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Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med udsatte børn i daginstitutioner – indsats og effekt 
(HPA-projektet). Bilagsmateriale, arbejdspapir 4: Børnehavebørns kompetencer – resultater af 3.
screening i HPA-projektet.

Forord v. Bente Jensen

Dette arbejdspapir, som indgår i HPA-projektets bilagsmateriale, danner baggrund for analyser, der 
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 3-6 årige 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 2 og 3 
(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 (se også arbejdspapir 1).

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 3. screening i HPA-projektet
/Niels Glavind

Nærværende notat indeholder resultater af 3. screeningsrunde i HPA-projektet. De anvendte begreber er de 
samme som beskrevet i notatet om baseline.

Der er dog sket en nyberegning af de anvendte skalaværdier på et nyt grundlag. De fundne resultater kan 
derfor ikke uden videre sammenlignes med resultaterne fra tidligere notater.

Screeningens metode og gennemførelse. Bortfaldsanalyse

3. screeningsrunde omfatter 34 institutioner i Århus og 18 institutioner i Hvidovre. Der er i alt 3101 børn 
omfattet af screeningen.

Der er som tidligere 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 2 viser svarprocenterne i de to kommuner.

Tabel 1. Svarprocenter ved 3. screeningsrunde i de to kommuner

Pædagogskemaet Forældreskemaet Antal børn, der har 
haft mulighed for 
deltagelse

Hvidovre 75,3 37 1241

Århus 69,6 25 1860

I alt 71,9 29,8 3101

Tabel 2 viser svarprocenterne i interventions hhv. referenceinstitutionerne.
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Tabel 2. Svarprocent i de to skemaer sammenholdt i hhv. interventions- og referenceinstitutioner

Pædagogskemaet Forældreskemaet

Svarprocent

Interventionsinstitutioner 75,0 32,0

Referenceinstitutioner 70,5 28,3

I alt 72,7 30,1

Det ses, at forskellen i deltagelse mellem interventions- og referenceinstitutioner er lille. I forhold til 2. 
screeningsrunde er der sket et fald i svarprocenterne.

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 3.

Tabel 3. 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 - 72,7 72,1 77,8 70 72,4 75,8 70,8 72,3 206

Erhvervs-
faglig - - 57,1 77,3 75 76,7 75,4 72,4 74,5 184

Videregå-
ende - - - - 50 76,5 75,8 61,5 74,1 112

I alt 55,2 71,4 66,3 77,9 70,4 75,1 75,6 70,7 73,5 502

Sambo-
ende for-
ældre

Ingen 73,1 77,5 75,5 73,4 77,8 74,7 73,3 77,6 75 364

Erhvervs-
faglig 71,7 60,7 67,6 78,8 72,3 78,4 78,3 68 77,3 749

Videregå-
ende 78,6 64 71,7 75,9 69 75,8 76 66,7 75,6 1278

I alt 73,8 71,4 72,6 76,6 74,1 76,5 76,5 72,8 76 2391

I alt

Ingen 72,6 75,8 74,5 74,4 73 73,8 73,9 74,2 74 570

Erhvervs-
faglig 67,9 61,9 65,3 78,6 73,6 78 77,9 69,9 76,7 933

Videregå-
ende 69,7 66,7 68,3 76,1 64,9 75,8 76 65,7 75,5 1390
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I alt 70,6 71,4 71 76,8 72,2 76,3 76,4 71,9 75,6 2893

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 72,7. 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 75,9. For alle 
betydende grupper ligger svarprocenterne rimeligt.1

Derimod er der en betydelig forskel i svarprocent, hvis vi ser på svarprocenten i forbindelse med 
spørgeskemaet til forældrene. Dette fremgår af Tabel 4.

Tabel 4. 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 - 11,4 9,8 31,1 18 22,1 24,2 16 18,4 206

Erhvervs-
faglig - - 9,5 36,1 15,9 30,7 35,7 12,1 28,3 184

Videregå-
ende - - - 36,2 - 36,3 35,4 23,1 33,9 112

I alt 13,8 7,9 9,8 35,3 18,4 29 33,1 15,3 25,5 502

Sambo-
ende for-
ældre

Ingen 14,9 7,5 10,9 27,3 28,6 27,6 23,5 16,8 20,9 364

Erhvervs-
faglig 23,9 17,9 21,6 34,4 19,1 33,3 33,7 18,7 32,2 749

Videregå-
ende 17,9 20 18,9 37,6 27,6 37,4 37,2 24,1 36,6 1278

I alt 18,4 12 15,3 35,8 25,2 35,1 34,6 18,8 32,8 2391

I alt

Ingen 13,1 8,9 10,6 28,1 22,1 25,4 23,7 16,4 20 570

Erhvervs-
faglig 24,5 11,9 18,9 34,7 17,6 32,8 34 15,8 31,4 933

Videregå-
ende 18,2 16,7 17,5 37,5 29,7 37,3 37 23,9 36,4 1390

I alt 17,6 10,7 13,9 35,7 21,6 34,1 34,5 17,2 31,6 2893

                                                     
1 Tabellen omfatter som det ses 2893 børn, mens der er uddelt 3101 skemaer. Dette skyldes, at der er børn, hvis familie, 
der ikke er tilstrækkelige registeroplysninger om, fx fordi de er indvandret efter dannelsen af registersamkørslen. Dette 
har ingen betydning for analysen af svarprocenter.
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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 11,4. 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 37,6.

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.

Rasultater målt ved index

Som ved beskrivelsen af baseline gennemgås resultaterne primært ved hjælp af konstruerede index. I Bilag A 
og B findes desuden en randfordeling.

Der er anvendt 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

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
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Hvilke items, der indgår i de enkelte index, fremgår af Bilag C.

De 13 index omfatter et forskelligt antal items og forskellige svarmuligheder, ligesom spredningen i svarene 
er forskellig for de forskellige items. Tabel 5 viser gennemsnit, spredning m.v. for de enkelte index.
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Tabel 5. Minimum, maksimum, 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 -3,72 -2,65 -1,71 0,4 0,61 0,93 0,93 2,78 1,15

Index 2: Samarbejde og 
tilpasningsevne -2,88 -1,68 0,36 1,69 1,24 2,51 2,58 2,89 1,75

Index 3: Sociabilitet –
blandt jævnaldrende -2,85 -2,41 0,64 1,1 0,8 2,71 2,71 3,45 1,86

Index 4: Antisocial 
adfærd/urolig -2,35 -2,1 -1,15 -1,96 -1,78 -1,92 0,98 1,99 0,67

Index 5: Empati og pro-
social adfærd -2,96 -1,56 -1,51 0,43 0,32 1,53 1,62 1,97 1,38

Index 6: Åbenhed 1 3 3,5 4 3,91 4,5 5 5 0,8

Index 7: Sproglig 
kompetence –
kommunikation -3,67 -3,25 -1,74 0,31 0,14 1,68 3,49 3,72 2,14

