 1,32 1,87 3,81 1,32

Index 10: Kulturel 
kompetence, 
udtryksformer og 
værdier -4,07 -0,89 -0,20 0,45 0,49 1,21 1,89 3,87 1,21

Index 11: Mestring af 
udfordringer m.h.t. 
læring -2,73 -0,51 -0,07 0,48 0,41 0,94 1,23 3,14 0,68

Index 12: Nysgerrig 
udforsken -4,26 -0,50 0,09 0,92 1,02 1,67 2,67 4,64 1,27

Index 13: 
Initiativtagning, 
kreativitet -4,92 -1,86 -0,47 0,43 0,51 1,92 3,09 4,80 1,88

Der er ikke opstillet et samlet index, men pædagoger og forældre har fået følgende spørgsmål om deres 
sammenfattende vurdering:
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”Samlet set mener du da, at barnet har vanskeligheder på de ovennævnte personlige og sociale områder?”

Svarfordelingen er således:

Nej: 71,1 pct.

Ja, mindre vanskeligheder: 17,3 pct.

Ja, tydelige vanskeligheder:   8,9 pct.

Ja, alvorlige vanskeligheder:   2,7 pct.

Tager vi den gruppe børn, som efter pædagogernes opfattelse har tydelige eller alvorlige vanskeligheder (248 
børn i undersøgelsen), har vanskelighederne efter pædagogernes opfattelse stået på i mere end 1 år for 66 pct. 
af børnene (21 pct. svarer under ½ år, 13 pct. op til et år).

Ser vi på virkningen af disse vanskeligheder for de 248 børn, fremgår pædagogernes vurdering af Tabel 8.

Tabel 8. Følger for børn, der har tydelige eller alvorlige vanskeligheder på de personlige og sociale 
områder

Slet ikke Kun lidt Ret meget Virkelig 
meget

I alt

Pct. af svarpersoner

Barnet er ked af det eller ulykkelig over 
vanskelighederne 23 44 29 4 100

Vanskelighederne påvirker barnets 
dagligdag 1 14 65 19 100

Vanskelighederne gør sig gældende i 
forhold til kammeraterne 2 18 55 25 100

Vanskelighederne gør sig gældende med 
hensyn til at lære noget nyt i institutionen 2 30 48 20 100

Vanskelighederne gør sig gældende med 
hensyn til at deltage i hverdagens 
aktiviteter i institutionen 3 30 49 18 100

Er disse vanskeligheder en belastning for 
dig som pædagog? 10 27 50 13 100

Det ses, at der typisk er tale om vanskeligheder, som påvirker dagligdagen, indlæringen, forholdet til 
kammeraterne og pædagogens arbejde. 1/3 af børnene anslås at være kede af disse vanskeligheder.
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De generelle sammenhænge

Der er herefter gennemført regressionsanalyser, således at det for hver af de 13 index samt for spørgsmålet 
om den samlede vurdering af vanskeligheder undersøges, hvilke baggrundsforhold, der har størst betydning. 
De baggrundsforhold, som indgår i denne analyse er følgende:

- barnets køn
- barnets alder
- familiens uddannelsesniveau målt ved højeste erhvervskompetencegivende uddannelse, hvis 

forældrene bor sammen – og ellers ved uddannelsesniveau for den af forældrene barnet bor hos. Der 
er tre niveauer: Uden erhvervsuddannelse, erhvervsfaglig uddannelse, videregående uddannelse

- om familien overvejende lever af kontanthjælp/førtidspension
- om forældrene bor sammen
- om barnet er indvandrer/efterkommer fra et mindre udviklet land

Det er for hvert index samt for spørgsmålet om den samlede vurdering af barnets vanskeligheder undersøgt: 

- hvilke baggrundsforhold der ingen betydning har, dvs. hvilke forhold, der kan undværes i en samlet 
model uden at svække modellen.

- hvilke baggrundsforhold, der enkeltvis har størst betydning
- hvilke odds ratios, der kan beregnes for de baggrundsforhold, der har betydning
- i hvilket omfang den samlede model forklarer forskelligheder

Når man gennemfører analysen kan man desuden vælge nærmere fokus:

- man kan dels se på de generelle: hvilke forhold har alt andet lige størst betydning for, om ét barn 
scorer bedre end et andet barn.

- man kan sætte fokus på, hvilke børn, der på det ene eller det andet område har særligt svagt udviklet 
kompetence.

Forskellen kan anskueliggøres ved en parallel: Undersøger vi læseevnen blandt folkeskoleelever er det meget 
tænkeligt, at vi som et overordnet mønster finder, at pigerne er bedre end drengene til at læse. Men vil vi 
finde ud af, hvilke elevgrupper, der læser særligt dårligt, og som derfor kræver en særlig indsats, er det 
meget muligt, at det ikke så meget er kønnet, der er afgørende, men måske etnicitet eller socialt 
tilhørsforhold.

I et interventionsstudium, som drejer sig om socialt udsatte børn, er det naturligt at sætte fokus på den 
gruppe, som kræver en særlig indsats. Der er imidlertid også en god anledning til at se på de generelle 
sammenhænge: Hvilke forhold er det i almindelighed, der har betydning for barnets kompetence. I det 
følgende vil vi først se på disse sammenhænge.

Tabel 9 viser for de enkelte index, hvilke baggrundsforhold, der enkeltvis har størst betydning (målt ved hvor 
meget χ2-værdien svækkes, hvis man enkeltvis tager dem ud af en statistisk model, hvor alle de signifikante 
variable indgår).
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Tabel 9. Oversigt over hvilke baggrundsfaktorer, der hver for sig kan forklare mest af variationen i 
forhold til de enkelte index.

Barnets 
køn

Barnets 
alder

Familiens 
uddannel-
sesniveau

Sam-
livsfor-
hold

Kontant-
hjælp

Etnisk 
bag-
grund

Baggrundsfaktor rangordnet efter hvor svær den er at undvære

Index 1: Selvstændighed og 
koncentration 1 2 3 4 5 6

Index 2: Samarbejde og tilpasningsevne 1 2 3 5 4 6

Index 3: Sociabilitet – blandt 
jævnaldrende 4 1 2 - 5 3

Index 4: Antisocial adfærd/urolig 1 2 4 3 5 -

Index 5: Empati og pro-social adfærd 2 1 3 - 4 5

Index 6: Åbenhed 1 2 3 - 5 4

Index 7: Sproglig kompetence –
kommunikation 2 1 3 - 5 4

Index 8: Matematisk forståelse og 
kompetence 2 1 3 - 5 4

Index 9: Naturkompetence, 
naturfænomener 5 1 2 - 4 3

Index 10: Kulturel kompetence, 
udtryksformer og værdier 2 1 3 - 5 4

Index 11: Mestring af udfordringer 
m.h.t. læring 1 2 3 - 5 4

Index 12: Nysgerrig udforsken 2 1 3 6 5 4

Index 13: Initiativtagning, kreativitet 4 1 2 - 5 3

Et ”–” i tabellen markerer, at det pågældende baggrundsforhold ikke har nogen signifikant betydning –
således forstået, at det ikke svækker den samlede model, hvis det må undværes.

Tabellen skal forstås således: Tager vi f.eks. sproglig kompetence (index 7) kan der dannes en statistisk 
model, som viser sammenhængen mellem sproglig kompetence som afhængig variabel og alder, køn, 
familiens uddannelsesniveau, etnisk baggrund og evt. afhængighed af kontanthjælp som forklarende 
variable. Man kan godt forsøge at udvide modellen med forældrenes samlivsforhold som en yderligere 
forklarende variabel, men denne variabel giver ikke signifikante forskelle ved en 95 pct. konfidenskrav, når 
de øvrige er variable er kendte. Derfor udelades den af modellen.

Når det gælder de fem tilbageblevne forklarende variable, kan disse have en indbyrdes sammenhæng, som 
ikke fremgår af tabellen. Eksempelvis kan der være en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og 
modtagelse af kontanthjælp. Den forklarende faktor som har størst betydning er ud fra denne betragtning den 
faktor, som er vanskeligst at undvære (fordi den ikke delvis er dækket ind gennem de øvrige faktorer). De 
forklarende faktorer rangordnes derfor på den måde, at de skiftevis trækkes ud af modellen og man ser, 
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hvilken virkning det har for χ2-værdien. Jo mere den samlede model svækkes af, at en faktor trækkes ud, jo 
større selvstændig betydning har denne faktor.

Ser vi på hvordan de enkelte faktorer påvirker de 13 kompetencemål, er der – med en enkelt undtagelse –
følgende sammenhænge3:

- pigerne har alt andet lige højere kompetence end drengene
- de ældre børn har alt andet lige højere kompetence end de yngre
- børn af veluddannede forældre har alt andet lige højere kompetence end børn af forældre med lavere 

uddannelsesniveau
- børn af samlevende forældre har alt andet lige bedre kompetencer end børn af forældre, der ikke bor 

sammen
- børn af familier der er afhængige af kontanthjælp har alt andet lige lavere kompetencer end andre 

børn
- børn fra de etniske minoriteter har alt andet lige lavere kompetencer end andre børn.

Undtagelsen i dette mønster gælder i forhold til antisocial adfærd: Risikoen for antisocial adfærd er alt andet 
lige stigende med alderen.4

Ser vi igen på sproglig kompetence, viser det sig, at de forklarende baggrundsfaktorer kan rangordnes 
således:

- alder
- køn
- familiens uddannelsesbaggrund
- etnisk baggrund
- afhængighed af kontanthjælp

De to første af disse faktorer er biologisk bestemt, mens de øvrige beskriver barnets og familiens kulturelle 
og økonomiske kapital.

Det skal dog bemærkes, at køn også har et kulturelt aspekt, forstået på den måde, at tallene viser, at pigerne 
alt andet lige opnår de bedste kompetencer i den kvindeverden, som daginstitutionerne udgør.5

Læser man tabellen lodret, kan man se, hvilken betydning de enkelte baggrundsforhold har i forhold til de 
enkelte kompetencer.

Det er tankevækkende, at barnets køn spiller så stor en rolle. I forhold til nogle kompetencer (selvstændighed 
og koncentration, samarbejde og tilpasningsevne, åbenhed, antisocial adfærd) synes kønnet således at være 
vigtigere end barnets alder. For de øvrige kompetencemål kommer barnets køn på andenpladsen – før 

                                                     
3 Idet der regnes med øgede kompetencer, hvis scoren på index’et er høj, undtagen for index 4 (antisocial adfærd), hvor 
høj score betyder lav kompetence.
4 Det er især de items, der direkte vedrører drillerier og mobning af andre børn, der slår igennem her.
5 Det kan også tænkes, at billedet ville blive anderledes, hvis man inddrog nogle traditionelle maskuline kompetencer, 
f.eks.: Er barnet god til at klatre i høje træer?
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familiens uddannelsesniveau. Det gælder dog ikke i forhold til sociabilitet blandt jævnaldrende og 
initiativ/kreativitet samt naturkompetencer, hvor det spiller en mindre rolle.

Alder ligger som venteligt på første- eller andenpladsen i forhold til næsten alle kompetencer. Med andre ord 
opnår børnene i almindelighed flere kompetencer, jo ældre de bliver. Det ville være overraskende, hvis man 
ikke havde denne sammenhæng, og hvis den ikke var rimelig stærk. Det gør det ekstra bemærkelsesværdigt, 
når der på ét punkt – antisocial adfærd – kan konstateres en ”omvendt” sammenhæng: Jo ældre børnene 
bliver, jo mere tilbøjelige er de alt andet lige til at drille og mobbe andre børn. 

Familiens uddannelsesniveau er klart det af de miljøbestemte baggrundsforhold, som har størst betydning. 
For de fleste kompetencemål er det uddannelsen, der slår stærkest igennem, når man har taget højde for alder 
og køn. Når det gælder åbenhed har etnisk baggrund dog større betydning, og når det gælder antisocial 
adfærd, er familiens samlivsforhold vigtigere end uddannelsesniveau. For naturkompetencer og 
initiativ/kreativitet kommer uddannelsesniveau lige efter alder – og er med andre ord vigtigere end barnets 
køn.

Familiens samlivsforhold spiller for langt de fleste kompetencer ingen rolle eller kun en begrænset rolle.
Undtagelsen er antisocial adfærd.

Såvel modtagelse af sociale ydelser som etnisk baggrund spiller en rolle for samtlige kompetencemål (med 
undtagelse af antisocial adfærd, hvor etnisk baggrund ikke spiller en rolle). 

Selv om disse baggrundsforhold oftest optræder på 4. eller 5. pladsen i Tabel 9, skal man være opmærksom 
på, at placeringen i denne tabel viser, hvor god en baggrundsfaktor er til at forklare den samlede variation. 
Men hvis en baggrundsfaktor især omfatter en forholdsvis begrænset minoritet, så kan den godt have stor 
betydning for børnene fra denne minoritet – uden at det slår så stærkt igennem i den samlede variation. 

Vil man have en forståelse af, hvor stærkt de enkelte faktorer slår igennem, må man derfor kombinere Tabel 
9 med en undersøgelse af odds ratios, som viser, hvor meget det påvirker sandsynligheden for et bestemt 
udfald af kompetencemålet, at en baggrundsfaktor ændrer værdi. Desuden må man se på, hvor stor en del af 
variationen, den samlede model forklarer. I Tabel 10 findes derfor en oversigt over odds ratios for virkningen 
af de enkelte baggrundsvariable samt et udtryk – c – som viser, hvor stor en del af de forskelle, der er i 
børnenes kompetencer, der kan henføres til de baggrundsforhold, der indgår i analysen.

C er defineret således, at hvis man tager to tilfældige børn med forskellig kompetence, så indebærer en c-
værdi på 1, at den statistiske model altid har ret i sin forudsigelse af, hvilket af de to børn, der har det højeste 
kompetencemål. Hvis derimod c-værdien er 0,5, kan den statistiske model lige så godt komme frem til et 
forkert resultat som til et rigtigt resultat. Den er med andre ord intet værd. En c-værdi på 0,667 betyder, at 
andelen af rigtige forudsigelser er 2/3 – dvs. der er dobbelt så stor sandsynlighed for en rigtig som for en 
forkert forudsigelse. En c-værdi på 0,75 betyder, at der er tre gange så stor sandsynlighed for en rigtig som 
for en forkert forudsigelse.

Tabel 10. Odds ratios og c-værdi for de enkelte baggrundsfaktorer i forhold til de enkelte index.

Barnets Bar-
nets 

Familiens 
ud-

Sam-
livsfor-

Kon-
tant-

Etnisk 
bag-

c
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køn alder dannel-
sesniveau

hold hjælp grund

Odds ratios

Index 1: Selvstændighed og 
koncentration 0,389 0,585 0,701 1,435 1,588 0,645 0,652

Index 2: Samarbejde og 
tilpasningsevne 0,491 0,676 0,736 1,429 1,573 0,750 0,623

Index 3: Sociabilitet – blandt 
jævnaldrende 0,810 0,584 0,761 - 1,352 0,546 0,614

Index 4: Antisocial adfærd/urolig 1,540 0,841 1,168 0,696 0,566 - 0,580

Index 5: Empati og pro-social 
adfærd 0,482 0,622 0,731 - 1,444 0,677 0,628

Index 6: Åbenhed 0,543 0,719 0,804 - 1,273 0,620 0,611

Index 7: Sproglig kompetence –
kommunikation 0,375 0,265 0,634 - 1,794 0,344 0,722

Index 8: Matematisk forståelse og 
kompetence 0,526 0,201 0,669 - 1,699 0,408 0,737

Index 9: Naturkompetence, 
naturfænomener 0,854 0,394 0,686 - 1,553 0,508 0,671

Index 10: Kulturel kompetence, 
udtryksformer og værdier 0,327 0,454 0,759 . 1,387 0,542 0,671

Index 11: Mestring af udfordringer 
m.h.t. læring 0,447 0,618 0,728 - 1,587 0,548 0,647

Index 12: Nysgerrig udforsken 0,543 0,633 0,718 1,247 1,382 0,648 0,625

Index 13: Initiativtagning, 
kreativitet 0,700 0,487 0,645 - 1,696 0,494 0,658

Ser vi på c-værdierne, viser tabellen, at de baggrundsforhold, som indgår i analysen især er gode til at 
”forudse” de intellektuelle kompetencer såsom sproglig kompetence og matematisk forståelse med rimelig 
sikkerhed. Derimod er de knap så gode til at ”forudse” barnets personlige og sociale kompetencer. Det 
betyder, at der på disse områder er en række forhold, der spiller ind, som ikke kan belyses med registerdata. 
Når det gælder antisocial adfærd er c-værdien så lav, at man må konkludere, at antisocial adfærd (eller det 
kompetencemål, der er for antisocial adfærd) helt overvejende hænger sammen med forhold, som de 
anvendte registerdata ikke er i stand til at belyse.  
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Tabel 11 viser, hvilke tre baggrundsfaktorer, man skal vælge, hvis man ønsker en statistisk model, der 
tilsammen forklarer så stor en del af variationen i indexværdien som muligt.