Index 8: Matematisk 
forståelse og 
kompetence -4,15 -3,5 -1,99 0,39 0,13 1,98 3,56 3,99 2,6

Index 9: 
Naturkompetence, 
naturfænomener -2,14 -1,75 -1,69 0,6 0,25 1,72 1,72 2,8 1,42

Index 10: Kulturel 
kompetence, 
udtryksformer og 
værdier -2,75 -1,58 -1,54 0,44 0,82 1,53 1,59 1,99 1,35

Index 11: Mestring af 
udfordringer m.h.t. 
læring -2,47 -2,48 -1,98 0,72 0,64 0,56 0,56 2,15 1,22

Index 12: Nysgerrig 
udforsken -3,36 -2,94 -2,44 -1,2 -1,1 0,33 0,33 3,21 1,33

Index 13: 
Initiativtagning, 
kreativitet -2,13 -1,73 -1,66 0,53 0,3 1,67 1,67 2,16 1,41

Der er ikke opstillet et samlet index, men pædagoger og forældre har fået følgende spørgsmål om deres 
sammenfattende vurdering:

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

Svarfordelingen er således:

Nej: 75,9 pct.
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Ja, mindre vanskeligheder: 14,5 pct.

Ja, tydelige vanskeligheder:   6,6 pct.

Ja, alvorlige vanskeligheder:   2,9 pct.

Der er 205 børn, som efter pædagogernes opfattelse har tydelige eller alvorlige vanskeligheder.

Gennemsnitsindex i 2. screeningsrunde

Tabel 6 viser herefter de gennemsnitlige indexværdier for børnene, hvis de inddeles efter udsathed, jf. notat 
om baseline.

Tabel 6. Gennemsnitsindex for børn med forskellig udsathed.

Mindst 
udsatte 
gruppe

Næst-
mindst 
udsatte 
gruppe

Næstmest 
udsatte 
gruppe

Mest ud-
satte 
gruppe I alt

Gennemsnit

Index 1: Selvstændighed og 
koncentration -0,49 -0,67 -0,82 -0,95 -0,61

Index 2: Samarbejde og tilpasningsevne 1,24 0,84 0,64 0,42 1,02

Index 3: Sociabilitet – blandt 
jævnaldrende 0,93 0,62 0,57 0,56 0,8

Index 4: Antisocial adfærd/urolig -1,85 -1,77 -1,66 -1,54 -1,78

Index 5: Empati og pro-social adfærd 0,44 0,29 0,05 -0,06 0,32

Index 6: Åbenhed 3,97 3,87 3,78 3,79 3,91

Index 7: Sproglig kompetence –
kommunikation 0,21 -0,19 -0,47 -0,56 -0,01

Index 8: Matematisk forståelse og 
kompetence 0,33 -0,11 -0,3 -0,24 0,13

Index 9: Naturkompetence, 
naturfænomener -0,16 -0,28 -0,46 -0,45 -0,25

Index 10: Kulturel kompetence, 
udtryksformer og værdier 0,07 -0,06 -0,15 -0,22 -0,01

Index 11: Mestring af udfordringer m.h.t. 
læring -0,55 -0,69 -0,79 -0,95 -0,64

Index 12: Nysgerrig udforsken -1,01 -1,11 -1,27 -1,45 -1,1

Index 13: Initiativtagning, kreativitet -0,17 -0,38 -0,58 -0,64 -0,3

Antal 1.417 287 322 214 2.240
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I Tabel 7 ses de gennemsnitlige indexværdier i hvv. interventions- og referenceinstitutioner.
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Tabel 7. Gennemsnitsindex for børn i interventions- og referenceinstitutioner.

Intervention Reference I alt

Gennemsnit

Index 1: Selvstændighed og koncentration -0,52 -0,69 -0,61

Index 2: Samarbejde og tilpasningsevne 1,11 0,94 1,02

Index 3: Sociabilitet – blandt jævnaldrende 0,94 0,66 0,8

Index 4: Antisocial adfærd/urolig -1,79 -1,77 -1,78

Index 5: Empati og pro-social adfærd 0,43 0,2 0,32

Index 6: Åbenhed 3,95 3,88 3,91

Index 7: Sproglig kompetence – kommunikation 0,17 -0,2 -0,01

Index 8: Matematisk forståelse og kompetence 0,26 0,01 0,13

Index 9: Naturkompetence, naturfænomener -0,17 -0,33 -0,25

Index 10: Kulturel kompetence, udtryksformer og 
værdier 0,05 -0,06 -0,01

Index 11: Mestring af udfordringer m.h.t. læring -0,57 -0,71 -0,64

Index 12: Nysgerrig udforsken -0,99 -1,21 -1,1

Index 13: Initiativtagning, kreativitet -0,19 -0,41 -0,3

Antal 1.105 1.135 2.240

I Tabel 8 ses gennemsnitsværdierne fordelt på barnets alder (september 2007).

Tabel 8. Gennemsnitsindex for børn fordelt på barnets alder.

Under 3 år
3 år

4 år
5 år eller 
mere I alt

Index 1: Selvstændighed og koncentration -0,63 -0,52 -0,68 0,06 -0,59

Index 2: Samarbejde og tilpasningsevne 1 1,02 1,09 1,55 1,05

Index 3: Sociabilitet – blandt jævnaldrende 0,73 0,74 0,93 1,49 0,83

Index 4: Antisocial adfærd/urolig -1,74 -1,74 -1,85 -1,85 -1,78

Index 5: Empati og pro-social adfærd 0,26 0,33 0,35 0,67 0,33

Index 6: Åbenhed 3,94 3,84 3,96 4,34 3,92

Index 7: Sproglig kompetence –
kommunikation 0,08 -0,04 -0,02 0,47 0,01

Index 8: Matematisk forståelse og kompetence 0,29 0,06 0,21 0,08 0,16

Index 9: Naturkompetence, naturfænomener -0,21 -0,26 -0,23 -0,08 -0,24

Index 10: Kulturel kompetence, udtryksformer 
og værdier 0,06 -0,02 -0,01 0,09 0
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Index 11: Mestring af udfordringer m.h.t. 
læring -0,71 -0,61 -0,62 -0,25 -0,62

Index 12: Nysgerrig udforsken -1,08 -1,11 -1,11 -0,72 -1,09

Index 13: Initiativtagning, kreativitet -0,21 -0,31 -0,32 -0,11 -0,29

Antal 455 897 791 51 2.194
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Tabel 9 viser gennemsnitsindex fordelt på familiens samlivsforhold..

Tabel 9. Gennemsnitsindex for børn fordelt på familiens samlivsforhold.

Bor ikke 
sammen med 
både far og 
mor

Bor sammen 
med både far 
og mor I alt

Gennemsnit

Index 1: Selvstændighed og koncentration -0,82 -0,56 -0,61

Index 2: Samarbejde og tilpasningsevne 0,66 1,1 1,02

Index 3: Sociabilitet – blandt jævnaldrende 0,75 0,81 0,8

Index 4: Antisocial adfærd/urolig -1,63 -1,82 -1,78

Index 5: Empati og pro-social adfærd 0,06 0,38 0,32

Index 6: Åbenhed 3,87 3,92 3,91

Index 7: Sproglig kompetence – kommunikation -0,08 0 -0,01

Index 8: Matematisk forståelse og kompetence 0,15 0,12 0,13

Index 9: Naturkompetence, naturfænomener -0,32 -0,23 -0,25

Index 10: Kulturel kompetence, udtryksformer og 
værdier -0,03 0 -0,01

Index 11: Mestring af udfordringer m.h.t. læring -0,76 -0,61 -0,64

Index 12: Nysgerrig udforsken -1,24 -1,07 -1,1

Index 13: Initiativtagning, kreativitet -0,42 -0,27 -0,3

Antal 410 1.830 2.240

Tabel 10 viser indexværdierne, hvis vi sammenholder med højeste erhvervsmæssige uddannelsesniveau 
blandt forældrene.
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Tabel 10. Gennemsnitsindex for børn med forskelligt uddannelsesniveau blandt forældrene.

Ingen 
er-
hvervs-
uddan-
nelse

Er-
hvervs-
faglig 
uddan-
nelse

Kort 
videre-
gående

Mel-
lemlang 
videre-
gående

Bache-
lor

Lang 
videre-
gående

Forsker I alt

Gennemsnit

Index 1: Selvstændighed og 
koncentration -0,89 -0,67 -0,65 -0,49 -0,4 -0,3 -0,69 -0,61

Index 2: Samarbejde og 
tilpasningsevne 0,51 0,86 1,07 1,29 1,51 1,5 1,38 1,02

Index 3: Sociabilitet – blandt 
jævnaldrende 0,45 0,83 0,76 0,96 1,15 0,9 1,08 0,8

Index 4: Antisocial 
adfærd/urolig -1,64 -1,76 -1,78 -1,85 -1,91 -1,91 -1,85 -1,78

Index 5: Empati og pro-social 
adfærd 0,03 0,2 0,33 0,49 0,69 0,57 0,93 0,32

Index 6: Åbenhed 3,73 3,94 3,97 4,01 3,99 3,95 3,91 3,92

Index 7: Sproglig kompetence 
– kommunikation -0,77 -0,02 0,04 0,27 0,37 0,46 0,19 -0,01

Index 8: Matematisk forståelse 
og kompetence -0,62 0,13 0,28 0,39 0,65 0,59 0,11 0,14

Index 9: Naturkompetence, 
naturfænomener -0,54 -0,29 -0,27 -0,12 -0,13 0,02 0,18 -0,25

Index 10: Kulturel 
kompetence, udtryksformer og 
værdier -0,32 0 0,04 0,05 0,17 0,23 0,08 0

Index 11: Mestring af 
udfordringer m.h.t. læring -0,94 -0,69 -0,65 -0,56 -0,41 -0,31 -0,59 -0,64

Index 12: Nysgerrig udforsken -1,37 -1,18 -1,01 -0,94 -0,94 -0,89 -0,89 -1,1

Index 13: Initiativtagning, 
kreativitet -0,65 -0,38 -0,21 -0,1 -0,17 -0,03 0,29 -0,3

Antal 427 718 172 414 101 336 29 2.197

Tabel 11 viser gennemsnitsindex fordelt på kommune.
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Tabel 11. Gennemsnitsindex for børn i de to kommuner.

Århus Hvidovre I alt

Gennemsnit

Index 1: Selvstændighed og koncentration -0,55 -0,65 -0,61

Index 2: Samarbejde og tilpasningsevne 1,03 1,02 1,02

Index 3: Sociabilitet – blandt jævnaldrende 0,84 0,77 0,8

Index 4: Antisocial adfærd/urolig -1,78 -1,79 -1,78

Index 5: Empati og pro-social adfærd 0,28 0,35 0,32

Index 6: Åbenhed 3,98 3,87 3,91

Index 7: Sproglig kompetence – kommunikation -0,04 0,01 -0,01

Index 8: Matematisk forståelse og kompetence 0 0,22 0,13

Index 9: Naturkompetence, naturfænomener -0,31 -0,2 -0,25

Index 10: Kulturel kompetence, udtryksformer og 
værdier -0,04 0,01 -0,01

Index 11: Mestring af udfordringer m.h.t. læring -0,66 -0,62 -0,64

Index 12: Nysgerrig udforsken -1,11 -1,1 -1,1

Index 13: Initiativtagning, kreativitet -0,27 -0,32 -0,3

Antal 945 1.295,00 2.240,00
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Bilag A
HPA-PROJEKTET

Børns sociale kompetencer
og læringskompetencer

Spørgeskema til pædagoger

Randfordelinger - 3. nedslag

Spm. 1 Hvem udfylder skemaet

Leder/souschef 13,9 Pædagog 86,1

Spm. 2 Køn

Mand 6,6 Kvinde 93,4

Spm. 4 Uddannelse

Seminarieuddannet pædagog 88,4

Uddannet via den pædagogiske suppleringsuddannelse 0,3

Pædagogmedhjælper (uden nogle af de to ovennævnte uddannelser) 9,2

Anden relevant uddannelse/efteruddannelse 2,1
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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.) 1,4 5,8 26,1 36,7 30,0

A2. Tænker sig om før han eller hun handler (dvs. er i stand til at 
kontrollere situationen) 1,9 7,9 32,6 36,8 20,9

A3. Er hjælpsom over for andre børn 0,9 5,6 29,3 39,9 24,4

A4. Er fair i leg og spil med andre børn 0,9 5,4 28,5 41,3 24,0

A5. Hører efter og tilpasser sig de andre børn 1,2 6,4 34,2 36,7 21,5

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) 36,8 33,1 23,4 5,7 1,1

A7. Følger reglerne i leg og spil med andre børn 1,0 4,8 28,3 41,0 24,9

A8. Bliver ophidset, hvis du som pædagog ikke giver barnet 
tilstrækkelig opmærksomhed 52,5 29,0 13,1 4,1 1,3

A9. Er solidarisk med andre børn (dvs. prøver at hjælpe eller 
trøste andre børn, hvis de er kede af det, bange eller urolige) 1,9 8,3 33,2 36,0 20,6

A10. Kan opføre sig hensigtsmæssigt og afslappet i situationer, 
som ikke er strukturerede og forudsigelige 1,5 5,7 24,1 38,5 30,2

A11. Venter på sin tur i leg, spil eller andre aktiviteter i 
hverdagen 1,4 5,8 24,7 39,3 28,8