Tabel 11. Oversigt over hvilken kombination af baggrundsfaktorer, der kan forklare mest af 
variationen i forhold til de enkelte index.

Index Bedste kombination af baggrundsvariable (i 
tilfældig rækkefølge)

Index 1: Selvstændighed og koncentration Køn+alder+forældrenes uddannelse

Index 2: Samarbejde og tilpasningsevne Køn+alder+forældrenes uddannelse

Index 3: Sociabilitet – blandt jævnaldrende Alder+forældrenes uddannelse+etnisk baggrund

Index 4: Antisocial adfærd/urolig Køn+forældrenes uddannelse+forældres 
samlivsforhold

Index 5: Empati og pro-social adfærd Køn+alder+forældrenes uddannelse

Index 6: Åbenhed Køn+alder+forældrenes uddannelse

Index 7: Sproglig kompetence – kommunikation Køn+alder+forældrenes uddannelse

Index 8: Matematisk forståelse og kompetence Køn+alder+forældrenes uddannelse

Index 9: Naturkompetence, naturfænomener Alder+forældrenes uddannelse+etnisk baggrund

Index 10: Kulturel kompetence, udtryksformer og 
værdier

Køn+alder+forældrenes uddannelse

Index 11: Mestring af udfordringer m.h.t. læring Køn+ alder+forældrenes uddannelse

Index 12: Nysgerrig udforsken Køn + alder +forældrenes uddannelse

Index 13: Initiativtagning, kreativitet Alder + forældrenes uddannelse + etnisk baggrund

Risikoen for en lav score

Som nævnt kan man fokusere analysen, således at man i stedet for de generelle sammenhænge ser på, hvilke 
forhold, der har betydning for, om barnet opnår en særlig lav score i forhold til den ene eller den anden 
kompetence.

De index, som er beregnet, er hver for sig et kontinuum. Men i den analyse, som gennemføres i det følgende, 
er hvert kontinuum reduceret til to grupper:

- den tiendedel, som har den laveste score
- de 90 pct., som udgør resten.

Der ses med andre ord bort fra variationerne inden for de 90 pct., som udgør det store flertal, til fordel for en 
”rendyrket” analyse af, hvem der scorer særlig lavt.
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Resultaterne fremgår af Tabel 12. Her er spørgsmålet, om pædagogen vurderer at barnet har tydelige eller 
alvorlige vanskeligheder på de sociale eller personlige områder, desuden inddraget på lige fod med de 13 
index.

Tabel 12. Oversigt over hvilke baggrundsfaktorer, der hver for sig bedst kan forklare, om barnets score i 
forhold til det pågældende index er i laveste decil eller ej.

Barnets 
køn

Barnets 
alder

Familiens 
uddannel-
sesniveau

Sam-
livsfor-
hold

Kontant-
hjælp

Etnisk 
bag-
grund

Baggrundsfaktor rangordnet efter hvor svær den er at undvære

Index 1: Selvstændighed og 
koncentration 1 4 2 - 3 -

Index 2: Samarbejde og tilpasningsevne 1 3 2 5 4 -

Index 3: Sociabilitet – blandt 
jævnaldrende 5 1 4 - 3 2

Index 4: Antisocial adfærd/urolig 3 4 2 1 - -

Index 5: Empati og pro-social adfærd 1 2 3 - - 4

Index 6: Åbenhed 1 2 3 - 5 4

Index 7: Sproglig kompetence –
kommunikation 4 2 3 - 5 1

Index 8: Matematisk forståelse og 
kompetence 5 1 3 - 4 2

Index 9: Naturkompetence, 
naturfænomener 5 1 3 - 4 2

Index 10: Kulturel kompetence, 
udtryksformer og værdier 1 2 4 - 5 3

Index 11: Mestring af udfordringer 
m.h.t. læring 1 4 5 - 2 3

Index 12: Nysgerrig udforsken 2 3 1 - 4 -

Index 13: Initiativtagning, kreativitet 5 1 2 - 4 3

Samlet vurdering af barnets 
vanskeligheder (om barnet har tydelige 
eller alvorlige vanskeligheder) 3 5 2 4 1 6

Det ses, at spørgsmålet om modtagelse af kontakthjælp og tilhørsforhold til de etniske minoriteter spiller en 
mere fremtrædende rolle, hvis vi fokuserer analysen på de børn, der scorer særlig lavt.

Når det gælder den gruppe, som i særlig grad viser antisocial adfærd, ligger forældrenes samlivsforhold på 1. 
pladsen som forklarende faktor, men for de øvrige index spiller samlivsforhold kun en begrænset rolle.

Ser vi endelig på spørgsmålet, om barnet ud fra en samlet vurdering har tydelige eller alvorlige 
vanskeligheder, rykker modtagelse af sociale ydelser op på en 1. plads som den baggrundsfaktor, som er 
bedst til at forklare forskellene, mens forældrenes uddannelsesniveau kommer på 2. pladsen. Med hensyn til 
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alder og tydelige/alvorlige vanskeligheder finder man desuden en ”negativ sammenhæng”: Jo ældre børnene 
er, jo større en andel har vanskeligheder.

Dette fremgår også af Tabel 13.

Tabel 13. Børn fordelt efter alder og spørgsmålet, om de samlet set har vanskeligheder på det 
personlige og sociale område

Alder i år Nej

Ja, mindre 
vanskelig-
heder

Ja, tydelige 
vanskelig-
heder

Ja, alvorlige 
vanskelig-
heder I alt Antal børn

Pct. af børn

Under 3 80,8 13,7 4,1 1,4 100 73

3 år 77,3 13,8 7,2 1,8 100 726

4 år 68,8 19,4 9,3 2,5 100 772

Over 5 år 65,9 19,6 10,6 3,9 100 668

I alt 71,1 17,5 8,8 2,6 100 2239

Tabel 14 viser tilsvarende sammenhængen mellem afhængighed af sociale ydelser og spørgsmålet om den 
samlede vurdering af barnets vanskeligheder.

Tabel 14. Børn fordelt efter afhængighed af sociale ydelser og spørgsmålet, om de samlet set har 
vanskeligheder på det personlige og sociale område

Modtagelse af soc. 
ydelser Nej

Ja, mindre 
vanskelig-
heder

Ja, tydelige 
vanskelig-
heder

Ja, alvorlige 
vanskelig-
heder I alt Antal børn

Pct. af børn

Ikke afhængig af 
sociale ydelser 75 16,7 6,7 1,6 100 1867

Lever overvejende af 
kontanthjælp/pension 51,8 21,1 19,2 7,9 100 380

I alt 71,1 17,5 8,8 2,6 100 2239

Tabel 15 viser på samme måde odds ration og c-værdi, hvis vi fokuserer analysen på gruppen med den 
laveste score.
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Tabel 15. Odds ratios og c-værdi for de enkelte baggrundsfaktorer i forhold til de enkelte index.

Barnets 
køn

Bar-
nets 
alder

Familiens 
ud-
dannel-
sesniveau

Sam-
livsfor-
hold

Kon-
tant-
hjælp

Etnisk 
bag-
grund

c

Odds ratios

Index 1: Selvstændighed og 
koncentration 3,109 1,418 1,688 - 0,498 - 0,734

Index 2: Samarbejde og 
tilpasningsevne 2,525 1,437 1,533 0,680 0,623 - 0,709

Index 3: Sociabilitet – blandt 
jævnaldrende 1,341 1,562 1,289 - 0,605 2,074 0,666

Index 4: Antisocial adfærd/urolig 1,602 0,776 1,406 0,506 - - 0,669

Index 5: Empati og pro-social 
adfærd 2,804 1,426 1,407 - - 1,920 0,687

Index 6: Åbenhed 1,833 1,341 1,293 - 0,697 1,552 0,652

Index 7: Sproglig kompetence –
kommunikation 2,349 2,359 1,924 - 0,567 3,574 0,804

Index 8: Matematisk forståelse og 
kompetence 1,530 4,472 1,484 - 0,559 2,082 0,806

Index 9: Naturkompetence, 
naturfænomener 1,319 2,402 1,444 - 0,614 1,925 0,727

Index 10: Kulturel kompetence, 
udtryksformer og værdier 3,189 1,914 1,441 - 0,655 2,050 0,745

Index 11: Mestring af udfordringer 
m.h.t. læring 3,097 1,343 1,425 - 0,503 1,909 0,736

Index 12: Nysgerrig udforsken 1,775 1,350 1,579 - 0,609 - 0,676

Index 13: Initiativtagning, 
kreativitet 1,408 1,988 1,568 - 0,568 1,906 0,730

Samlet vurdering af barnets 
vanskeligheder (om barnet har 
tydelige eller alvorlige 
vanskeligheder) 1,881 0,751 1,639 0,606 0,495 1,691 0,733

Det ses, jf. de højere c-værdier, at modellen gennemgående bliver mere sikker, når den kun skal ”forudse”, 
hvilke børn der opnår en særlig lav score. 
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Forældresvar og pædagogsvar

Studerer man de randfordelinger, som er gengivet som bilag A og B, vil man se, at forældrene generelt har 
en mere positiv bedømmelse af deres barns kompetence, end pædagogerne har. Som beskrevet tidligere, er 
frafaldet i forældrenes besvarelser imidlertid socialt skævt sammensat. Det betyder, at svarprocenterne fra 
forældrene er højest i de grupper, som også efter pædagogernes vurdering har den højeste score, når 
kompetencerne vurderes. Man kan derfor ikke umiddelbart sammenligne de to sæt af besvarelser.6

Det er forsøgt at vægte besvarelserne således at der kompenseres for forskelle i svarprocenter i familier med 
forskellig uddannelsesmæssig m.v. baggrund. De vægtede resultater gengives ikke, da det gennemgående 
træk er, at de kun giver marginale afvigelser i forhold til de uvægtede. Man kommer således ikke uden om, at 
forældrebesvarelserne ofte falder anderledes ud end pædagogbesvarelserne. Et gennemgående træk er:

- at forældrene i forhold til de fleste items – men langtfra alle - vurderer deres børns kompetence 
højere end pædagogerne

- at forældrene i forhold til de fleste items har en mindre spredning i besvarelserne end pædagogerne 
(navnlig færre svar med en meget negativ bedømmelse af barnets kompetence)

En anden måde at sammenholde forældre- og pædagogbesvarelser er at tage udgangspunkt i de børn, som der 
faktisk foreligger svar om fra såvel pædagog-som forældreside.

I Bilag D er der sket en sammenligning af besvarelserne for de enkelte items. Bilagstabellen indeholder 
følgende parametre:

- standardafvigelsen i hhv. pædagogernes som forældrenes besvarelser for de svarpersoner, hvorfra 
der foreligger forældresvar

- andelen af forældre, der giver deres barn en højere, lavere eller samme score som pædagogerne for 
det enkelte item.

En gennemgang af bilagsskemaet viser, at forældre og pædagoger for de fleste items kun har 
sammenfaldende vurderinger for omkring 1/3 af børnene. 

I tabel 16-24 er spørgsmålet, om forældrene og pædagogerne har samme vurdering, sammenholdt med 
forældrenes uddannelsesniveau for udvalgte, karakteristiske items.

                                                     
6 Man må dog også være opmærksom på, at de forældre, som indgår i et projekt af denne type, og som har magtet at 
besvare spørgeskemaet, kan have nogle forældrekompetencer, som ikke er fyldestgørende dækket ind i registerdata, og 
som kan medvirke til, at de har kunnet fremme en høj grad af kompetenceudvikling hos børnene. 
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Tabel 16. Forældresvar for forældre med forskelligt uddannelsesniveau sammenholdt med 
pædagogsvar til item’et: ”Er hjælpsom over for andre børn”. Svarmuligheder: 1) Sjældent/aldrig. 2) Ikke 
tit. 3) Nogen gange. 4) Ofte. 5) Altid/næsten altid.

Forældrenes 
uddannelsesniveau Højere score Samme score Lavere score I alt Antal

Ingen 48 32 20 100 260

Erhvervsfaglig 48 32 19 100 471

Videregående 37 39 24 100 560

I alt 43 35 22 100 1291

Der regnes med højere score, hvis pædagogen f.eks. har svaret ”Ikke tit” (et 2-tal), mens forældrevurderingen 
er ”nogen gange” (et 3-tal). I denne tabel er højere score således udtryk for større kompetence.

Det er bemærkelsesværdigt:

- at der kun er ca. 1/3 af forældrene, der har samme vurdering som pædagogerne
- at der ikke blot er 43 pct. af forældrene, der vurderer deres barns kompetence højere, men hele 22 

pct., der giver deres barn en lavere score, når man sammenligner med pædagogerne.
- at forskellen mellem pædagogens og forældrenes vurdering er størst ved forældre med lavt 

uddannelsesniveau. Dette sidste kan dog i nogen grad forklares med, at børn af ikke-uddannede ofte 
har en lav score i pædagogbesvarelserne.

De tendenser, som er nævnt her, går igen for en stor del af de enkelte items – men med en del variationer.

Tabel 17. Forældresvar for forældre med forskelligt uddannelsesniveau sammenholdt med 
pædagogsvar til item’et: ”Er med i andre børns leg”. Svarmuligheder: 1) Sjældent/aldrig. 2) Ikke tit. 3) 
Nogen gange. 4) Ofte. 5) Altid/næsten altid.

Forældrenes 
uddannelsesniveau Højere score Samme score Lavere score I alt Antal

Ingen 38 38 24 100 254

Erhvervsfaglig 28 41 31 100 456

Videregående 25 45 30 100 558

I alt 28 42 29 100 1268

Når det gælder spørgsmålet, om barnet er med i andres leg, er der således lige mange forældre, der har en 
lavere score, som der har en højere score, set i forhold til pædagogerne. De veluddannede forældre er oftest 
mindre fortrøstningsfulde end de ikke-uddannede, når det gælder vurderingen af, om barnet kommer med i 
legen.

22



Tabel 18. Forældresvar for forældre med forskelligt uddannelsesniveau sammenholdt med 
pædagogsvar til item’et: ”Er rastløs og urolig”. Svarmuligheder: 1) Sjældent/aldrig. 2) Ikke tit. 3) Nogen 
gange. 4) Ofte. 5) Altid/næsten altid.

Forældrenes 
uddannelsesniveau Højere score Samme score Lavere score I alt Antal

Ingen 35 30 35 100 257

Erhvervsfaglig 33 36 31 100 468

Videregående 35 36 29 100 555

I alt 34 35 31 100 1280

Tabel 18 (rastløshed) er et eksempel på en tabel, hvor lavere score betyder højere kompetence (barnet er ikke 
så tit rastløst og uroligt).

Tabel 19. Forældresvar for forældre med forskelligt uddannelsesniveau sammenholdt med 
pædagogsvar til item’et: ”Mobber andre børn”. Svarmuligheder: 1) Sjældent/aldrig. 2) Ikke tit. 3) Nogen 
gange. 4) Ofte. 5) Altid/næsten altid.

Forældrenes 
uddannelsesniveau Højere score Samme score Lavere score I alt Antal

Ingen 19 50 31 100 257

Erhvervsfaglig 14 56 29 100 465

Videregående 13 62 25 100 558

I alt 15 57 28 100 1280

Det samme gælder Tabel 19. Her har forældre og pædagoger overvejende samme svar, fordi de fleste børn 
sjældent mobber. Men forældrene er mindre tilbøjelige end pædagogerne til at tro, at mobning finder sted.