A12. Er åben og direkte overfor andre børn, dvs. giver udtryk for 
hvad han eller hun vil 1,2 7,3 23,2 40,3 28,0

17



S
jæ

ld
en

t/
 

al
dr

ig

Ik
ke

 t
it

N
og

en
 

ga
n
g
e

O
ft

e

N
æ

st
en

 

al
ti
d
/a

lt
id

A13. Vil gerne samarbejde når du som pædagog opfordrer barnet 
til at deltage i aktiviteter, som du /I har bestemt 0,7 3,3 23,2 41,1 31,8

A14. Bliver let distraheret og mister koncentrationen i samværet i 
hverdagens aktiviteter 25,1 33,6 27,2 11,5 2,6

A15. Er god til at få andre børns opmærksomhed 1,1 8,9 29,3 37,9 22,7

A16 Er venlig mod andre børn (dvs. siger pæne eller venlige ting 
til andre) 1,0 5,8 29,4 40,6 23,3

A17. Kan gennemføre en opgave ved at arbejde målrettet med 
en aktivitet sammen med andre børn 1,7 7,0 31,2 38,2 21,9

A18. Er med i andre børns leg 0,2 3,2 14,7 40,0 42,0

A19. Kan selvstændigt vælge materialer, der passer til 
situationen (fx legeredskaber, blyanter, farver, 
computerprogrammer etc.) 1,2 5,9 20,9 36,2 35,8

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 37,5 36,8 20,4 4,5 0,9

A21. Følger gerne institutionens regler 0,7 4,0 19,7 40,0 35,6

A22. Er høflig ved fx at bruge udtryk som ’må jeg godt’ eller ’tak’ 1,4 7,3 23,6 38,5 29,2

A23. Er rastløs eller urolig 42,4 30,5 17,4 7,7 2,1

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) 0,7 4,1 22,9 44,7 27,6

A25. Er rolig og let at omgås 1,6 4,6 18,3 36,8 38,6

A26. Samarbejder godt i mindre grupper af børn 0,6 2,6 18,7 42,6 35,6

A27. Er selv med til at finde på lege sammen med andre børn 0,8 3,5 16,6 40,7 38,5

A28. Deler legetøj og andre ejendele med andre børn 1,1 4,4 21,1 42,5 30,9

A29. Driller andre børn, giver dem fx øgenavne eller andre 
former for drilleri 49,0 25,7 19,2 5,5 0,6

A30. Har tillid til andre mennesker, er tryg 0,3 2,6 17,5 43,0 36,6

A31. Foreslår andre børn at de kan være med i en leg eller spil 1,7 7,3 33,9 39,1 18,0
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A32. Bryder ind og forhindrer derved andre børn i at udføre de 
aktiviteter, de er i gang med  41,1 31,3 21,1 5,5 1,0

A33. Er udholdende når han eller hun står overfor udfordringer 
og vanskelige opgaver 3,2 13,7 38,6 32,2 12,3

A34. Viser stolt de ting frem, han eller hun har lavet  0,7 5,3 21,5 41,2 31,4

A35. Accepterer ændringer i dagligdagen uden at blive 
ophidset/urolig (fx aflysning af udflugt, tur i svømmehal eller 
lignende) 4,6 5,3 15,0 38,7 36,4

A36. Kan lide at gennemføre ting selvstændigt (dvs. søger kun 
hjælp hos andre børn som en sidste mulighed) 3,0 11,6 34,0 34,2 17,2

A37. Mobber andre børn 59,4 23,4 13,6 2,9 0,7

A38. Er interesseret i mange og forskellige ting i omgivelserne 0,6 5,3 26,0 42,4 25,8

A39. Giver spontant en undskyldning efter en forseelse eller et 
fejltrin 4,6 14,6 34,5 29,9 16,3

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.) 36,6 33,5 21,8 6,2 1,9

A41. Er dominerende og vil have sin vilje over for andre børn 28,5 29,9 28,1 10,4 3,1

A42. Er det man vil karakterisere som et uroligt barn (dvs. kan 
ikke stå eller sidde stille ret længe ad gangen) 55,9 22,3 13,0 5,6 3,3

A43. Gennemfører opgaver eller andre aktiviteter helt til de er 
færdige, god til at fastholde opmærksomheden længere tid ad 
gangen 2,7 9,8 32,2 35,6 19,8

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 1,1 5,6 27,5 40,0 25,9

B2. Er rastløs, overaktiv, har svært ved at holde sig i ro i 
længere tid 48,8 26,2 16,0 6,7 2,2

B3. Klager ofte over hovedpine, ondt i maven, kvalme eller 
lign. 60,8 27,8 9,6 1,3 0,5

B4. Er god til at dele med andre børn (slik, legetøj og lign.) 1,0 5,6 29,1 42,0 22,4

B5. Har ofte raserianfald, bliver let hidsig 51,6 28,2 12,9 5,8 1,6

B6. Er lidt af en enspænder, leger mest alene 42,6 32,7 17,8 4,9 2,1

B7. Gør for det meste hvad der bliver sagt, følger ’husets 
regler’ 1,1 3,7 19,0 41,5 34,6

B8. Bekymrer sig om mange ting, virker ofte bekymret 40,4 37,5 17,4 4,1 0,6

B9. Prøver at hjælpe hvis andre slår sig, er kede af det eller 
skidt tilpas 1,8 8,8 33,9 35,7 19,8

B10. Sidder konstant urolig på stolen, har svært ved at holde 
arme og ben i ro 50,1 26,5 14,7 5,6 3,1
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B11. Har mindst én god ven 1,2 3,5 12,4 27,7 55,2

B12. Kommer ofte i slagsmål 57,3 24,5 13,3 4,3 0,6

B13. Er ofte ked af det, trist eller har let til gråd 34,4 39,3 20,8 4,7 0,9

B14. Er generelt vellidt af andre børn 0,7 3,4 16,7 37,3 42,0

B15. Er nem at distrahere, mister let koncentrationen 25,9 34,9 26,6 9,3 3,4

B16. Er utryg og bliver nemt usikker på sig selv i nye 
situationer 25,7 31,6 31,6 8,6 2,4

B17. Er god mod mindre børn 0,9 4,4 21,3 38,3 35,1

B18. Lyver eller snyder ofte 51,8 29,3 13,8 3,9 1,1

B19. Bliver drillet eller mobbet af andre børn 60,8 28,1 9,4 0,9 0,8

B20. Tilbyder ofte af sig selv at hjælpe andre (fx forældre, 
pædagoger, andre voksne, andre børn) 4,7 16,1 37,4 27,5 14,3

B21. Tænker sig om før han eller hun handler 2,7 8,7 34,3 37,6 16,8

B22. Har barnet forståelse for hvad der er ”dit og mit” i 
hjemmet, institutionen eller andre steder (fx legetøj, slik m.v.) 1,0 2,4 14,5 33,6 48,5

B23. Kommer bedre ud af det med voksne end med 
jævnaldrende 29,6 41,1 22,6 4,8 2,0

B24. Er bange for mange ting, let at skræmme 36,5 40,1 18,9 3,5 1,0

B25. Gør de ting færdige som er i gang, god til at koncentrere 
sig 2,1 9,4 32,2 36,0 20,2

21



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

Nej 75,9

Ja, mindre vanskeligheder 14,5

Ja, tydelige vanskeligheder 6,6

Ja, alvorlige vanskeligheder 2,9

Hvis ”ja” i spm. 10  besvar venligst spm. 11-15. Ellers gå direkte til spm. 16.

Spm. 11 Hvor længe har disse vanskeligheder stået på?

Mindre end en måned 1,2

1-5 måneder 15,9

12 måneder 23,2

Mere end et år 59,7

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

Slet ikke 34,2

Kun lidt 48,7

Ret meget 14,8

Virkelig meget 2,3

Spm. 13 Påvirker disse vanskeligheder barnets dagligdag?

Slet ikke 5,0

Kun lidt 50,2

Ret meget 33,6

Virkelig meget 11,2

Spm. 14 Hvor gør disse vanskeligheder sig mest gældende?
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Slet 
ikke

Kun lidt Ret 
meget

Virkelig 
meget

I barnets forhold til kammerater 8,1 41,5 36,4 14,2

Med hensyn til at lære noget nyt i institutionen 13,8 42,9 34,3 9,0

Med hensyn til at deltage i hverdagens aktiviteter i 
institutionen 11,0 47,9 29,5 11,6

Spm. 15 Er disse vanskeligheder en belastning for dig som pædagog?

Slet ikke 27,8

Kun lidt 47,5

Ret meget 20,0

Virkelig meget 4,7

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.
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Spm. 16 Spørgsmål om barnets læringskompetencer

S
jæ

ld
en

t/

A
ld

ri
g

Ik
ke

 t
it

N
og

en

g
an

ge

O
ft

e

N
æ

st
en

 

al
ti
d
/a

lt
id

Ik
ke

 

R
el

ev
an

t

C1. Udforsker og eksperimenterer med forskellige 
materialer (fx spil, ler, maling, computer, naturen) 1,2 8,6 30,6 35,5 24,0

C2. Tager selv initiativer til at lære noget nyt -
spørger meget, studerer omverden (bøger, voksnes 
viden, samfundet, kulturen, rettigheder) 2,3 13,2 31,1 34,0 19,4

C3. Udfolder sig godt sprogligt (fx fortæller selv med 
et alderssvarende og nuanceret sprog) 2,6 8,5 18,0 31,1 39,9

C4. Har svært ved at forstå andres sprog og 
fortællinger, når der fx bliver læst historie 41,4 34,3 16,4 5,6 2,4

C5. Prøver (eller kan) skrive eller læse selv 23,6 21,2 22,3 17,5 15,5

C6. Bruger computer på en søgende og kreativ måde 5,3 5,7 5,9 3,9 2,5 76,7

C7. Har talforståelse, kan fx tælle fra 1-10 eller mere 6,1 7,2 15,5 22,8 48,5

C8. Undrer sig over naturfænomener, er interesseret i 
at vide noget om naturen 5,0 14,7 34,6 28,7 17,1

C9. Har tidsfornemmelse, dvs. kan klokken, 
fornemme tidsforløb og tidsforbrug 15,8 23,4 28,9 21,6 10,4 0,1

C10. Har svært ved at finde vej generelt og på ture ud 
i omverdenen 22,7 39,3 27,8 7,3 2,8

C11. Har en fornemmelse af ”geografisk placering” –
fx hvor de er og bor, hvilket land de kommer fra og 
lign. 5,6 13,8 29,2 31,6 19,7

C14. Udfolder sig kreativt i forhold til musik, dvs. 
synger, spiller, lytter til musik og er selv skabende 
(spiller fx på et instrument) 3,9 17,4 33,2 27,6 17,9

C15. Kan forstå, tolke og skabe billeder, dvs. tegner, 
ser på billeder (fx udstillinger), er nysgerrig i forhold 
til kunst 6,3 21,8 31,6 24,2 16,2
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C16. Er ved hjælp af sproget i stand til at give udtryk 
for sine behov 1,0 3,5 14,7 34,8 46,2

C17. Er i stand til at argumentere for sine synspunkter 3,2 8,3 23,2 31,6 33,7

C18. Kan fortælle en sammenhængende historie 3,0 7,9 18,2 31,8 39,1

C19. Er interesseret i at eksperimentere med lyde, ord 
og tekst 3,6 15,1 31,6 28,3 21,4

C20. Kan skrive sit eget navn 27,1 14,2 10,7 11,8 36,2

C21. ”Læser med” når der læses højt af kendte bøger 13,7 20,6 30,3 18,9 16,5

C22. Kan genkende de fleste bogstaver i alfabetet  26,5 24,4 21,6 12,4 15,0

C23. ”Læser”/kigger i alderssvarende bøger på egen 
hånd 4,6 8,6 29,2 29,7 28,0

C24. Kan genkende sit eget navn på skrift 8,2 9,5 15,4 19,1 47,7

C25. Er interesseret i at lære at stave fx sit navn, eller 
til mor og far 19,9 20,4 18,0 15,2 26,5

C26. Har fornemmelse for begreber som ”større end” 
og ”mindre end” 4,6 9,1 24,3 27,4 34,6

C27. Har fornemmelse for proportioner, dvs. høj-lav, 
stor-lille, tyk-tynd etc. 3,9 8,1 23,7 29,0 35,4
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C28. Beskriver former med ord som cirkler, firkanter 
og trekanter 14,6 18,3 24,6 18,4 24,0

C29. Kan genskabe simple mønstre eller former, fx 
når der tegnes og males 9,8 16,3 26,2 22,5 25,2

C30. Kender sin egen alder 0,8 1,7 6,2 16,7 74,5

C31. Har forståelse for forskellighed – kulturforskelle 
og sociale forskelle (fx mht. hudfarve, sprog, 
madvaner, familieforhold etc.) 7,1 15,7 32,2 25,4 19,7

C32. Kan lide at lytte til sang og musik 1,0 5,6 24,0 34,9 34,5

C33. Er fantasifuld, kan fx fortælle selvdigtede 
historier og/eller opfinde lege 5,6 11,5 25,5 30,5 26,9

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 0,7 5,0 29,6 39,1 25,5

D2. Får kreative ideer til løsninger på opgaver 4,2 16,0 34,9 30,1 14,9

D3. Har svært ved at gennemføre en opgave, mister 
hurtigt lysten 25,8 33,1 31,8 7,2 2,1