Tabel 20. Forældresvar for forældre med forskelligt uddannelsesniveau sammenholdt med 
pædagogsvar til item’et: ”Har ofte raserianfald, bliver let hidsig”. Svarmuligheder: 1) Sjældent/aldrig. 2) 
Ikke tit. 3) Nogen gange. 4) Ofte. 5) Altid/næsten altid.

Forældrenes 
uddannelsesniveau Højere score Samme score Lavere score I alt Antal

Ingen 48 30 21 100 260

Erhvervsfaglig 52 30 18 100 468

Videregående 50 33 17 100 558

I alt 50 31 18 100 1286

Her er et eksempel på, at forældrene gennemgående har en mere negativ bedømmelse end pædagogerne – i 
hvert fald hvis man finder raserianfald negative. Men det er også et eksempel på et forhold, man generelt må 
være opmærksom på ved sammenligning af svarene: At forældre og pædagoger ser børnene i vidt forskellig 
kontekst. Et barn kan sagtens opføre sig forskelligt i hjemmet og i institutionen.
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Tabel 21. Forældresvar for forældre med forskelligt uddannelsesniveau sammenholdt med 
pædagogsvar til item’et: ”Udfolder sig godt sprogligt (fx fortæller selv med et alderssvarende og nuanceret 
sprog)”. Svarmuligheder: 1) Sjældent/aldrig. 2) Ikke tit. 3) Nogen gange. 4) Ofte. 5) Altid/næsten altid.

Forældrenes 
uddannelsesniveau Højere score Samme score Lavere score I alt Antal

Ingen 55 34 11 100 256

Erhvervsfaglig 42 45 13 100 466

Videregående 40 46 14 100 556

I alt 44 43 13 100 1278

Når det gælder sproglige færdigheder, viser Tabel 21, at forældrene generelt bedømmer børnenes 
kompetence højere end pædagogerne. Det samme gælder talforståelse, jf. Tabel 22. Man kunne måske have 
forventet, at forældre og pædagoger havde samme bedømmelse af, om barnet kan tælle til 10. Dog skal man 
være opmærksom på, at spørgsmålet ret beset rummer to underspørgsmål: Evnen til at remse 10 tal op og 
egentlig talforståelse.

Tabel 22. Forældresvar for forældre med forskelligt uddannelsesniveau sammenholdt med 
pædagogsvar til item’et: ”Har talforståelse – kan fx tælle til 10 eller mere”. Svarmuligheder: 1) 
Sjældent/aldrig. 2) Ikke tit. 3) Nogen gange. 4) Ofte. 5) Altid/næsten altid.

Forældrenes 
uddannelsesniveau Højere score Samme score Lavere score I alt Antal

Ingen 59 35 6 100 253

Erhvervsfaglig 51 44 6 100 459

Videregående 44 49 7 100 551

I alt 49 44 6 100 1263

Derimod viser Tabel 23, at forældre og pædagoger – trods alt – overvejende er enige om, hvorvidt barnet kan 
skrive sit eget navn. 

Tabel 23. Forældresvar for forældre med forskelligt uddannelsesniveau sammenholdt med 
pædagogsvar til item’et: ”Kan skrive sit eget navn.” Svarmuligheder: 1) Sjældent/aldrig. 2) Ikke tit. 3) 
Nogen gange. 4) Ofte. 5) Altid/næsten altid.

Forældrenes 
uddannelsesniveau Højere score Samme score Lavere score I alt Antal

Ingen 24 58 18 100 250

Erhvervsfaglig 24 60 16 100 460

Videregående 17 63 20 100 554

I alt 21 61 18 100 1264
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Tabel 24 omkring læringsparathed viser samme mønster som mange andre items: For godt en tredjedel af 
børnene har pædagoger og forældre samme bedømmelse, for en fjerdedel givet forældrene en dårligere score, 
for 40 pct. en bedre score (idet det må regnes som bedst ikke at være bange for at prøve noget nyt).

Tabel 24. Forældresvar for forældre med forskelligt uddannelsesniveau sammenholdt med 
pædagogsvar til item’et: ”Er bange for at prøve noget nyt”. Svarmuligheder: 1) Sjældent/aldrig. 2) Ikke tit. 
3) Nogen gange. 4) Ofte. 5) Altid/næsten altid.

Forældrenes 
uddannelsesniveau Højere score Samme score Lavere score I alt Antal

Ingen 23 33 43 100 253

Erhvervsfaglig 23 36 42 100 461

Videregående 26 38 36 100 552

I alt 24 36 40 100 1266

I lighed med pædagogerne er forældrene blevet spurgt, om de ”…samlet set mener…, at barnet har 
vanskeligheder på de ovennævnte personlige og sociale områder?”

86 pct. svarer ”Nej”, 12 pct. svarer ”Ja., mindre vanskeligheder”. Kun 33 børn (2,4 pct.) har forældre, der 
mener, at de har tydelige eller alvorlige vanskeligheder. Blandt de børn, som efter pædagogernes opfattelse 
ikke har vanskeligheder, er svarprocenten blandt forældrene 59 pct., mens den kun er 41 pct. blandt forældre 
til de børn, der efter pædagogernes opfattelse har tydelige eller alvorlige vanskeligheder. 

Diskussion

Der kan være forskellige forklaringer på de forskelle, man ser mellem pædagogernes og forældrenes 
bedømmelse.

Den mest indlysende forklaring er, at forældre generelt ser deres egne børn gennem briller farvet af deres 
subjektive følelser for barnet. Sådan har det været til alle tider og i alle kulturer.

En anden forklaring kan være, at forældrene i mange tilfælde har øje for kompetencer hos barnet, som 
pædagogen ikke ser.

Svarene omkring de vanskeligheder, børnene oplever, tyder på, at det pædagogiske personale ikke altid har 
forstået at formidle deres indtryk af barnets eventuelle problemer til forældrene.

Endelig skal man være opmærksom på, at forældre og pædagoger oplever børnene under vidt forskellige 
omstændigheder, ligesom børn interagerer anderledes med deres forældre, end de gør med andre voksne. 
Selve det grundlag, pædagoger og forældre har for bedømmelse, er derfor forskelligt.
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Man må derfor se i øjnene, at de to mål – forældrenes bedømmelse og pædagogernes bedømmelse – bør 
behandles hver for sig, dvs. som to forskellige sæt af index.

Dette gælder også, når man på et tidspunkt skal vurdere, om den intervention, der er sket, har nogen effekt. 
Men når denne vurdering skal ske, vil man kunne sammenligne udviklingen i forældrebesvarelserne i 
interventionsinstitutionerne med udviklingen i forældrebesvarelserne i referenceinstitutionerne og på den 
måde se om interventionen sætter sig spor i forældrenes bedømmelse.

Forældreholdninger til institutionerne

Forældrespørgeskemaet er suppleret med en række spørgsmål, der belyser forældrenes tilfredshed med og 
deltagelse i institutionens arbejde. I tabel 25-34 sættes besvarelserne i relation til forældrenes uddannelse.

Tabel 25. Forældretilfredshed og uddannelse – omsorgsfuldt personale

Uddannelse

Svar på spørgsmålet:

”I hvor høj grad oplever du, at personalet er omsorgsfuldt, dvs. engageret 
og nærværende i samværet med dit barn?”

Sjældent/al
drig Ikke tit

Nogen 
gange Ofte

Næsten 
altid/altid I alt N

Pct. af svar.

Ingen 0 2,7 11,8 50 35,5 100 186

Erhvervsfaglig 0,7 3,9 12,3 44,4 38,7 100 439

Videregående 0,5 3,4 14,1 46,1 35,9 100 739

I alt 0,5 3,4 13,2 46,1 36,7 100 1364

Tabel 26. Forældretilfredshed og uddannelse – omsorgsfuldt personale

Uddannelse

Svar på spørgsmålet:

” I hvor høj grad oplever du, at personalet respekterer dit barn som et 
selvstændigt individ og ikke blot som "en del af flokken”?

Sjældent/al
drig Ikke tit

Nogen 
gange Ofte

Næsten 
altid/altid I alt N

Pct. af svar.

Ingen 0 2,7 6 50 41,3 100 184

Erhvervsfaglig 0,7 3 13,7 43,5 39,2 100 439

Videregående 0,8 3,7 13,8 40,2 41,5 100 737

I alt 0,7 3,3 12,7 42,6 40,7 100 1360
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Tabel 27. Forældretilfredshed og uddannelse – omsorgsfuldt personale

Uddannelse

Svar på spørgsmålet:

”I hvor høj grad oplever du, at personalet er god til at tage hånd om dit 
barn, hvis det fx klager over, at det føler sig ”udenfor" i forhold til de 

andre børn?”

Sjældent/al
drig Ikke tit

Nogen 
gange Ofte

Næsten 
altid/altid I alt N

Pct. af svar.

Ingen 1,1 4,3 13 42,4 39,1 100 184

Erhvervsfaglig 1,6 4,2 17,9 38,3 38,1 100 431

Videregående 1 4,6 18 42,6 33,8 100 712

I alt 1,2 4,4 17,3 41,1 35,9 100 1327

Tabel 28. Forældretilfredshed og uddannelse – omsorgsfuldt personale

Uddannelse

Svar på spørgsmålet:

”I hvor høj grad oplever du, at institutionen som helhed er præget af en 
varm atmosfære?”

Sjældent/al
drig Ikke tit

Nogen 
gange Ofte

Næsten 
altid/altid I alt N

Pct. af svar.

Ingen 1,1 2,7 14,5 38,2 43,5 100 186

Erhvervsfaglig 1,1 5,3 14,2 38,1 41,3 100 436

Videregående 0,8 3,1 17,5 36 42,5 100 731

I alt 1 3,8 16 37 42,3 100 1353

Tabel 29. Forældretilfredshed og uddannelse – omsorgsfuldt personale

Uddannelse

Svar på spørgsmålet:

”I hvor høj grad kan du gennem personalet få en god orientering om, hvad 
der er foregået, dvs. hvad dit barn har oplevet i dagens løb?”

Sjældent/al
drig Ikke tit

Nogen 
gange Ofte

Næsten 
altid/altid I alt N

Pct. af svar.

Ingen 2,3 5,8 18,7 37,4 35,7 100 171

Erhvervsfaglig 1,4 7,7 28,7 35,5 26,6 100 414

Videregående 3,2 10 26,3 35,3 25,3 100 689

I alt 2,5 8,7 26,1 35,6 27,1 100 1274
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Tabel 30. Forældretilfredshed og uddannelse – omsorgsfuldt personale

Uddannelse

Svar på spørgsmålet:

”I hvor høj grad oplever du, at det er vanskeligt at få en snak med 
personalet om dagligdagens store og små problemer som retter sig imod 

dit barn?”

Sjældent/al
drig Ikke tit

Nogen 
gange Ofte

Næsten 
altid/altid I alt N

Pct. af svar.

Ingen 41,9 31,3 16,3 6,3 4,4 100 160

Erhvervsfaglig 34,3 31,3 22,5 8,8 3 100 396

Videregående 37,4 32,2 19,2 8,5 2,7 100 639

I alt 37 31,8 19,9 8,3 3 100 1195

Tabel 31. Forældretilfredshed og uddannelse – omsorgsfuldt personale

Uddannelse

Svar på spørgsmålet:

”I hvor høj grad er personalet generelt venligt og imødekommende overfor 
dig som forælder?”

Sjældent/al
drig Ikke tit

Nogen 
gange Ofte

Næsten 
altid/altid I alt N

Pct. af svar.

Ingen 0,6 0 2,5 28,8 68,1 100 163

Erhvervsfaglig 0,3 1,5 3,8 27,8 66,6 100 392

Videregående 0,6 0,9 5,9 27,7 64,9 100 643

I alt 0,5 1 4,8 27,9 65,9 100 1198

Tabel 32. Forældretilfredshed og uddannelse – omsorgsfuldt personale

Uddannelse

Svar på spørgsmålet:

”I hvor høj grad taler du med personalet om dit barn?”

Sjældent/al
drig Ikke tit

Nogen 
gange Ofte

Næsten 
altid/altid I alt N

Pct. af svar.

Ingen 1,2 3,5 28,8 41,2 25,3 100 170

Erhvervsfaglig 0,7 8,2 31,9 38,2 20,9 100 401

Videregående 0,9 7,7 34,7 38,1 18,6 100 672

I alt 0,9 7,3 33 38,5 20,3 100 1243
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Tabel 33. Forældretilfredshed og uddannelse – omsorgsfuldt personale

Uddannelse

Svar på spørgsmålet:

”I hvor høj grad oplever du, at du er vidende om den pædagogiske praksis 
i institutionen?”

Sjældent/al
drig Ikke tit

Nogen 
gange Ofte

Næsten 
altid/altid I alt N

Pct. af svar.

Ingen 4,4 8,2 29,6 40,9 17 100 159

Erhvervsfaglig 2,8 8,7 34,4 38,7 15,5 100 393

Videregående 3,9 11,8 28,3 39,4 16,6 100 644

I alt 3,6 10,3 30,4 39,4 16,3 100 1196

Tabel 34. Forældretilfredshed og uddannelse – omsorgsfuldt personale

Uddannelse

Svar på spørgsmålet:

”I hvor høj grad oplever du, at institutionen arbejder på at opnå et godt 
forælder/institutions-samarbejde?”

Sjældent/al
drig Ikke tit

Nogen 
gange Ofte

Næsten 
altid/altid I alt N

Pct. af svar.

Ingen 1,9 2,5 11,1 38,9 45,7 100 162

Erhvervsfaglig 1,5 4,8 15,8 41,8 36,3 100 400

Videregående 1,2 5 18,2 40,1 35,6 100 644

I alt 1,4 4,6 16,4 40,5 37,1 100 1206

Det gennemgående billede er, at forældrenes tilfredshed med institutionen ikke er afgørende påvirket af 
uddannelsesniveau. 

16 pct. af de forældre, der har besvaret spørgeskemaet, er medlemmer af forældrebestyrelsen. Heller ikke 
deltagelsen i forældrebestyrelsen er påvirket af forældrenes uddannelsesbaggrund, hvis vi ser på de personer, 
der har svaret, idet 15 pct. af de forældre blandt svarpersonerne, der ikke har en erhvervsuddannelse, er 
medlemmer af forældrebestyrelsen, dvs. stort set det samme som for de øvrige forældre. Man skal dog være 
opmærksom på, at kun 36 pct. af de forældre, der ikke har en erhvervsuddannelse, har besvaret skemaet.

68 pct. af spørgeskemaerne er udfyldt af barnets mor. 11 pct. er udfyldt af faderen. 19 pct. er udfyldt af 
forældrene i fællesskab, mens 2 pct. er udfyldt af værge eller lignende. Der er ingen nævneværdige forskelle 
uddannelsesgrupperne imellem på, hvem der har udfyldt skemaet.
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Screeningen som udgangspunkt for interventionsstudiet

Interventionsstudiet bygger på et antal interventionsinstitutioner og et antal referenceinstitutioner, der er 
udvalgt således, at de to institutionsgrupper så vidt muligt har skullet ligne hinanden med hensyn til 
forekomst af socialt udsatte børn, der formodes at kunne have særligt behov for støtte.

Eftersom man ikke på forhånd kendte de sociale, uddannelsesmæssige m.fl. faktorer, som har betydning for, 
om et barn har særligt behov for støtte i sin kompetenceudvikling, anvendtes i stedet kriterier, som er kendt 
fra anden forskning, og som eksempelvis slår igennem i forhold til sandsynligheden for børnesager i 
familien.

Efter 1. screeningsrunde er man i den situation, at man faktisk har en vurdering af børnenes kompetencer i 
såvel screenings- som referenceinstitutionerne. Det giver et grundlag for at vurdere, om den anvendte 
segmenteringsmetode af institutionerne har virket efter hensigten. Det vil i givet fald afspejle sig ved, at 
børnene i interventions- og i referenceinstitutionerne har omtrent de samme kompetencer ved baseline.

Tabel 35 og 36 viser derfor gennemsnitsværdierne for de 13 index i interventions- og 
referenceinstitutionerne.

Tabel 35. Gennemsnitlig indexværdi for de fem index vedr. personlige og sociale kompetencer, set i 
forhold til institutionsgruppe

Selvstæn-
dighed og 
koncentra-
tion

Samar-
bejde og 
tilpas-
ningsevne

Sociabilitet 
blandt 
jævnald-
rende

Antisocial 
adfærd Empati Åbenhed N

Gennemsnitlig indexværdi

Intervention 0,95 1,9 1,89 -1,56 1,25 3,88 1382

Reference 0,94 1,89 1,87 -1,68 1,31 3,82 1404

I alt 0,94 1,89 1,88 -1,62 1,28 3,85 2786

Tabel 36. Gennemsnitlig indexværdi for de syv index vedr. intellektuelle kompetencer set i forhold til 
institutionsgruppe

Sproglig 
kompe-
tence

Matema-
tisk for-
ståelse

Natur-
kompe-
tence

Kulturel 
kompe-
tence

Mestring 
af udfor-
dringer 
m.h.t. 
læring

Nysgerrig 
udforsken

Initiativ, 
kreativi-
tet N

Gennemsnitlig indexværdi

Intervention 0,22 0,24 0,53 0,48 0,42 1,02 0,57 1382

Reference 0,22 0,18 0,44 0,5 0,39 1,02 0,46 1404
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I alt 0,22 0,21 0,48 0,49 0,41 1,02 0,51 2786

For at belyse spredningen viser tabel 37-49 fordelingen på deciler/kvartiler af de enkelte indexmål i de to 
grupper af institutioner.

Tabel 37. Børnenes fordeling på score m.h.t. selvstændighed og koncentration i forskellige 
institutionsgrupper

Nederste 
decil

Nederste 
kvartil, 
men ikke 
nederste 
decil

Næst-ne-
derste 
kvartil

Næst-
øverste 
kvartil

Øverste 
kvartil, 
men ikke 
øverste 
decil

Øverste 
decil I alt N

Pct. af børn

Intervention 9,9 17,2 26 25,4 12,8 8,6 100 1171

Reference 9,2 18,7 26,9 23,8 12,7 8,6 100 1162

I alt 9,6 17,9 26,5 24,6 12,8 8,6 100 2333

Tabel 38. Børnenes fordeling på score m.h.t. samarbejde og tilpasningsevne i forskellige 
institutionsgrupper

Nederste 
decil

Nederste 
kvartil, 
men ikke 
nederste 
decil

Næst-ne-
derste 
kvartil

Næst-
øverste 
kvartil

Øverste 
kvartil, 
men ikke 
øverste 
decil

Øverste 
decil I alt N

Pct. af børn

Intervention 8,2 19,4 24,1 23,4 17,5 7,4 100 1171

Reference 8 20,8 22,4 24,9 16,8 7,1 100 1161

I alt 8,1 20,1 23,2 24,1 17,2 7,2 100 2332

Tabel 39. Børnenes fordeling på score m.h.t. sociabilitet blandt jævnaldrende i forskellige 
institutionsgrupper

Nederste 
decil

Nederste 
kvartil, 
men ikke 
nederste 
decil

Næst-ne-
derste 
kvartil

Næst-
øverste 
kvartil

Øverste 
kvartil, 
men ikke 
øverste 
decil

Øverste 
decil I alt N

Pct. af børn

Intervention 7,6 18,3 34,2 16,2 19,5 4,3 100 1171

Reference 8,9 17,1 33,5 15,5 19,9 5,1 100 1161

I alt 8,2 17,7 33,8 15,9 19,7 4,7 100 2332
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Tabel 40. Børnenes fordeling på score m.h.t. antisocial adfærd i forskellige institutionsgrupper

Nederste 
decil

Nederste 
kvartil, 
men ikke 
nederste 
decil

Næst-ne-
derste 
kvartil

Næst-
øverste 
kvartil

Øverste 
kvartil, 
men ikke 
øverste 
decil

Øverste 
decil I alt N

Pct. af børn

Intervention 10,9 8,6 26 27,9 16,5 10 100 1171

Reference 12,4 9 27,1 26,5 17 7,9 100 1162

I alt 11,7 8,8 26,6 27,2 16,8 9 100 2333

Tabel 41. Børnenes fordeling på score m.h.t. empati i forskellige institutionsgrupper

Nederste 
decil

Nederste 
kvartil, 
men ikke 
nederste 
decil

Næst-ne-
derste 
kvartil

Næst-
øverste 
kvartil

Øverste 
kvartil, 
men ikke 
øverste 
decil

Øverste 
decil I alt N

Pct. af børn

Intervention 9,1 10,4 34,9 27,3 10,8 7,5 100 1171

Reference 9,4 10,3 33,1 27,8 11,6 7,8 100 1160

I alt 9,2 10,4 34 27,5 11,2 7,7 100 2331

Tabel 42. Børnenes fordeling på score m.h.t. empati i forskellige institutionsgrupper

Nederste 
decil

Nederste 
kvartil, 
men ikke 
nederste 
decil

Næst-ne-
derste 
kvartil

Næst-
øverste 
kvartil

Øverste 
kvartil, 
men ikke 
øverste 
decil

Øverste 
decil I alt N

Pct. af børn

Intervention 9,3 12,7 28,4 25,7 14,9 9 100 1170

Reference 10,6 13,8 27 24,4 13,6 10,5 100 1159

I alt 10 13,3 27,7 25,1 14,3 9,7 100 2329
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Tabel 43. Børnenes fordeling på score m.h.t. matematisk forståelse i forskellige institutionsgrupper

Nederste 
decil

Nederste 
kvartil, 
men ikke 
nederste 
decil

Næst-ne-
derste 
kvartil

Næst-
øverste 
kvartil

Øverste 
kvartil, 
men ikke 
øverste 
decil

Øverste 
decil I alt N

Pct. af børn

Intervention 9,3 14,5 29,9 23,3 7,1 16 100 1169

Reference 10,6 14,4 30,7 22,5 7,8 14,1 100 1160

I alt 10 14,4 30,3 22,9 7,4 15 100 2329

Tabel 44. Børnenes fordeling på score m.h.t. naturkompetence i forskellige institutionsgrupper

Nederste 
decil

Nederste 
kvartil, 
men ikke 
nederste 
decil

Næst-ne-
derste 
kvartil

Næst-
øverste 
kvartil

Øverste 
kvartil, 
men ikke 
øverste 
decil

Øverste 
decil I alt N

Pct. af børn

Intervention 9,2 7 38,7 26,5 8,6 10,1 100 1168

Reference 10,8 8,5 36,4 28 7,9 8,4 100 1159

I alt 10 7,8 37,6 27,2 8,3 9,2 100 2327

Tabel 45. Børnenes fordeling på score m.h.t. kulturel kompetence i forskellige institutionsgrupper

Nederste 
decil

Nederste 
kvartil, 
men ikke 
nederste 
decil

Næst-ne-
derste 
kvartil

Næst-
øverste 
kvartil

Øverste 
kvartil, 
men ikke 
øverste 
decil

Øverste 
decil I alt N

Pct. af børn

Intervention 8,2 15,8 34,1 22,2 10,2 9,4 100 1169

Reference 7,5 16,2 30,5 25,7 11,2 8,9 100 1159

I alt 7,9 16 32,3 24 10,7 9,1 100 2328
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Tabel 46. Børnenes fordeling på score m.h.t. mestring af udfordringer m.h.t. læring i forskellige 
institutionsgrupper

Nederste 
decil

Nederste 
kvartil, 
men ikke 
nederste 
decil

Næst-ne-
derste 
kvartil

Næst-
øverste 
kvartil

Øverste 
kvartil, 
men ikke 
øverste 
decil

Øverste 
decil I alt N

Pct. af børn

Intervention 6,9 16,9 33,2 16,2 23,4 3,5 100 1167

Reference 5,4 20,8 32 18,7 20,3 2,8 100 1158

I alt 6,2 18,8 32,6 17,4 21,8 3,1 100 2325

Tabel 47. Børnenes fordeling på score m.h.t. nysgerrig udforsken i forskellige institutionsgrupper

Nederste 
decil

Nederste 
kvartil, 
men ikke 
nederste 
decil

Næst-ne-
derste 
kvartil

Næst-
øverste 
kvartil

Øverste 
kvartil, 
men ikke 
øverste 
decil

Øverste 
decil I alt N

Pct. af børn

Intervention 7,7 16,6 29,6 22,8 15,1 8,1 100 1167

Reference 7,4 18,3 29,3 22,2 13,9 8,9 100 1158

I alt 7,6 17,5 29,5 22,5 14,5 8,5 100 2325

Tabel 48. Børnenes fordeling på score m.h.t. initiativtagning og kreativitet i forskellige 
institutionsgrupper

Nederste 
decil

Nederste 
kvartil, 
men ikke 
nederste 
decil

Næst-ne-
derste 
kvartil

Næst-
øverste 
kvartil

Øverste 
kvartil, 
men ikke 
øverste 
decil

Øverste 
decil I alt N

Pct. af børn

Intervention 5,7 18,3 28,3 29,5 11,7 6,5 100 1167

Reference 7,8 17,5 29,6 29,2 8,6 7,3 100 1157

I alt 6,8 17,9 28,9 29,3 10,2 6,9 100 2324

Tabellerne viser, at forskellene mellem interventions- og referenceinstitutioner er helt ubetydelige. Det er 
med andre ord lykkedes at udvælge to grupper af institutioner, som matcher hinanden med hensyn til de 
kompetencemål, som lægges til grund for studiet. 

Bilag A

34



HPA-PROJEKTET

Børns sociale kompetencer
og læringskompetencer

Spørgeskema til pædagoger

Randfordelinger - 1.nedslag

Spm. 1 Hvem udfylder skemaet

Leder/souschef 15,9 Pædagog 73,2

Spm. 2 Køn

Mand 9,8 Kvinde 90,2

Spm. 4 Uddannelse

Seminarieuddannet pædagog

Uddannet via den pædagogiske suppleringsuddannelse

Pædagogmedhjælper (uden nogle af de to ovennævnte uddannelser)

Anden relevant uddannelse/efteruddannelse
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A. Barnets sociale kompetencer 

Barnets sociale kompetencer fokuserer på barnets sociale færdigheder, evne til at sætte sig 
ind i andres og egne følelser, evne til at tage kontrol, samarbejde, løse konflikter og føle sig 
tilpas, være høflig og møde andre med forståelse. 

I de nedenstående spørgsmål vil vi bede dig vurdere, hvorledes beskrivelserne passer på
barnet.

Spm. 8 Sociale kompetencer 
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A1. Kan sætte sig ind i andres følelser (dvs. forstår hvordan 
andre børn og voksne har det, når de er kede af det, glade, 
vrede etc.)

2,0 7,3 25,5 39,5 25,7

A2. Tænker sig om før han eller hun handler (dvs. er i stand til at 
kontrollere situationen) 

2,5 10,8 32,8 37,6 16,3

A3. Er hjælpsom over for andre børn 1,3 6,1 33,0 41,5 18,1

A4. Er fair i leg og spil med andre børn 1,3 5,8 31,0 42,7 19,2

A5. Hører efter og tilpasser sig de andre børn 1,4 8,1 34,8 38,6 17,1

A6. Når du foreslår barnet at deltage i en bestemt aktivitet, 
reagerer han eller hun på en negativ måde (fx med panderynken, 
skuldertræk, surmuleri eller stamp i jorden, eller på anden måde 
viser, at han eller hun er negativ over for ideen) 

34,8 32,9 24,1 6,4 2,8

A7. Følger reglerne i leg og spil med andre børn 1,2 6,0 27,9 45,4 19,5

A8. Bliver ophidset, hvis du som pædagog ikke giver barnet 
tilstrækkelig opmærksomhed

48,3 30,7 14,6 4,6 1,7

A9. Er solidarisk med andre børn (dvs. prøver at hjælpe eller 
trøste andre børn, hvis de er kede af det, bange eller urolige) 

2,8 12,2 33,5 37,0 14,5

A10. Kan opføre sig hensigtsmæssigt og afslappet i situationer, 
som ikke er strukturerede og forudsigelige 

1,6 6,0 23,6 42,2 26,6

A11. Venter på sin tur i leg, spil eller andre aktiviteter i 
hverdagen

1,5 8,4 24,6 41,0 24,4

A12. Er åben og direkte overfor andre børn, dvs. giver udtryk for 
hvad han eller hun vil

1,7 8,3 24,2 39,6 26,2
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A13. Vil gerne samarbejde når du som pædagog opfordrer barnet 
til at deltage i aktiviteter, som du /I har bestemt 

0,5 3,5 22,0 43,3 30,7

A14. Bliver let distraheret og mister koncentrationen i samværet i 
hverdagens aktiviteter 

20,6 33,9 28,0 13,9 3,6

A15. Er god til at få andre børns opmærksomhed 1,9 10,4 32,1 40,1 15,6

A16 Er venlig mod andre børn (dvs. siger pæne eller venlige ting 
til andre)

1,9 7,0 28,9 41,4 20,8

A17. Kan gennemføre en opgave ved at arbejde målrettet med 
en aktivitet sammen med andre børn

2,6 9,0 33,5 37,8 17,1

A18. Er med i andre børns leg 0,8 3,1 15,6 41,6 38,9

A19. Kan selvstændigt vælge materialer, der passer til 
situationen (fx legeredskaber, blyanter, farver, 
computerprogrammer etc.)

1,8 6,1 22,2 38,9 31,0

A20. Har tendens til kun at se på, når de andre børn indgår i leg, 
spil og andre fællesskaber - i stedet for selv at være med

35,5 35,5 21,5 5,7 1,7

A21. Følger gerne institutionens regler 0,7 3,4 20,4 41,8 33,7

A22. Er høflig ved fx at bruge udtryk som ’må jeg godt’ eller ’tak’ 2,6 8,5 22,8 38,0 28,1

A23. Er rastløs eller urolig 41,9 29,1 19,3 7,5 2,2

A24. Giver udtryk for, at han eller hun gerne vil være med i 
andre børns leg (enten ved at spørge direkte eller på anden 
måde vise det)

1,9 5,9 22,4 44,5 25,3

A25. Er rolig og let at omgås 1,1 4,2 18,8 35,0 40,9

A26. Samarbejder godt i mindre grupper af børn 0,7 3,1 18,6 43,0 34,0

A27. Er selv med til at finde på lege sammen med andre børn 1,6 3,8 19,1 41,1 34,4

A28. Deler legetøj og andre ejendele med andre børn 1,4 6,1 25,6 41,9 25,0

A29. Driller andre børn, giver dem fx øgenavne eller andre 
former for drilleri

50,6 25,7 16,9 5,2 1,6

A30. Har tillid til andre mennesker, er tryg 0,6 2,8 13,4 43,1 40,0

A31. Foreslår andre børn at de kan være med i en leg eller spil 3,1 10,4 36,6 38,2 11,7
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A32. Bryder ind og forhindrer derved andre børn i at udføre de 
aktiviteter, de er i gang med  

39,9 32,6 20,1 6,1 1,4

A33. Er udholdende når han eller hun står overfor udfordringer 
og vanskelige opgaver

4,6 17,9 40,5 29,1 7,9

A34. Viser stolt de ting frem, han eller hun har lavet  0,9 6,0 23,8 41,2 28,1

A35. Accepterer ændringer i dagligdagen uden at blive 
ophidset/urolig (fx aflysning af udflugt, tur i svømmehal eller 
lignende)

4,1 5,7 14,3 36,0 39,9

A36. Kan lide at gennemføre ting selvstændigt (dvs. søger kun 
hjælp hos andre børn som en sidste mulighed)

4,1 15,0 36,2 31,7 12,9

A37. Mobber andre børn 63,0 19,8 13,4 2,7 1,1

A38. Er interesseret i mange og forskellige ting i omgivelserne 1,2 5,7 23,6 46,3 23,2

A39. Giver spontant en undskyldning efter en forseelse eller et 
fejltrin

8,5 17,5 34,3 28,3 11,4

A40. Bekymrer sig eller bliver vred, hvis han eller hun ikke får 
nok (med ’nok’ tænkes både på opmærksomhed, adgang til 
legetøj, mad/drikke etc.)