D4. Er bange for at prøve noget nyt 30,5 36,9 26,9 4,7 1,1

D5. Uforudsete ting er skræmmende 33,1 35,0 25,1 5,3 1,6

D6. Er interesseret i at lære noget inden for mange 
forskellige områder 1,9 8,4 33,9 36,2 19,6
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D7. Keder sig eller holder sig uden for 
læringsaktiviteter 38,2 37,1 19,8 4,0 0,9

D8. Mestrer de udfordringer og opgaver der ligger i 
tilknytning til voksenstyrede læringsaktiviteter i 
hverdagen 1,6 5,8 27,8 39,3 25,6

D9. Har gå-på-mod i forbindelse med nye 
læringsaktiviteter og nye udfordringer 1,6 9,6 32,2 34,8 21,8

D10. Kan holde fokus og koncentrere sig om 
læringsaktiviteter, som er rettet imod et bestemt mål 2,2 10,1 33,7 32,4 21,5

D11. Er bange for at prøve noget nyt 33,5 35,0 25,7 4,7 1,1

D12. Er interesseret i at udvikle sit sprog (fx ved at få 
læst højt, at forstå nye ord, undersøge sprogets 
nuancer og muligheder) 1,5 8,5 26,8 38,2 25,1

D13. Reflekterer over det at tænke (dvs. 
eksperimenterer med tanker, egne og andres og 
kommunikerer det ud) 6,7 15,7 35,0 27,7 14,9

D14. Venter på at de voksne tager initiativet til, at der 
skal ske eller opleves noget (fx sport, kunst, brug af 
PC, oplæsning, mv.)     22,2 36,6 28,4 10,3 2,6

D15. Holder engagementet fast, dvs. koncentrerer sig 
i læringsaktiviteter 2,2 10,5 34,9 33,6 18,8

D16. Tager selv initiativer og er nysgerrig ift. at lære 
noget nyt (fx sprog, tal, om naturen, musik, maleri, 
fysisk udfoldelse mv.) 2,9 14,0 37,9 29,1 16,1

D17. Keder sig eller holder sig uden for 
læringsaktiviteter 38,0 35,6 21,6 3,7 1,2
D18. Undersøger omverdenen gennem brug af alle 
sanser 0,8 6,9 28,0 38,8 25,6
D19. Stiller spørgsmål til dig som pædagog mht. at 
komme til at forstå omverdenen bedre 3,8 11,3 33,9 32,9 18,1
D20. Har svært ved at gennemføre en af de voksne 
stillet opgave (fx gennemføre en bestemt aktivitet 
eller rydde op efter sig o.l.). 31,6 31,4 27,4 6,8 2,9
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HPA-PROJEKTET

Børns sociale kompetencer
og læringskompetencer

Spørgeskema til forældre

Randfordelinger – 3. nedslag

Baggrundsspørgsmål

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

Ofte/altid 77,5

Af og til 16,2

Sjældent/aldrig 6,3

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

Ofte/altid 75,8

Af og til 19,1

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 38,9

Af og til 48,1

Sjældent/aldrig 13,0

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 1,3

Af og til 5,2
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Sjældent/aldrig 93,5

Spm. 6 Alder og søskende

Har barnet yngre søskende JA      44,0 NEJ      56,0

Har barnet ældre søskende JA      54,7 NEJ      45,3
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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. 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.) 0,1 0,6 12,1 36,6 50,6

A2. Tænker sig om før han eller hun handler (dvs. er i stand til at 
kontrollere situationen) 0,3 4,2 31,0 50,4 14,1

A3. Er hjælpsom over for andre børn 0 1,4 14,4 49,2 35,0

A4. Er fair i leg og spil med andre børn 0,6 2,0 23,1 51,0 23,3

A5. Hører efter og tilpasser sig de andre børn 0,1 2,8 28,1 50,4 18,6

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) 26,5 36,4 30,9 3,9 2,4

A7. Følger reglerne i leg og spil med andre børn 0,5 2,1 19,3 52,7 25,3

A8. Bliver ophidset, hvis du som forælder ikke giver barnet 
tilstrækkelig opmærksomhed 18,7 30,3 38,1 10,9 2,1

A9. Er solidarisk med andre børn (dvs. prøver at hjælpe eller trøste 
andre børn, hvis de er kede af det, bange eller urolige) 0,4 3,1 23,3 43,2 30,0

A10. Kan opføre sig hensigtsmæssigt og afslappet i situationer, 
som ikke er strukturerede og forudsigelige 0,9 4,3 21,1 46,2 27,5

A11. Venter på sin tur i leg, spil eller andre aktiviteter i hverdagen 0,4 2,9 18,8 46,3 31,6

A12. Er åben og direkte overfor andre børn, dvs. giver udtryk for 
hvad han eller hun vil 0,0 2,5 14,4 42,3 40,8

A13. Vil gerne samarbejde når du som forælder opfordrer barnet til 
at deltage i aktiviteter, som du /I har bestemt 0,0 0,8 18,2 47,4 33,5
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A14. Bliver let distraheret og mister koncentrationen i samværet i 
hverdagens aktiviteter 23,3 41,6 26,7 7,0 1,5

A15. Er god til at få andre børns opmærksomhed 0,2 3,3 23,1 50,5 22,9

A16 Er venlig mod andre børn (dvs. siger pæne eller venlige ting til 
andre) 0,2 0,8 19,5 51,1 28,4

A17. Kan gennemføre en opgave ved at arbejde målrettet med en 
aktivitet sammen med andre børn 0,8 2,3 24,3 48,2 24,4

A18. Er med i andre børns leg 0,0 1,4 10,7 45,3 42,6

A19. Kan selvstændigt vælge materialer, der passer til situationen 
(fx legeredskaber, blyanter, farver, computerprogrammer etc.) 0,3 0,7 7,1 32,4 59,4

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 43,6 33,3 17,0 4,8 1,3

A21. Følger gerne familiens regler 0,1 3,1 18,0 52,0 26,9

A22. Er høflig ved fx at bruge udtryk som ’må jeg godt’ eller ’tak’ 0,5 1,7 15,2 46,5 36,1

A23. Er rastløs eller urolig 38,4 35,0 21,8 3,9 1,0

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) 0,5 4,2 18,6 47,5 29,2

A25. Er rolig og let at omgås 0,0 1,5 14,8 41,1 42,7

A26. Samarbejder godt i mindre grupper af børn 0,1 0,7 9,5 45,4 44,3

A27. Er selv med til at finde på lege sammen med andre børn 0,1 0,9 10,3 41,1 47,5

A28. Deler legetøj og andre ejendele med andre børn 0,2 1,9 17,2 45,3 35,4

A29. Driller andre børn, giver dem fx øgenavne eller andre former 
for drilleri 54,1 32,0 12,3 1,1 0,5

A30. Har tillid til andre mennesker, er tryg 0,7 1,5 10,3 38,8 48,7

A31. Foreslår andre børn at de kan være med i en leg eller spil 1,1 4,2 35,8 44,7 14,2