33,0 29,6 25,3 9,3 2,8

A41. Er dominerende og vil have sin vilje over for andre børn 26,9 28,4 29,7 12,3 2,7

A42. Er det man vil karakterisere som et uroligt barn (dvs. kan 
ikke stå eller sidde stille ret længe ad gangen)

57,0 20,9 12,0 6,5 3,6

A43. Gennemfører opgaver eller andre aktiviteter helt til de er 
færdige, god til at fastholde opmærksomheden længere tid ad 
gangen

3,8 10,8 33,2 35,5 16,7

B. Barnets personlige styrker og vanskeligheder

I dette afsnit spørger vi dig om barnets styrkesider men også om dets eventuelle 
vanskeligheder. Disse spørgsmål fokuserer på barnets generelle personlige trivsel, udvikling og 
eventuelle vanskeligheder og særlige behov. 

I de nedenstående spørgsmål vil vi bede dig vurdere hvorledes beskrivelserne passer på 
barnet.
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Spm. 9 Styrker og vanskeligheder
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B1. Er hensynsfuld og betænksom over for andre 1,5 6,4 28,1 42,6 21,4

B2. Er rastløs, overaktiv, har svært ved at holde sig i ro i 
længere tid

49,5 25,0 15,4 7,6 2,5

B3. Klager ofte over hovedpine, ondt i maven, kvalme eller 
lign.

69,1 20,2 8,2 1,5 1,0

B4. Er god til at dele med andre børn (slik, legetøj og lign.) 1,5 8,2 32,8 40,8 16,8

B5. Har ofte raserianfald, bliver let hidsig 50,0 25,5 16,6 6,4 1,5

B6. Er lidt af en enspænder, leger mest alene 42,2 28,9 18,9 5,9 4,1

B7. Gør for det meste hvad der bliver sagt, følger ’husets 
regler’

0,9 4,2 19,7 41,8 33,4

B8. Bekymrer sig om mange ting, virker ofte bekymret 42,9 33,7 17,5 4,7 1,2

B9. Prøver at hjælpe hvis andre slår sig, er kede af det eller 
skidt tilpas

3,2 11,7 37,1 35,2 12,8

B10. Sidder konstant urolig på stolen, har svært ved at holde 
arme og ben i ro

51,9 23,1 14,8 7,1 3,1
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B11. Har mindst én god ven 2,6 4,5 12,5 26,8 53,6

B12. Kommer ofte i slagsmål 57,3 23,9 13,7 4,2 0,9

B13. Er ofte ked af det, trist eller har let til gråd 34,7 37,1 20,7 5,9 1,6

B14. Er generelt vellidt af andre børn 0,7 4,0 14,5 37,1 43,7

B15. Er nem at distrahere, mister let koncentrationen 23,1 34,5 26,6 12,1 3,7

B16. Er utryg og bliver nemt usikker på sig selv i nye 
situationer

21,3 33,7 31,5 10,5 3,0

B17. Er god mod mindre børn 0,9 4,5 21,1 39,7 33,8

B18. Lyver eller snyder ofte 54,6 26,1 13,8 4,4 1,1

B19. Bliver drillet eller mobbet af andre børn 61,4 24,9 10,6 1,2 1,8

B20. Tilbyder ofte af sig selv at hjælpe andre (fx forældre, 
pædagoger, andre voksne, andre børn)

7,1 20,1 38,5 25,6 8,7

B21. Tænker sig om før han eller hun handler 2,6 11,7 36,0 37,9 11,8

B22. Har barnet forståelse for hvad der er ”dit og mit” i 
hjemmet, institutionen eller andre steder (fx legetøj, slik m.v.)

1,2 3,7 12,6 34,8 47,4

B23. Kommer bedre ud af det med voksne end med 
jævnaldrende 

28,6 36,0 26,9 5,9 2,7

B24. Er bange for mange ting, let at skræmme 35,9 39,6 18,0 5,2 1,3

B25. Gør de ting færdige som er i gang, god til at koncentrere 
sig 

3,3 9,8 32,5 35,8 18,6

Spm. 10 Samlet set mener du da, at barnet har vanskeligheder på de ovennævnte 
personlige og sociale områder?

Nej 71,1

Ja, mindre vanskeligheder 17,3

Ja, tydelige vanskeligheder 8,9

Ja, alvorlige vanskeligheder 2,7

Hvis ”ja” i spm. 10  besvar venligst spm. 11-15. Ellers gå direkte til spm. 16.
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Spm. 11 Hvor længe har disse vanskeligheder stået på?

Mindre end en måned 0,8

1-5 måneder 26,7

12 måneder 16,5

Mere end et år 56,1

Spm. 12 Er barnet ked af det eller ulykkelig over disse vanskeligheder?

Slet ikke 34,6

Kun lidt 51,3

Ret meget 15,0

Virkelig meget 2,1

Spm. 13 Påvirker disse vanskeligheder barnets dagligdag?

Slet ikke 6,5

Kun lidt 50,0

Ret meget 35,7

Virkelig meget 7,8

Spm. 14 Hvor gør disse vanskeligheder sig mest gældende?

Slet 
ikke

Kun lidt
Ret 

meget
Virkelig 
meget

I barnets forhold til kammerater 7,1 43,3 38,3 11,3

Med hensyn til at lære noget nyt i institutionen 16,2 43,4 31,6 8,8

Med hensyn til at deltage i hverdagens aktiviteter i 
institutionen

14,4 47,7 30,1 7,8
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Spm. 15 Er disse vanskeligheder en belastning for dig som pædagog?

Slet ikke 16,8

Kun lidt 43,6

Ret meget 24,7

Virkelig meget 4,9

C. Barnets læringskompetencer

Læringskompetencer drejer sig om barnets konkrete færdigheder, men også motivation og 
interesse for at indgå i læringsaktiviteter og tage imod hverdagens tilbud på en række 
udvalgte områder som: Sprog, omverdensforståelse, herunder natur, kultur, læsning, krop og 
fysisk udfoldelse.

I de nedenstående spørgsmål vil vi bede dig vurdere hvorledes beskrivelserne passer på 
barnet.

Spm. 16 Spørgsmål om barnets læringskompetencer
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C1. Udforsker og eksperimenterer med forskellige 
materialer (fx spil, ler, maling, computer, naturen) 

2,0 9,9 32,6 38,0 17,4

C2. Tager selv initiativer til at lære noget nyt -
spørger meget, studerer omverden (bøger, voksnes 
viden, samfundet, kulturen, rettigheder)

4,7 17,5 30,7 32,3 14,8

C3. Udfolder sig godt sprogligt (fx fortæller selv med 
et alderssvarende og nuanceret sprog)

5,0 11,3 15,0 32,0 36,7

C4. Har svært ved at forstå andres sprog og 
fortællinger, når der fx bliver læst historie

41,0 33,3 16,7 5,7 3,3

C5. Prøver (eller kan) skrive eller læse selv 41,4 20,3 17,9 12,6 7,8

C6. Bruger computer på en søgende og kreativ måde 8,1 4,4 4,9 3,3 1,2 78,1

C7. Har talforståelse, kan fx tælle fra 1-10 eller mere 12,6 11,1 16,5 19,0 40,7

C8. Undrer sig over naturfænomener, er interesseret i 8,7 17,4 36,5 25,1 12,3
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at vide noget om naturen
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C9. Har tidsfornemmelse, dvs. kan klokken, 
fornemme tidsforløb og tidsforbrug 

24,5 26,3 28,2 15,5 5,5

C10. Har svært ved at finde vej generelt og på ture ud 
i omverdenen

18,6 38,8 27,7 9,9 5,0

C11. Har en fornemmelse af ”geografisk placering” –
fx hvor de er og bor, hvilket land de kommer fra og 
lign. 

10,3 15,4 29,9 27,5 16,9

C14. Udfolder sig kreativt i forhold til musik, dvs. 
synger, spiller, lytter til musik og er selv skabende 
(spiller fx på et instrument)

6,6 18,5 31,9 28,6 14,4

C15. Kan forstå, tolke og skabe billeder, dvs. tegner, 
ser på billeder (fx udstillinger), er nysgerrig i forhold 
til kunst

9,8 24,6 31,6 23,3 10,7

C16. Er ved hjælp af sproget i stand til at give udtryk 
for sine behov 

1,4 5,2 15,5 33,2 44,7

C17. Er i stand til at argumentere for sine 
synspunkter 

6,0 12,6 24,8 30,4 26,3

C18. Kan fortælle en sammenhængende historie 6,0 9,2 19,8 30,9 34,1

C19. Er interesseret i at eksperimentere med lyde, ord 
og tekst

6,3 17,7 32,3 28,0 15,7

C20. Kan skrive sit eget navn 49,0 11,4 7,1 9,2 23,3

C21. ”Læser med” når der læses højt af kendte bøger 29,5 24,1 24,5 14,6 7,3

C22. Kan genkende de fleste bogstaver i alfabetet  48,8 20,5 14,5 9,4 6,8

C23. ”Læser”/kigger i alderssvarende bøger på egen 
hånd 

6,0 13,1 33,5 30,5 16,9

C24. Kan genkende sit eget navn på skrift 21,6 11,0 15,3 15,9 36,2

C25. Er interesseret i at lære at stave fx sit navn, eller 
til mor og far

37,3 17,5 15,9 12,9 16,4

C26. Har fornemmelse for begreber som ”større end” 
og ”mindre end”

12,2 11,3 23,7 27,8 25,0

C27. Har fornemmelse for proportioner, dvs. høj-lav, 
stor-lille, tyk-tynd etc.

9,7 11,0 23,2 29,6 26,5
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C28. Beskriver former med ord som cirkler, firkanter 
og trekanter 

27,5 21,0 23,0 15,5 13,1

C29. Kan genskabe simple mønstre eller former, fx 
når der tegnes og males

16,9 18,5 28,9 21,5 14,1

C30. Kender sin egen alder 1,5 2,1 6,4 15,4 74,6

C31. Har forståelse for forskellighed – kulturforskelle 
og sociale forskelle (fx mht. hudfarve, sprog, 
madvaner, familieforhold etc.)

15,2 17,5 30,0 24,0 13,3

C32. Kan lide at lytte til sang og musik 0,9 4,8 25,2 33,3 35,8

C33. Er fantasifuld, kan fx fortælle selvdigtede 
historier og/eller opfinde lege

8,9 14,7 25,3 27,9 23,2

D) Barnets generelle læringsberedskaber

Med generelle læringsberedskaber mener vi en overordnet interesse i at lære noget og lære 
nyt. Det rummer aspekter som motivation, engagement, koncentration og kreativitet og evne 
til at tænke over hverdagens mere abstrakte ting.

I de nedenstående spørgsmål vil vi bede dig vurdere hvorledes beskrivelserne passer på 
barnet.

Spm. 17 Barnets læringsberedskaber
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D1. Er nysgerrig og kan lide at lære noget nyt 1,1 6,9 28,0 41,1 22,9

D2. Får kreative ideer til løsninger på opgaver 6,4 21,2 36,3 25,5 10,6

D3. Har svært ved at gennemføre en opgave, mister 
hurtigt lysten 

20,8 34,9 32,0 9,7 2,6

D4. Er bange for at prøve noget nyt 27,5 36,7 28,2 6,1 1,5

D5. Uforudsete ting er skræmmende 29,7 34,4 26,6 7,6 1,7

D6. Er interesseret i at lære noget inden for mange 
forskellige områder

2,6 12,3 32,5 37,4 15,2
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D7. Keder sig eller holder sig uden for 
læringsaktiviteter

36,9 33,4 21,6 6,1 2,0

D8. Mestrer de udfordringer og opgaver der ligger i 
tilknytning til voksenstyrede læringsaktiviteter i 
hverdagen 

1,7 6,3 30,6 39,8 21,7

D9. Har gå-på-mod i forbindelse med nye 
læringsaktiviteter og nye udfordringer

2,2 10,7 31,2 36,2 19,7

D10. Kan holde fokus og koncentrere sig om 
læringsaktiviteter, som er rettet imod et bestemt mål

3,0 9,4 36,2 34,4 17,0

D11. Er bange for at prøve noget nyt 32,9 33,4 26,3 6,1 1,3

D12. Er interesseret i at udvikle sit sprog (fx ved at få 
læst højt, at forstå nye ord, undersøge sprogets 
nuancer og muligheder)

2,5 10,8 27,0 36,2 23,5

D13. Reflekterer over det at tænke (dvs. 
eksperimenterer med tanker, egne og andres og 
kommunikerer det ud)

13,8 21,7 31,5 22,7 10,2

D14. Venter på at de voksne tager initiativet til, at der 
skal ske eller opleves noget (fx sport, kunst, brug af 
PC, oplæsning, mv.)     

20,3 32,0 31,0 12,7 4,0

D15. Holder engagementet fast, dvs. koncentrerer sig 
i læringsaktiviteter 

3,0 12,3 34,2 36,1 14,4

D16. Tager selv initiativer og er nysgerrig ift. at lære 
noget nyt (fx sprog, tal, om naturen, musik, maleri, 
fysisk udfoldelse mv.)

4,9 18,5 35,7 29,5 11,5

D17. Keder sig eller holder sig uden for 
læringsaktiviteter

38,7 33,1 20,9 5,8 1,4

D18. Undersøger omverdenen gennem brug af alle 
sanser 1,0 8,9 30,5 40,7 18,9

D19. Stiller spørgsmål til dig som pædagog mht. at 
komme til at forstå omverdenen bedre 6,5 15,2 34,5 31,1 12,6

D20. Har svært ved at gennemføre en af de voksne 
stillet opgave (fx gennemføre en bestemt aktivitet 
eller rydde op efter sig o.l.). 

26,9 31,1 29,7 9,3 3,0

45



Bilag B
HPA-PROJEKTET

Børns sociale kompetencer
og læringskompetencer

Spørgeskema til forældre

Randfordelinger - 1.nedslag

Baggrundsspørgsmål

Spm. 2 Hvor ofte deltager du i arrangementer i institutionen (fx 
forældremøder)?

Ofte/altid 72,4

Af og til 21,6

Sjældent/aldrig 6,0

Spm. 3 Hvor ofte deltager du i andre af de aktiviteter, der er sat i gang i 
institutionen? (fx fester, andre sammenkomster)

Ofte/altid 75,5

Af og til 19,4

Sjældent/aldrig 5,1

Spm. 4
Hvor ofte har du kontakt med en eller flere af de andre børns forældre?
(fx i forbindelse med at dit barn leger med de andre børn hjemme, eller 
ved at I hjælper hinanden el. andet)

Ofte/altid 27,9

Af og til 50,6

Sjældent/aldrig 21,5

Spm. 5
Hvor ofte bliver du indkaldt af daginstitutionens personale? (fx i
forbindelse med, at dit barn har haft problemer med andre børn eller 
andet)

Ofte/altid 1,0

Af og til 6,8
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Sjældent/aldrig 92,1

Spm. 6 Alder og søskende

Har barnet yngre søskende JA      41,2 NEJ      58,5

Har barnet ældre søskende JA      55,9 NEJ      43,8

A. Barnets sociale kompetencer 

Barnets sociale kompetencer fokuserer på barnets sociale færdigheder, evne til at sætte sig 
ind i andres og egne følelser, evne til at tage kontrol, samarbejde, løse konflikter og føle sig 
tilpas, være høflig og møde andre med forståelse. 

I de nedenstående spørgsmål vil vi bede dig vurdere, hvorledes beskrivelserne passer på
barnet.

Spm. 7 Sociale kompetencer 
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A1. Kan sætte sig ind i andres følelser (dvs. forstår hvordan andre 
børn og voksne har det, når de er kede af det, glade, vrede etc.)

0,5 2,0 15,4 40,4 41,6

A2. Tænker sig om før han eller hun handler (dvs. er i stand til at 
kontrollere situationen) 

1,1 7,5 36,7 42,6 12,1

A3. Er hjælpsom over for andre børn 0,4 1,0 19,9 50,7 28,0

A4. Er fair i leg og spil med andre børn 0,7 3,5 27,8 49,5 18,6

A5. Hører efter og tilpasser sig de andre børn 0,5 2,3 30,4 51,3 15,5

A6. Når du foreslår barnet at deltage i en bestemt aktivitet, 
reagerer han eller hun på en negativ måde (fx med panderynken, 
skuldertræk, surmuleri eller stamp i jorden, eller på anden måde 
viser, at han eller hun er negativ over for ideen) 

24,8 32,1 35,2 5,3 2,6

A7. Følger reglerne i leg og spil med andre børn 0,8 4,0 22,7 50,6 21,9

A8. Bliver ophidset, hvis du som forælder ikke giver barnet 
tilstrækkelig opmærksomhed

14,8 28,6 39,0 13,9 3,8

A9. Er solidarisk med andre børn (dvs. prøver at hjælpe eller trøste 
andre børn, hvis de er kede af det, bange eller urolige) 

0,7 5,2 26,2 42,3 25,6
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A10. Kan opføre sig hensigtsmæssigt og afslappet i situationer, 
som ikke er strukturerede og forudsigelige 

1,0 5,0 24,3 45,6 24,0

A11. Venter på sin tur i leg, spil eller andre aktiviteter i hverdagen 0,4 4,3 24,0 43,0   28,3

A12. Er åben og direkte overfor andre børn, dvs. giver udtryk for 
hvad han eller hun vil

0,6 3,1 15,9 44,1 36,3

A13. Vil gerne samarbejde når du som forælder opfordrer barnet til 
at deltage i aktiviteter, som du /I har bestemt 

0,4 1,8 17,6 47,9 32,2

A14. Bliver let distraheret og mister koncentrationen i samværet i 
hverdagens aktiviteter 

21,2 39,9 29,1 7,2 2,6

A15. Er god til at få andre børns opmærksomhed 0,4 2,7 29,5 48,7 18,6

A16 Er venlig mod andre børn (dvs. siger pæne eller venlige ting til 
andre)

0,4 1,8 21,0 50,8 26,0

A17. Kan gennemføre en opgave ved at arbejde målrettet med en 
aktivitet sammen med andre børn

0,8 3,6 31,1 45,8 18,7

A18. Er med i andre børns leg 0,5 1,4 12,1 49,4 36,6

A19. Kan selvstændigt vælge materialer, der passer til situationen 
(fx legeredskaber, blyanter, farver, computerprogrammer etc.)

0,6 1,2 9,3 35,2 53,7

A20. Har tendens til kun at se på, når de andre børn indgår i leg, 
spil og andre fællesskaber - i stedet for selv at være med

37,4 36,3 19,6 5,0 1,7

A21. Følger gerne familiens regler 0,6 2,6 21,0 50,4 25,4

A22. Er høflig ved fx at bruge udtryk som ’må jeg godt’ eller ’tak’ 0,5 2,3 19,5 41,2 36,5

A23. Er rastløs eller urolig 37,7 36,6 20,0 4,0 1,7

A24. Giver udtryk for, at han eller hun gerne vil være med i andre 
børns leg (enten ved at spørge direkte eller på anden måde vise 
det)

0,8 4,8 20,7 48,8 24,9

A25. Er rolig og let at omgås 0,5 2,0 14,0 42,7 40,8

A26. Samarbejder godt i mindre grupper af børn 0,2 0,6 10,1 50,2 38,9

A27. Er selv med til at finde på lege sammen med andre børn 0,7 1,9 12,5 44,5 40,4

A28. Deler legetøj og andre ejendele med andre børn 0,9 3,3 20,5 44,9 30,4
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A29. Driller andre børn, giver dem fx øgenavne eller andre former 
for drilleri

54,3 29,6 12,7 2,2 1,2

A30. Har tillid til andre mennesker, er tryg 0,2 2,3 11,9 38,5 47,1

A31. Foreslår andre børn at de kan være med i en leg eller spil 0,7 6,1 37,9 42,3 12,9

A32. Bryder ind og forhindrer derved andre børn i at udføre de 
aktiviteter, de er i gang med  

33,8 40,6 22,0 2,9 0,7

A33. Er udholdende når han eller hun står overfor udfordringer og 
vanskelige opgaver

2,7 13,8 42,5 30,2 10,7

A34. Viser stolt de ting frem, han eller hun har lavet  0,2 0,9 4,4 24,9 69,6

A35. Accepterer ændringer i dagligdagen uden at blive 
ophidset/urolig (fx aflysning af udflugt, tur i svømmehal eller 
lignende)

2,4 6,2 21,8 37,5 32,1

A.36. Kan lide at gennemføre ting selvstændigt (dvs. søger kun 
hjælp hos andre børn som en sidste mulighed)

1,3 8,9 38,7 35,9 15,2

A37. Mobber andre børn 75,7 18,2 5,1 0,4 0,7

A38. Er interesseret i mange og forskellige ting i omgivelserne 0,4 0,8 6,9 36,3 55,7

A39. Giver spontant en undskyldning efter en forseelse eller et 
fejltrin

2,7 12,0 34,7 33,0 17,6

A40. Bekymrer sig eller bliver vred, hvis han eller hun ikke får nok 
(med ’nok’ tænkes både på opmærksomhed, adgang til legetøj, 
mad/drikke etc.)

11,0 25,9 43,1 16,0 4,0

A41. Er dominerende og vil have sin vilje over for andre børn 20,2 35,2 35,4 7,4 1,8

A42. Er det man vil karakterisere som et uroligt barn (dvs. kan 
ikke stå eller sidde stille ret længe ad gangen)

54,0 24,6 14,3 4,6 2,6

A43. Gennemfører opgaver eller andre aktiviteter helt til de er 
færdige, god til at fastholde opmærksomheden længere tid ad 
gangen

1,4 7,1 34,4 39,1 18,0
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B. Barnets personlige styrker og vanskeligheder

I dette afsnit spørger vi dig om barnets styrkesider men også om dets eventuelle 
vanskeligheder. Disse spørgsmål fokuserer på barnets generelle personlige trivsel, udvikling og 
eventuelle vanskeligheder og særlige behov. 

I de nedenstående spørgsmål vil vi bede dig vurdere hvorledes beskrivelserne passer på 
barnet.

Spm. 8 Styrker og vanskeligheder
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B1. Er hensynsfuld og betænksom over for andre 0,2 1,4
19,
1

50,
8

28,
5

B2. Er rastløs, overaktiv, har svært ved at holde sig i ro i længere tid 46,
3

30,
4

17,
2 4,7 1,4

B3. Klager ofte over hovedpine, ondt i maven, kvalme eller lign. 67,
0

18,
0

10,
8

2,5 1,7

B4. Er god til at dele med andre børn (slik, legetøj og lign.) 0,6 3,6 26,
5

42,
0

27,
3

B5. Har ofte raserianfald, bliver let hidsig 25,
9

32,
3

28,
8

11,
1

1,8

B6. Er lidt af en enspænder, leger mest alene 35,
4

37,
3

21,
4 3,9 2,0

B7. Gør for det meste hvad der bliver sagt, følger ’husets regler’ 0,7 3,2 22,
5

50,
0

23,
5

B8. Bekymrer sig om mange ting, virker ofte bekymret 48,
2

34,
5

13,
2

2,9 1,1

B9. Prøver at hjælpe hvis andre slår sig, er kede af det eller skidt 
tilpas

0,7 4,7 31,
1

39,
9

23,
6

B10. Sidder konstant urolig på stolen, har svært ved at holde arme 
og ben i ro

52,
4

24,
7

15,
5 5,2 2,2

B11. Har mindst én god ven 5,0 1,7 5,9
18,
4

69,
0

B12. Kommer ofte i slagsmål 69,
3

22,
5

6,2 1,6 0,4

B13. Er ofte ked af det, trist eller har let til gråd 38,
2

39,
1

17,
4

3,6 1,7
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B14. Er generelt vellidt af andre børn 1,3 1,7 7,5
37,
6

51,
9

B15. Er nem at distrahere, mister let koncentrationen 23,
9

37,
4

28,
6

7,9 2,2

B16. Er utryg og bliver nemt usikker på sig selv i nye situationer 25,
0

36,
1

28,
9

7,1 2,9

B17. Er god mod mindre børn 0,4 0,8 6,8
29,
1

63,
0
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B18. Lyver eller snyder ofte 52,
8

30,
8

13,
2 2,0 1,2

B19. Bliver drillet eller mobbet af andre børn 56,
5

32,
3

8,6 0,9 1,7

B20. Tilbyder ofte af sig selv at hjælpe andre (fx forældre, 
pædagoger, andre voksne, andre børn)

1,5 8,2
38,
7

37,
0

14,
6

B21. Tænker sig om før han eller hun handler 1,3 9,2
45,
0

36,
4 8,1

B22. Har barnet forståelse for hvad der er ”dit og mit” i hjemmet, 
institutionen eller andre steder (fx legetøj, slik m.v.)

0,4 1,6 9,8
35,
0

53,
2

B23. Kommer bedre ud af det med voksne end med jævnaldrende 17,
7

38,
8

34,
6 6,0 2,9

B24. Er bange for mange ting, let at skræmme 35,
8

38,
7

19,
4 4,3 1,9

B25. Gør de ting færdige som er i gang, god til at koncentrere sig 1,3 6,7 36,
4

37,
3

18,
3

Spm. 9 Samlet set mener du da, at barnet har vanskeligheder på de ovennævnte 
personlige og sociale områder?

Nej 85,8

Ja, mindre vanskeligheder 11,8

Ja, tydelige vanskeligheder 2,1

Ja, alvorlige vanskeligheder 0,3

Hvis ”ja” i spm. 9  besvar venligst spm. 10-14. Ellers gå direkte til spm. 15.

Spm. 10 Hvor længe har disse vanskeligheder stået på?
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Mindre end en måned 5,6

1-5 måneder 20,8

12 måneder 18,8

Mere end et år 54,8
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Spm. 11 Er barnet ked af det eller ulykkelig over disse vanskeligheder?

Slet ikke 44,4

Kun lidt 46,5

Ret meget 7,5

Virkelig meget 1,7

Spm. 12 Påvirker disse vanskeligheder barnets dagligdag?

Slet ikke 26,5

Kun lidt 60,7

Ret meget 10,3

Virkelig meget 2,6

Spm. 13 Hvor gør disse vanskeligheder sig mest gældende?

Slet 
ikke Kun lidt

Ret 
meget

Virkelig 
meget

Derhjemme 30,1 37,9 26,9 5,0

I barnets forhold til kammerater 21,9 53,3 19,5 5,2

I forbindelse med fritidsaktiviteter 41,8 40,3 13,3 4,6

Spm. 14 Er disse vanskeligheder en belastning for dig som forælder?

Slet ikke 22,8

Kun lidt 54,8

Ret meget 16,9

Virkelig meget 5,5
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C. Barnets læringskompetencer

Læringskompetencer drejer sig om barnets konkrete færdigheder, men også motivation og 
interesse for at indgå i læringsaktiviteter og tage imod hverdagens tilbud på en række 
udvalgte områder som: Sprog, omverdensforståelse, herunder natur, kultur, læsning, krop og 
fysisk udfoldelse.

I de nedenstående spørgsmål vil vi bede dig vurdere hvorledes beskrivelserne passer på 
barnet.

Spm. 15 Spørgsmål om barnets læringskompetencer
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C1. Udforsker og eksperimenterer med forskellige materialer 
(fx spil, ler, maling, computer, naturen) 

0,2 1,4 11,1 41,3 46,1

C2. Tager selv initiativer til at lære noget nyt - spørger 
meget, studerer omverden (bøger, voksnes viden, 
samfundet, kulturen, rettigheder)

0,7 4,0 15,2 37,9 42,2

C3. Udfolder sig godt sprogligt (fx fortæller selv med et 
alderssvarende og nuanceret sprog)

1,0 3,5 9,3 22,2 64,0

C4. Har svært ved at forstå andres sprog og fortællinger, når 
der fx bliver læst historie

62,9 25,8 7,5 1,7 2,1

C5. Prøver (eller kan) skrive eller læse selv 24,0 13,8 22,4 23,9 15,9

C6. Bruger computer på en søgende og kreativ måde 14,8 12,7 18,3 20,1 16,4 17,8

C7. Har talforståelse, kan fx tælle fra 1-10 eller mere 1,6 2,3 4,7 11,1 80,3

C8. Undrer sig over naturfænomener, er interesseret i at 
vide noget om naturen

2,5 5,2 20,7 32,3 39,3

C9. Har tidsfornemmelse, dvs. kan klokken, fornemme 
tidsforløb og tidsforbrug 

16,7 27,8 33,8 16,4 5,3

C10. Har svært ved at finde vej generelt og på ture ud i 
omverdenen

32,8 43,5 15,1 3,5 5,0 0,1

C11. Har en fornemmelse af ”geografisk placering” – fx hvor 
de er og bor, hvilket land de kommer fra og lign. 

5,6 8,3 23,9 31,6 30,6
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C14. Udfolder sig kreativt i forhold til musik, dvs. synger, 
spiller, lytter til musik og er selv skabende (spiller fx på et 
instrument)

1,1 6,0 18,0 33,5 41,4

C15. Kan forstå, tolke og skabe billeder, dvs. tegner, ser på 
billeder (fx udstillinger), er nysgerrig i forhold til kunst

5,2 15,8 29,5 28,4 21,1

C16. Er ved hjælp af sproget i stand til at give udtryk for 
sine behov 

0,5 1,0 4,5 21,5 72,5

C17. Er i stand til at argumentere for sine synspunkter 3,1 6,2 24,9 33,3 32,6

C18. Kan fortælle en sammenhængende historie 1,2 5,2 16,4 32,8 44,4

C19. Er interesseret i at eksperimentere med lyde, ord og 
tekst

1,5 5,8 22,2 32,6 37,9

C20. Kan skrive sit eget navn 51,1 7,4 5,9 4,8 30,8

C21. ”Læser med” når der læses højt af kendte bøger 21,3 15,2 24,9 23,0 15,6

C22. Kan genkende de fleste bogstaver i alfabetet  44,9 17,7 15,6 10,1 11,7

C23. ”Læser”/kigger i alderssvarende bøger på egen hånd 2,7 6,5 22,3 37,2 31,2

C24. Kan genkende sit eget navn på skrift 18,6 7,7 10,6 14,0 49,1

C25. Er interesseret i at lære at stave fx sit navn, eller til 
mor og far

22,3 11,3 14,6 15,6 36,2

C26. Har fornemmelse for begreber som ”større end” og 
”mindre end”

7,5 6,0 14,5 26,5 45,5

C27. Har fornemmelse for proportioner, dvs. høj-lav, stor-
lille, tyk-tynd etc.

2,2 2,4 10,9 26,5 58,0

C28. Beskriver former med ord som cirkler, firkanter og 
trekanter 

11,2 15,8 22,7 20,1 30,2

C29. Kan genskabe simple mønstre eller former, fx når der 
tegnes og males

9,8 15,9 25,4 23,5 25,4

C30. Kender sin egen alder 0,5 1,0 2,5 6,2 89,8

C31. Har forståelse for forskellighed – kulturforskelle og 
sociale forskelle (fx mht. hudfarve, sprog, madvaner, 
familieforhold etc.)

13,7 14,3 25,9 25,2 21,0
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C32. Kan lide at lytte til sang og musik 0,1 0,9 4,3 17,6 77,1

C33. Er fantasifuld, kan fx fortælle selvdigtede historier 
og/eller opfinde lege

2,0 4,1 11,7 25,9 56,3

D) Barnets generelle læringsberedskaber

Med generelle læringsberedskaber mener vi en overordnet interesse i at lære noget og lære 
nyt. Det rummer aspekter som motivation, engagement, koncentration og kreativitet og evne 
til at tænke over hverdagens mere abstrakte ting.

I de nedenstående spørgsmål vil vi bede dig vurdere hvorledes beskrivelserne passer på 
barnet.