A32. Bryder ind og forhindrer derved andre børn i at udføre de 
aktiviteter, de er i gang med  33,2 42,8 21,6 1,8 0,5

A33. Er udholdende når han eller hun står overfor udfordringer og 
vanskelige opgaver 2,9 11,2 42,2 32,0 11,8

A34. Viser stolt de ting frem, han eller hun har lavet  0,0 0,5 3,4 24,7 71,4
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A35. Accepterer ændringer i dagligdagen uden at blive 
ophidset/urolig (fx aflysning af udflugt, tur i svømmehal eller 
lignende) 1,8 4,6 20,7 38,5 34,4

A.36. Kan lide at gennemføre ting selvstændigt (dvs. søger kun 
hjælp hos andre børn som en sidste mulighed) 0,5 7,3 39,5 35,5 17,1

A37. Mobber andre børn 76,7 18,8 3,9 0,1 0,5

A38. Er interesseret i mange og forskellige ting i omgivelserne 0,2 0,7 6,3 33,8 59,0

A39. Giver spontant en undskyldning efter en forseelse eller et 
fejltrin 2,4 8,2 37,0 36,2 16,3

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.) 12,9 28,4 43,1 12,6 3,1

A41. Er dominerende og vil have sin vilje over for andre børn 20,3 36,1 34,2 7,3 2,1

A42. Er det man vil karakterisere som et uroligt barn (dvs. kan 
ikke stå eller sidde stille ret længe ad gangen) 55,3 22,7 14,0 5,7 2,3

A43. Gennemfører opgaver eller andre aktiviteter helt til de er 
færdige, god til at fastholde opmærksomheden længere tid ad 
gangen 0,7 6,0 33,9 41,0 18,4

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.

32



Spm. 8 Styrker og vanskeligheder
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B1. Er hensynsfuld og betænksom over for andre 0 0,5 16,5 48,3 34,7

B2. Er rastløs, overaktiv, har svært ved at holde sig i ro i længere tid 47,5 28,5 17,5 5,5 1,1

B3. Klager ofte over hovedpine, ondt i maven, kvalme eller lign. 65,0 21,2 9,5 2,3 2,0

B4. Er god til at dele med andre børn (slik, legetøj og lign.) 0,6 1,7 22,7 43,9 31,1

B5. Har ofte raserianfald, bliver let hidsig 28,8 32,3 28,3 8,7 2,0

B6. Er lidt af en enspænder, leger mest alene 42,7 33,5 18,2 3,9 1,7

B7. Gør for det meste hvad der bliver sagt, følger ’husets regler’ 0,1 3,6 21,8 50,1 24,5

B8. Bekymrer sig om mange ting, virker ofte bekymret 51,7 24,6 15,0 6,8 1,9

B9. Prøver at hjælpe hvis andre slår sig, er kede af det eller skidt 
tilpas 47,2 36,2 12,4 3,2 1,1

B10. Sidder konstant urolig på stolen, har svært ved at holde arme 
og ben i ro 0,3 3,8 28,0 42,3 25,6
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B11. Har mindst én god ven 3,3 1,9 4,0 14,8 76,0

B12. Kommer ofte i slagsmål 71,9 21,1 5,7 0,7 0,6

B13. Er ofte ked af det, trist eller har let til gråd 41,2 39,3 15,3 3,1 1,2

B14. Er generelt vellidt af andre børn 1,0 1,2 6,2 32,3 59,4

B15. Er nem at distrahere, mister let koncentrationen 23,7 37,2 31,1 6,7 1,4

B16. Er utryg og bliver nemt usikker på sig selv i nye situationer 28,8 33,6 27,7 7,4 2,6

B17. Er god mod mindre børn 0,5 1,1 4,9 28,7 64,8

B18. Lyver eller snyder ofte 50,1 34,3 13,9 1,6 0,2

B19. Bliver drillet eller mobbet af andre børn 60,6 29,2 8,0 0,5 1,6

B20. Tilbyder ofte af sig selv at hjælpe andre (fx forældre, 
pædagoger, andre voksne, andre børn) 1,2 7,2 38,7 36,7 16,3

B21. Tænker sig om før han eller hun handler 0,7 7,0 44,1 39,7 8,5

B22. Har barnet forståelse for hvad der er ”dit og mit” i hjemmet, 
institutionen eller andre steder (fx legetøj, slik m.v.) 0,1 1,4 5,7 33,5 59,3

B23. Kommer bedre ud af det med voksne end med jævnaldrende 22,1 40,4 30,3 5,3 1,9

B24. Er bange for mange ting, let at skræmme 40,6 36,6 17,0 4,5 1,4

B25. Gør de ting færdige som er i gang, god til at koncentrere sig 0,4 5,7 36,2 39,2 18,5

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

Nej 84,8

Ja, mindre vanskeligheder 13,7

Ja, tydelige vanskeligheder 1,5

Ja, alvorlige vanskeligheder 0,1

Hvis ”ja” i spm. 9  besvar venligst spm. 10-14. Ellers gå direkte til spm. 15.
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Spm. 10 Hvor længe har disse vanskeligheder stået på?

Mindre end en måned 4,6

1-5 måneder 22,9

12 måneder 15,0

Mere end et år 57,5

Spm. 11 Er barnet ked af det eller ulykkelig over disse vanskeligheder?

Slet ikke 48,2

Kun lidt 42,9

Ret meget 6,8

Virkelig meget 2,1

Spm. 12 Påvirker disse vanskeligheder barnets dagligdag?

Slet ikke 27,7

Kun lidt 57,6

Ret meget 13,6

Virkelig meget 1,1

Spm. 13 Hvor gør disse vanskeligheder sig mest gældende?

Slet 
ikke

Kun lidt
Ret 

meget
Virkelig 
meget

Derhjemme 25,9 43,5 26,5 4,1

I barnets forhold til kammerater 25,6 54,5 17,3 2,6

I forbindelse med fritidsaktiviteter 47,3 41,0 8,2 3,8
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Spm. 14 Er disse vanskeligheder en belastning for dig som forælder?