Spm. 16 Barnets læringsberedskaber
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D1. Er nysgerrig og kan lide at lære noget nyt 0,1 0,7 6,7 34,0 58,5

D2. Får kreative ideer til løsninger på opgaver 1,8 6,5 31,5 37,3 22,9

D3. Har svært ved at gennemføre en opgave, mister hurtigt 
lysten 

22,7 40,8 31,2 3,8 1,5

D4. Er bange for at prøve noget nyt 35,9 37,7 20,8 2,9 2,7

D5. Uforudsete ting er skræmmende 32,3 36,8 26,2 3,3 1,4

D6. Er interesseret i at lære noget inden for mange 
forskellige områder

0,7 2,1 16,9 45,7 34,6

D7. Keder sig eller holder sig uden for læringsaktiviteter 53,2 35,3 9,1 1,3 1,1

D8. Mestrer de udfordringer og opgaver der ligger i 
tilknytning til voksenstyrede læringsaktiviteter i hverdagen 

1,0 3,6 25,8 43,8 25,8

D9. Har gå-på-mod i forbindelse med nye læringsaktiviteter 
og nye udfordringer

0,5 2,3 20,1 45,3 31,8
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D10. Kan holde fokus og koncentrere sig om 
læringsaktiviteter, som er rettet imod et bestemt mål

0,3 4,0 31,5 43,5 20,7

D11. Er bange for at prøve noget nyt 43,5 33,6 19,2 3,0 0,7

D12. Er interesseret i at udvikle sit sprog (fx ved at få læst 
højt, at forstå nye ord, undersøge sprogets nuancer og 
muligheder)

0,6 2,7 13,5 30,8 52,4

D13. Reflekterer over det at tænke (dvs. eksperimenterer 
med tanker, egne og andres og kommunikerer det ud)

5,9 11,0 28,7 32,8 21,6

D14. Venter på at de voksne tager initiativet til, at der skal 
ske eller opleves noget (fx sport, kunst, brug af PC, 
oplæsning, mv.)     

25,6 45,0 23,3 4,6 1,4

D15. Holder engagementet fast, dvs. koncentrerer sig i 
læringsaktiviteter 

1,0 5,3 34,5 44,2 15,1

D16. Tager selv initiativer og er nysgerrig ift. at lære noget 
nyt (fx sprog, tal, om naturen, musik, maleri, fysisk 
udfoldelse mv.)

0,8 3,6 20,4 43,6 31,6

D17. Keder sig eller holder sig uden for læringsaktiviteter 53,5 35,9 9,3 1,0 0,3

D18. Undersøger omverdenen gennem brug af alle sanser 0,6 1,4 18,0 46,4 33,6

D19. Stiller spørgsmål til dig som forælder mht. at komme 
til at forstå omverdenen bedre

0,6 2,0 11,5 36,5 49,3

D20. Har svært ved at gennemføre en af de voksne stillet 
opgave (fx gennemføre en bestemt aktivitet eller rydde op 
efter sig o.l.). 

22,0 34,0 35,2 6,5 2,2

E) Forældres tilknytning til intitutionen 

I de nedenstående spørgsmål vil vi bede dig vurdere hvorledes beskrivelserne passer på dig 
selv.
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Spm. 17 Forældre- og institutionssamarbejde 
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E1. I hvor høj grad oplever du, at personalet er 
omsorgsfuldt, dvs. engageret og nærværende i samværet 
med dit barn? 

0,5 3,4 13,3 45,9 36,8

E2. I hvor høj grad oplever du, at personalet respekterer dit 
barn som et selvstændigt individ og ikke blot som "en del af 
flokken”?

0,7 3,4 12,7 42,4 40,8

E3. I hvor høj grad oplever du, at personalet er god til at 
tage hånd om dit barn, hvis det fx klager over, at det føler 
sig ”udenfor" i forhold til de andre børn?

1,3 4,5 17,3 40,9 36,1

E4.  I hvor høj grad oplever du, at institutionen som helhed 
er præget af en varm atmosfære?

1,0 3,8 16,0 36,8 42,4

E5. I hvor høj grad kan du gennem personalet få en god 
orientering om, hvad der er foregået, dvs. hvad dit barn har 
oplevet i dagens løb?

2,5 8,7 26,0 35,5 27,3

E6. I hvor høj grad oplever du, at det er vanskeligt at få en 
snak med personalet om dagligdagens store og små 
problemer som retter sig imod dit barn?

37,1 31,7 19,9 8,2 3,0

E7. I hvor høj grad er personalet generelt venligt og 
imødekommende overfor dig som forælder?

0,5 1,0 4,8 27,8 65,9

E8. I hvor høj grad taler du med personalet om dit barn? 0,9 7,3 32,9 38,6 20,3

E9. I hvor høj grad oplever du, at du er vidende om den 
pædagogiske praksis i institutionen?

3,6 10,3 30,3 39,3 16,5

E10. I hvor høj grad oplever du, at institutionen arbejder på 
at opnå et godt forælder/institutions-samarbejde?

1,4 4,5 16,3 40,4 37,3

Spm. 18 Er du medlem af forældrebestyrelsen?

JA    16,2 NEJ    83,8

Spm. 19 Hvem har udfyldt skemaet?

Mor    68,4 Far    11,2 Samlever med far eller mor    18,4 Værge eller lign.    2,0
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Bilag C
Oversigt over de items, som indgår i de enkelte index

Index 1. Selvstændighed & koncentration

A2. Tænker sig om før han eller hun handler

A14. Bliver let distraheret og mister koncentrationen – vender modsat

A17. Kan gennemføre en opgave ved at arbejde målrettet med en aktivitet sammen med andre børn

A19. Kan selvstændigt vælge materialer, der passer til situationen (fx legeredskaber, blyanter, farver, 
computerprogrammer

A23. Er rastløs eller urolig – vender modsat

A33. Er udholdende når han eller hun står over for udfordringer og vanskeligheder

A36. Kan lide at gennemføre ting selvstændigt (dvs søger kun hjælp hos andre børn som sidste mulighed)
A42. Er det man ville karakterisere som et uroligt barn 

A43. Gennemfører opgaver eller andre aktiviteter til de er helt færdige, god til at fastholde opmærksomheden 
længere tid ad gangen

Index 2. Samarbejde & tilpasningsevne
A4. Er fair i leg og spil med andre børn

A5. Hører efter og tilpasser sig de andre børn

A7. Følger reglerne i leg og spil med andre børn

A10. Kan opføre sig afslappet og hensigtsmæssigt i situationer, som ikke er strukturerede og forudsigelige

A11. Venter på sin tur i leg, spil eller andre aktiviteter i hverdagen

A13. Vil gerne samarbejde når du som pædagog opfordrer barnet til at deltage i aktiviteter som du/I har 
bestemt

A21. Følger gerne institutionens regler

A22. Er høflig ved fx at bruge udtryk som ’må jeg godt’ eller ’tak’

A25. Er rolig og let at omgås 

A26. Samarbejder godt i mindre grupper med andre børn

A28. Deler legetøj og andre ejendele med andre børn

A35. Accepterer ændringer i dagligdagen ude at blive ophidset/urolig (fx aflysning af udflugt, tur i 
svømmehal eller lign) 

Index 3. Sociabilitet – blandt jævnaldrende

A15. Er god til at få andre børns opmærksomhed

A18. Er med i andre børns leg

A20. Har tendens til kun at se på, når andre børn indgår i leg, spil og andre fællesskaber – i stedet for del at 
være med – vender modsat
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A24. Giver udtryk for at han eller hun gerne vil være med i de andre børns leg (enten ved at spørge direkte 
eller på anden måder vise det)

A27. Er selv med til at finde på lege sammen med andre børn

A30. Har tillid til andre mennesker, er tryg

A31. Forslår andre børn at de kan være med i leg eller spil

Index 4. Antisocial adfærd/urolig 

A6. Når du forslår barnet at deltage i en bestemt aktivitet, reagerer han eller hun på en negativ måde (fx med 
panderýnken, skuldertræk, surmuleri, stampen i jorden eller på anden måde vise at han eller hun er negativ 
over for ideen)

A8. Bliver ophidset, hvis du som pædagog ikke giver barnet tilstrækkelig opmærksomhed

A29. Driller andre børn, giver dem fx øgenavne eller andre former for drilleri

A32. Bryder ind og forhindrer derved andre børn i at udføre aktiviteter de er i gang med

A37. Mobber andre børn

A40. Bekymrer sig eller bliver vred hvis han eller hun ikke får nok (med ’nok tænkes op opmærksomhed, 
adgang til legetøj, mad/drikke)

A41. Er dominerende og vil have sin vilje over for andre børn

Index 5. Empati og pro-social adfærd
A1. Kan sætte sig ind i andres følelser (dvs forstår hvordan andre børn og voksen har det, når de er kede af 
det, glade, vrede etc.) 

A3. Er hjælpsom over for andre børn

A9. Er solidarisk med andre børn( dvs. prøver at hjælpe eller trøste andre børn, hvis de er kede af det, bange 
eller urolige)

A16. Er venlig mod andre børn (dvs. siger pæne eller venlige ting til andre)   

A39. Giver spontant en undskyldning efter en forseelse eller et fejltrin

Index 6. Åbenhed
A12.  Er åben og direkte over for andre børn, dvs giver udtryk for hvad han eller hun vil

A34. Viser stolt de ting frem, han eller hun har lavet

Index 7. Sproglig kompetence - kommunikation

C3. Udfolder sig godt sprogligt (fx fortæller selv med et alderssvarende og nuanceret sprog)

C4. Har svært ved at forstå andres sprog og fortællinger, når der fx bliver læst historie (vender modsat)

C5. Prøver (eller kan) skrive eller læse selv

C16. Er ved hjælp af sproget i stand til at give udtryk for sine behov 

C17. Er i stand til at argumentere for sine synspunkter

C18. Kan fortælle en sammenhængende historie 
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C19. Er interesseret i at eksperimentere med lyde, ord og tekst

C20. Kan skrive sit eget navn

C21. ”Læser med” når der læses højt af kendte bøger

C22. Kan genkende de fleste bogstaver i alfabetet  

C23. ”Læser”/kigger i aldersvarende bøger på egen hånd

C24. Kan genkende sit eget navn på skrift

C25. Er interesseret i at lære at stave fx sit navn, eller til mor og far

Index 8. ’’Science” – tal, matematisk forståelse og kompetence

C6. Bruger computer på en søgende og kreativ måde

C7. Har talforståelse, kan fx tælle fra 1-10 eller mere

C9. Har tidsfornemmelse, dvs. kan klokken, kan fornemme tidsforløb og tidsforbrug 

C26. Har fornemmelse for begreber som ”større end” og ”mindre end”

C27. Har fornemmelse for proportioner, dvs. høj-lav, stor-lille, tyk-tynd etc.

C28. Beskriver former med ord som cirkler, firkanter og trekanter 

C29. Kan genskabe simple mønstre, fx når der tegnes og males

C30. Kender sin egen alder

Index 9. Naturkompetence, naturfænomener 
C1. Udforsker og eksperimenterer med forskellige materialer (fx spil, ler, maling, computer, naturen) 

C2. Tager selv initiativer til at lære noget nyt - spørger meget, studerer omverden (bøger, voksnes viden, 
samfundet, kulturen)

C8. Undrer sig over naturfænomener, er interesseret i at vide noget om naturen

C10. Har svært ved at finde vej generelt og på ture ud i omverdenen (vender omvendt)

C11. Har en fornemmelse af ”geografisk placering” - fx hvor de er og bor, hvilket land de kommer fra

Index 10. Kulturel kompetence, udtryksformer og værdier

C14. Udfolder sig kreativt i forhold til musik, dvs. synger, spiller, lytter til musik og er selv skabende (spiller 
fx på et instrument)

C15. Kan forstå, tolke og skabe billeder, dvs. tegner, ser på billeder (fx udstillinger), er nysgerrig i forhold til 
kunst 

C31. Har forståelse for forskellighed – kulturforskelle og sociale forskelle (fx mht hudfarve, sprog, madvaner, 
familieforhold etc.)

C32. Kan lide at lytte til sang og musik

C33. Er fantasifuld, kan fx fortælle selvdigtede historier og/eller opfinde lege
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Index 11. Mestring af udfordringer mht læring

D 8. Mestrer de udfordringer og opgaver der ligger i tilknytning til voksenstyrede læringsaktiviteter i 
hverdagen

D9. Har gå-på-mod i forbindelse med nye læringsaktiviteter

D10. Kan holde fokus og koncentrerer sig om læringsaktiviteter, som er rettet imod et bestemt mål´

D11. Er bange for at prøve noget nyt – vender modsat

D20. Har svært ved at gennemføre en af de voksne stillet opgave (fx gennemføre en bestemt aktivitet eller 
rydde op) – vender modsat

Index 12. Nysgerrig udforsken

D1. Er nysgerrig og kan lide at lære noget nyt

D3. Har svært ved at gennemføre opgave, mister hurtigt lysten - vender modsat

D4. Er bange for at prøve noget nyt – vender modsat

D5. Uforudsete ting er skræmmende – vender modsat

D6. Er interesseret i at lære noget inden for mange forskellige områder 

D7. Keder sig eller holder sig uden for læringsaktiviteter –vender modsat/NB!D 17 gentagelse

D15. Holder engagementet fast, dvs koncentrerer sig i læringsaktiviteter

D18. Undersøger omverden gennem brug af alle sanser

D19. Stiller spørgsmål til dig som pædagog mht at komme til at forstå omverdenen bedre   

Index 13. Initiativtagning, kreativitet 

D2. Får kreative ideer til løsning på opgaver

D12. Er interesseret i at udvikle sit sprog (fx ved at få læst højt, forstå nye ord, undersøge sprogets nuancer 
og muligheder)  

D13. Reflekterer over det at tænke (dvs. eksperimenterer med tanker, egne og andres og kommunikerer det 
ud 

D14. Venter på at de voksne tager initiativet til at der skal ske eller opleves noget (fx sport, kunst, brug af 
PC, oplæsning mv) – vender modsat

D16. Tager selv initiativer og er nysgerrig ift at lære noget nyt (fx sprog, tal, om naturen, musik, maleri, 
fysisk udfoldelse mv)
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Bilag D

Standardafvigelse i forældre- og pædagogsvar og andel forældre med en anden bedømmelse end 
pædagogerne for de enkelte items

Spørgs-
måls-
nummer i 
forældre-
skema Item

Stan-
dardaf-
vigelse 
- pæda-
gogsvar

Stan-
dardaf-
vigelse 
- foræl-
dresvar

Andel, 
hvor 
foræl-
drene 
har 
højere 
score 
end
pæda-
gogerne

Andel, 
hvor 
foræl-
drene 
har 
samme 
score 
som 
pæda-
gogerne

Andel, 
hvor 
foræl-
drene 
har 
lavere 
score 
end 
pæda-
goger

SPM7_A1

Kan sætte sig ind i andres følelser (dvs. forstår 
hvordan andre børn og voksne har det, når de er 
kede af det, glade, vrede etc.) 0,95 0,81 44 33 22

SPM7_A2
Tænker sig om før han eller hun handler (dvs. er i 
stand til at kontrollere situationen) 0,95 0,84 30 37 33

SPM7_A3 Er hjælpsom over for andre børn 0,88 0,75 43 35 22

SPM7_A4 Er fair i leg og spil med andre børn 0,86 0,79 32 36 33

SPM7_A5 Hører efter og tilpasser sig de andre børn 0,89 0,74 34 38 28

SPM7_A6

Når du foreslår barnet at deltage i en bestemt 
aktivitet, reagerer han eller hun på en negativ 
måde (fx med panderynken, skuldertræk, 
surmuleri eller stamp i jorden, eller på anden måde 
viser, at han eller hun er negativ over for ideen) 0,99 0,98 42 31 27

SPM7_A7 Følger regler i leg og spil med andre børn 0,86 0,82 33 38 29

SPM7_A9

Er solidarisk med andre børn (dvs. prøver at 
hjælpe eller trøste andre børn, hvis de er kede af 
det, bange eller urolige) 0,95 0,88 45 32 23

SPM7_A10

Kan opføre sig hensigtsmæssigt og afslappet i 
situationer, som ikke er strukturerede og 
forudsigelige 0,89 0,87 30 34 35

SPM7_A11
Venter på sin tur i leg, spil eller andre aktiviteter i
hverdagen 0,93 0,86 34 36 30

SPM7_A12
Er åben og direkte overfor andre børn, dvs. giver 
udtryk for hvad han eller hun vil 0,94 0,83 40 35 24

SPM7_A14
Bliver let distraheret og mister koncentrationen i 
samværet i hverdagens aktiviteter 1,06 0,97 31 34 36

SPM7_A15 Er god til at få andre børns opmærksomhed 0,92 0,77 39 37 24

SPM7_A16
Er venlig mod andre børn (dvs. siger pæne eller 
venlige ting til andre) 0,91 0,76 38 36 26
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SPM7_A17
Kan gennemføre en opgave ved at arbejde 
målrettet med en aktivitet sammen med andre børn 0,92 0,82 36 34 30

SPM7_A18 Er med i andre børns leg 0,82 0,74 28 42 29

Spørgs-
måls-
nummer i 
forældre-
skema Item

Stan-
dardaf-
vigelse 
- pæda-
gogsvar

Stan-
dardaf-
vigelse 
- foræl-
dresvar

Andel, 
hvor 
foræl-
drene 
har 
højere 
score 
end 
pæda-
gogerne

Andel, 
hvor 
foræl-
drene 
har 
samme 
score 
som 
pæda-
gogerne

Andel, 
hvor 
foræl-
drene 
har 
lavere 
score 
end 
pæda-
goger

SPM7_A19

Kan selvstændigt vælge materialer, der passer til 
situationen (fx legeredskaber, blyanter, farver, 
computerprogrammer etc.) 0,93 0,76 46 37 18

SPM7_A20

Har tendens til kun at se på, når de andre børn 
indgår i leg, spil og andre fællesskaber - i stedet 
for selv at være med 0,96 0,96 32 37 31

SPM7_A21 Følger gerne institutionens regler 0,83 0,79 25 38 37

SPM7_A22
Er høflig ved fx at bruge udtryk som 'må jeg godt' 
eller 'tak' 0,97 0,83 37 34 28

SPM7_A23 Er rastløs eller urolig 1,00 0,94 34 35 31

SPM7_A24

Giver udtryk for, at han eller hun gerne vil være 
med i andre børns leg (enten ved at spørge direkte 
eller på anden måde vise det) 0,91 0,85 33 36 31

SPM7_A25 Er rolig og let at omgås 0,91 0,79 31 41 28

SPM7_A26 Samarbejder godt i mindre grupper af børn 0,81 0,68 32 44 25

SPM7_A27
Er selv med til at finde på lege sammen med andre 
børn 0,89 0,79 35 41 24

SPM7_A28 Deler legetøj og andre ejendele med andre børn 0,91 0,85 37 35 28

SPM7_A29
Driller andre børn, giver dem fx øgenavne eller 
andre former for drilleri 0,96 0,87 25 47 29

SPM7_A30 Har tillid til andre mennesker, er tryg 0,79 0,78 33 41 27

SPM7_A31
Foreslår andre børn at de kan være med i en leg 
eller spil 0,93 0,82 35 34 31

SPM7_A32
Bryder ind og forhindrer derved andre børn i at 
udføre de aktiviteter, de er i gang med 0,93 0,86 36 35 30

SPM7_A33
Er udholdende når han eller hun står overfor 
udfordringer og vanskelige opgaver 0,96 0,94 37 32 31

SPM7_A34 Viser stolt de ting frem, han eller hun har lavet 0,89 0,64 57 33 10
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SPM7_A35

Accepterer ændringer i dagligdagen uden at blive 
ophidset/urolig (fx aflysning af udflugt, tur i 
svømmehal eller lignende) 1,03 1,00 30 29 41

SPM7_A36

Kan lide at gennemføre ting selvstændigt (dvs. 
søger kun hjælp hos andre børn som en sidste 
mulighed) 1,01 0,90 40 28 32

SPM7_A37 Mobber andre børn 0,87 0,65 15 57 28

SPM7_A38
Er interesseret i mange og forskellige ting i 
omgivelserne 0,84 0,69 50 36 13

Spørgs-
måls-
nummer i 
forældre-
skema Item

Stan-
dardaf-
vigelse 
- pæda-
gogsvar

Stan-
dardaf-
vigelse 
- foræl-
dresvar

Andel, 
hvor 
foræl-
drene 
har 
højere 
score 
end 
pæda-
gogerne

Andel, 
hvor 
foræl-
drene 
har 
samme 
score 
som 
pæda-
gogerne

Andel, 
hvor 
foræl-
drene 
har 
lavere 
score 
end 
pæda-
goger

SPM7_A39
Giver spontant en undskyldning efter en forseelse 
eller et fejltrin 1,08 1,00 43 26 31

SPM7_A41
Er dominerende og vil have sin vilje over for 
andre børn 1,08 0,94 37 33 31

SPM7_A42

Er det man vil karakterisere som et uroligt barn 
(dvs. kan ikke stå eller sidde stille ret længe ad 
gangen) 1,04 1,02 29 46 25

SPM8_B1 Er hensynsfuld og betænksom over for andre 0,89 0,74 39 38 23

SPM8_B2
Er rastløs, overaktiv, har svært ved at holde sig i 
ro i længere tid 1,03 0,96 32 41 27

SPM8_B3
Klager ofte over hovedpine, ondt i maven, kvalme 
eller lign. 0,78 0,91 25 56 19

SPM8_B4
Er god til at dele med andre børn (slik, legetøj og 
lign.) 0,91 0,85 40 35 25

SPM8_B5 Har ofte raserianfald, bliver let hidsig 0,97 1,03 50 31 18

SPM8_B6 Er lidt af en enspænder, leger mest alene 1,09 0,95 33 38 29

SPM8_B7
Gør for det meste hvad der bliver sagt, følger 
'husets regler' 0,85 0,81 26 36 38

SPM8_B8 Bekymrer sig om mange ting, virker ofte bekymret 0,94 0,87 26 38 35

SPM8_B9
Prøver at hjælpe hvis andre slår sig, er kede af det 
eller skidt tilpas 0,96 0,88 43 33 23

SPM8_B10
Sidder konstant urolig på stolen, har svært ved at 
holde arme og ben i ro 1,06 1,02 30 42 28

SPM8_B11 Har mindst én god ven 0,96 1,03 33 50 17
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SPM8_B12 Kommer ofte i slagsmål 0,88 0,72 16 55 29

SPM8_B13 Er ofte ked af det, trist eller har let til gråd 0,93 0,92 29 36 35

SPM8_B14 Er generelt vellidt af andre børn 0,85 0,80 33 42 25

SPM8_B15 Er nem at distrahere, mister let koncentrationen 1,05 0,98 32 35 33

SPM8_B16
Er utryg og bliver nemt usikker på sig selv i nye 
situationer 1,01 1,01 30 32 38

SPM8_B17 Er god mod mindre børn 0,89 0,69 48 37 15

SPM8_B18 Lyver eller snyder ofte 0,89 0,87 30 44 26

SPM8_B19 Bliver drillet eller mobbet af andre børn 0,84 0,82 30 48 22

SPM8_B20
Tilbyder ofte af sig selv at hjælpe andre (fx 
forældre, pædagoger, andre voksne, andre børn) 1,03 0,89 46 30 24

SPM8_B21 Tænker sig om før han eller hun handler 0,90 0,82 27 37 36

Spørgs-
måls-
nummer i 
forældre-
skema Item

Stan-
dardaf-
vigelse 
- pæda-
gogsvar

Stan-
dardaf-
vigelse 
- foræl-
dresvar

Andel, 
hvor 
foræl-
drene 
har 
højere 
score 
end 
pæda-
gogerne

Andel, 
hvor 
foræl-
drene 
har 
samme 
score 
som 
pæda-
gogerne

Andel, 
hvor 
foræl-
drene 
har 
lavere 
score 
end 
pæda-
goger

SPM8_B22

Har barnet forståelse for hvad der er "dit og mit" i 
hjemmet, institutionen eller andre steder (fx 
legetøj, slik m.v.) 0,84 0,76 29 45 26

SPM8_B23
Kommer bedre ud af det med voksne end med 
jævnaldrende 1,02 0,94 42 32 27

SPM8_B24 Er bange for mange ting, let at skræmme 0,92 0,95 31 35 33

SPM8_B25
Gør de ting færdige som er i gang, god til at 
koncentrere sig 0,95 0,90 31 35 34

SPM15_C1
Udforsker og eksperimenterer med forskellige 
materialer (fx spil, ler, maling, computer, naturen) 0,94 0,74 57 27 16

SPM15_C2

Tager selv initiativer til at lære noget nyt - spørger 
meget, studerer omverden (bøger, voksnes viden, 
samfundet, kulturen, rettigheder) 1,05 0,87 58 25 17

SPM15_C3
Udfolder sig godt sprogligt (fx fortæller selv med 
et alderssvarende og nuanceret sprog) 1,10 0,87 44 43 13

SPM15_C4
Har svært ved at forstå andres sprog og 
fortællinger, når der fx bliver læst historie 1,01 0,87 17 43 40

SPM15_C5 Prøver (eller kan) skrive eller læse selv 1,34 1,40 48 31 21
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SPM15_C6 Bruger computer på en søgende og kreativ måde 1,61 1,66 14 18 68

SPM15_C7 Har talforståelse, kan fx tælle fra 1-10 eller mere 1,39 0,81 49 44 6

SPM15_C8
Undrer sig over naturfænomener, er interesseret i 
at vide noget om naturen 1,10 1,02 57 27 16

SPM15_C9
Har tidsfornemmelse, dvs. kan klokken, fornemme 
tidsforløb og tidsforbrug 1,18 1,10 38 28 34

SPM15_C1
0

Har svært ved at finde vej generelt og på ture ud i 
omverdenen 1,03 1,04 24 29 47

SPM15_C1
1

Har en fornemmelse af "geografisk placering" - fx 
hvor de er og bor, hvilket land de kommer fra og 
lign. 1,18 1,15 45 26 29

SPM15_C1
4

Udfolder sig kreativt i forhold til musik, dvs. 
synger, spiller, lytter til musik og er selv skabende 
(spiller fx på et instrument) 1,09 0,96 58 26 16

SPM15_C1
5

Kan forstå, tolke og skabe billeder, dvs. tegner, ser 
på billeder (fx udstillinger), er nysgerrig i forhold 
til kunst 1,13 1,14 43 30 27

SPM15_C1
6

Er ved hjælp af sproget i stand til at give udtryk 
for sine behov 0,89 0,66 40 48 12

Spørgs-
måls-
nummer i 
forældre-
skema Item

Stan-
dardaf-
vigelse 
- pæda-
gogsvar

Stan-
dardaf-
vigelse 
- foræl-
dresvar

Andel, 
hvor 
foræl-
drene 
har 
højere 
score 
end 
pæda-
gogerne

Andel, 
hvor 
foræl-
drene 
har 
samme 
score 
som 
pæda-
gogerne

Andel, 
hvor 
foræl-
drene 
har 
lavere 
score 
end 
pæda-
goger

SPM15_C1
7 Er i stand til at argumentere for sine synspunkter 1,12 1,04 38 33 29

SPM15_C1
8 Kan fortælle en sammenhængende historie 1,11 0,95 37 38 25

SPM15_C1
9

Er interesseret i at eksperimentere med lyde, ord 
og tekst 1,10 0,99 52 29 18

SPM15_C2
0 Kan skrive sit eget navn 1,71 1,79 21 61 18

SPM15_C2
1 "Læser med" når der læses højt af kendte bøger 1,28 1,36 47 23 31

SPM15_C2
2 Kan genkende de fleste bogstaver i alfabetet 1,32 1,41 30 44 26

SPM15_C2 "Læser"/kigger i alderssvarende bøger på egen 1,07 1,01 45 31 25
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3 hånd

SPM15_C2
4 Kan genkende sit eget navn på skrift 1,57 1,57 36 41 24

SPM15_C2
5

Er interesseret i at lære at stave fx sit navn, eller til 
mor og far 1,52 1,58 48 36 16

SPM15_C2
6

Har fornemmelse for begreber som "større end" og 
"mindre end" 1,28 1,23 46 32 23

SPM15_C2
7

Har fornemmelse for proportioner, dvs. høj-lav, 
stor-lille, tyk-tynd etc. 1,22 0,93 54 32 14

SPM15_C2
8

Beskriver former med ord som cirkler, firkanter og 
trekanter 1,38 1,36 52 27 21

SPM15_C2
9

Kan genskabe simple mønstre eller former, fx når 
der tegnes og males 1,28 1,29 43 31 26

SPM15_C3
0 Kender sin egen alder 0,71 0,56 21 72 7

SPM15_C3
1

Har forståelse for forskellighed - kulturforskelle 
og sociale forskelle (fx mht. hudfarve, sprog, 
madvaner, familieforhold etc.) 1,24 1,31 39 29 32

SPM15_C3
2 Kan lide at lytte til sang og musik 0,91 0,60 51 41 8

SPM15_C3
3

Er fantasifuld, kan fx fortælle selvdigtede historier 
og/eller opfinde lege 1,22 0,97 56 30 14

SPM16_D1 Er nysgerrig og kan lide at lære noget nyt 0,89 0,66 56 32 11

SPM16_D2 Får kreative ideer til løsninger på opgaver 1,07 0,94 52 28 20

Spørgs-
måls-
nummer i 
forældre-
skema Item

Stan-
dardaf-
vigelse 
- pæda-
gogsvar

Stan-
dardaf-
vigelse 
- foræl-
dresvar

Andel, 
hvor 
foræl-
drene 
har 
højere 
score 
end 
pæda-
gogerne

Andel, 
hvor 
foræl-
drene 
har 
samme 
score 
som 
pæda-
gogerne

Andel, 
hvor 
foræl-
drene 
har 
lavere 
score 
end 
pæda-
goger

SPM16_D3
Har svært ved at gennemføre en opgave, mister 
hurtigt lysten 0,97 0,88 30 33 37

SPM16_D4 Er bange for at prøve noget nyt 0,94 0,96 26 35 39

SPM16_D5 Uforudsete ting er skræmmende 0,99 0,92 30 34 37

SPM16_D6
Er interesseret i at lære noget inden for mange 
forskellige områder 0,95 0,80 51 31 18

SPM16_D7 Keder sig eller holder sig uden for 0,98 0,80 21 38 42
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læringsaktiviteter

SPM16_D8

Mestrer de udfordringer og opgaver der ligger i 
tilknytning til voksenstyrede læringsaktiviteter i 
hverdagen 0,90 0,86 35 36 29

SPM16_D9
Har gå-på-mod i forbindelse med nye 
læringsaktiviteter og nye udfordringer 0,97 0,81 44 36 20

SPM16_D1
0

Kan holde fokus og koncentrere sig om 
læringsaktiviteter, som er rettet imod et bestemt 
mål 0,93 0,82 38 36 26

SPM16_D1
1 Er bange for at prøve noget nyt 0,97 0,89 24 36 40

SPM16_D1
2

Er interesseret i at udvikle sit sprog (fx ved at få 
læst højt, at forstå nye ord, undersøge sprogets 
nuancer og muligheder) 0,99 0,85 51 32 17

SPM16_D1
3

Reflekterer over det at tænke (dvs. 
eksperimenterer med tanker, egne og andres og 
kommunikerer det ud) 1,19 1,12 50 25 25

SPM16_D1
4

Venter på at de voksne tager initiativet til, at der 
skal ske eller opleves noget (fx sport, kunst, brug 
af PC, oplæsning, mv.) 1,06 0,89 25 31 44

SPM16_D1
5

Holder engagementet fast, dvs. koncentrerer sig i 
læringsaktiviteter 0,94 0,83 35 37 28

SPM16_D1
6

Tager selv initiativer og er nysgerrig ift. at lære 
noget nyt (fx sprog, tal, om naturen, musik, 
maleri, fysisk udfoldelse mv.) 1,04 0,86 56 28 16

SPM16_D1
7

Keder sig eller holder sig uden for 
læringsaktiviteter 0,94 0,73 21 39 40

SPM16_D1
8

Undersøger omverdenen gennem brug af alle 
sanser 0,89 0,78 45 33 22

SPM16_D1
9

Stiller spørgsmål til dig som pædagog mht. at 
komme til at forstå omverdenen bedre 1,06 0,80 63 26 11

SPM16_D2
0

Har svært ved at gennemføre en af de voksne 
stillet opgave (fx gennemføre en bestemt aktivitet 
eller rydde op efter sig o.l.). 1,00 0,96 39 31 30
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