Slet ikke 26,7

Kun lidt 46,1

Ret meget 22,2

Virkelig meget 5,0

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) 0,3 1,4 11,4 37,9 49,1

C2. Tager selv initiativer til at lære noget nyt - spørger 
meget, studerer omverden (bøger, voksnes viden, 
samfundet, kulturen, rettigheder) 0,4 3,6 16,2 35,1 44,7

C3. Udfolder sig godt sprogligt (fx fortæller selv med et 
alderssvarende og nuanceret sprog) 0,9 3,5 6,4 20,9 68,3

C4. Har svært ved at forstå andres sprog og fortællinger, når 
der fx bliver læst historie 63,7 28,3 4,8 0,6 2,5

C5. Prøver (eller kan) skrive eller læse selv 21,1 12,9 22,6 25,1 18,4

C6. Bruger computer på en søgende og kreativ måde 11,9 10,0 21,4 21,2 21,3 14,3

C7. Har talforståelse, kan fx tælle fra 1-10 eller mere 1,8 1,2 4,4 7,1 85,6

C8. Undrer sig over naturfænomener, er interesseret i at 2,3 6,5 19,1 29,9 42,1
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vide noget om naturen

C9. Har tidsfornemmelse, dvs. kan klokken, fornemme 
tidsforløb og tidsforbrug 11,9 25,2 36,8 17,8 8,4

C10. Har svært ved at finde vej generelt og på ture ud i 
omverdenen 36,6 41,4 16,1 3,4 2,5

C11. Har en fornemmelse af ”geografisk placering” – fx hvor 
de er og bor, hvilket land de kommer fra og lign. 5,8 8,3 20,9 31,0 34,0

C14. Udfolder sig kreativt i forhold til musik, dvs. synger, 
spiller, lytter til musik og er selv skabende (spiller fx på et 
instrument) 1,5 6,5 18,5 31,7 41,9

C15. Kan forstå, tolke og skabe billeder, dvs. tegner, ser på 
billeder (fx udstillinger), er nysgerrig i forhold til kunst 4,8 13,2 29,1 26,8 26,0
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C16. Er ved hjælp af sproget i stand til at give udtryk for 
sine behov 0,3 0,8 4,2 19,7 75,0

C17. Er i stand til at argumentere for sine synspunkter 1,8 4,7 19,5 36,0 38,0

C18. Kan fortælle en sammenhængende historie 0,7 3,6 13,3 28,5 53,9

C19. Er interesseret i at eksperimentere med lyde, ord og 
tekst 1,5 5,5 17,8 32,7 42,7

C20. Kan skrive sit eget navn 38,4 5,8 4,8 5,6 45,5

C21. ”Læser med” når der læses højt af kendte bøger 18,0 13,9 24,3 20,7 23,1

C22. Kan genkende de fleste bogstaver i alfabetet  32,2 15,8 15,3 17,3 19,3

C23. ”Læser”/kigger i alderssvarende bøger på egen hånd 3,1 6,8 22,5 33,6 34,0

C24. Kan genkende sit eget navn på skrift 12,9 5,7 8,0 10,2 63,4

C25. Er interesseret i at lære at stave fx sit navn, eller til 
mor og far 16,7 9,6 12,6 14,0 47,2

C26. Har fornemmelse for begreber som ”større end” og 
”mindre end” 3,8 4,3 16,6 22,8 52,5

C27. Har fornemmelse for proportioner, dvs. høj-lav, stor-
lille, tyk-tynd etc. 1,2 2,6 10,4 22,8 63,0

C28. Beskriver former med ord som cirkler, firkanter og 
trekanter 7,9 10,4 19,8 22,3 39,7

C29. Kan genskabe simple mønstre eller former, fx når der 
tegnes og males 7,8 12,1 22,3 25,3 32,5

C30. Kender sin egen alder 0,1 0,3 1,4 6,0 92,2

C31. Har forståelse for forskellighed – kulturforskelle og 
sociale forskelle (fx mht. hudfarve, sprog, madvaner, 
familieforhold etc.) 7,1 11,3 25,0 26,5 30,1

C32. Kan lide at lytte til sang og musik 0,2 0,4 5,9 17,6 75,9

C33. Er fantasifuld, kan fx fortælle selvdigtede historier 
og/eller opfinde lege 0,7 3,5 10,8 25,3 59,7
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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.
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Spm. 16 Barnets læringsberedskaber
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D1. Er nysgerrig og kan lide at lære noget nyt 0 0,5 6,2 31,0 62,3

D2. Får kreative ideer til løsninger på opgaver 1,6 5,0 26,9 33,4 33,1

D3. Har svært ved at gennemføre en opgave, mister hurtigt 
lysten 27,1 40,9 28,7 2,8 0,5

D4. Er bange for at prøve noget nyt 40,2 35,1 19,7 3,1 1,9

D5. Uforudsete ting er skræmmende 36,3 34,6 23,9 3,5 1,8

D6. Er interesseret i at lære noget inden for mange 
forskellige områder 0,3 2,0 12,5 45,7 39,5

D7. Keder sig eller holder sig uden for læringsaktiviteter 57,3 33,1 8,2 0,6 0,8

D8. Mestrer de udfordringer og opgaver der ligger i 
tilknytning til voksenstyrede læringsaktiviteter i hverdagen 1,2 2,7 21,6 46,5 27,9

D9. Har gå-på-mod i forbindelse med nye læringsaktiviteter 
og nye udfordringer 0,3 2,6 17,3 44,5 35,2

D10. Kan holde fokus og koncentrere sig om 
læringsaktiviteter, som er rettet imod et bestemt mål 0,3 3,7 28,3 43,3 24,4

D11. Er bange for at prøve noget nyt 47,8 30,6 18,2 2,3 1,1

D12. Er interesseret i at udvikle sit sprog (fx ved at få læst 
højt, at forstå nye ord, undersøge sprogets nuancer og 
muligheder) 0,5 1,9 10,5 32,1 55,0

D13. Reflekterer over det at tænke (dvs. eksperimenterer 
med tanker, egne og andres og kommunikerer det ud) 3,1 11,0 25,4 30,6 30,0

D14. Venter på at de voksne tager initiativet til, at der skal 
ske eller opleves noget (fx sport, kunst, brug af PC, 
oplæsning, mv.)     25,4 43,5 24,4 5,3 1,4

D15. Holder engagementet fast, dvs. koncentrerer sig i 
læringsaktiviteter 0,8 3,9 31,9 47,2 16,2

D16. Tager selv initiativer og er nysgerrig ift. at lære noget 
nyt (fx sprog, tal, om naturen, musik, maleri, fysisk 
udfoldelse mv.) 0,2 4,3 20,7 41,2 33,6
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D17. Keder sig eller holder sig uden for læringsaktiviteter 54,2 35,9 9,2 0,4 0,2

D18. Undersøger omverdenen gennem brug af alle sanser 0,2 1,5 15,2 44,7 38,4

D19. Stiller spørgsmål til dig som forælder mht. at komme 
til at forstå omverdenen bedre 0,2 1,3 12,8 33,3 52,4

D20. Har svært ved at gennemføre en af de voksne stillet 
opgave (fx gennemføre en bestemt aktivitet eller rydde op 
efter sig o.l.). 24,5 37,9 29,1 6,0 2,4

E) Forældres tilknytning til intitutionen 

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

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? 0,3 3,0 14,6 43,5 38,5

E2. I hvor høj grad oplever du, at personalet respekterer dit 
barn som et selvstændigt individ og ikke blot som "en del af 
flokken”? 0,1 2,0 15,0 41,6 41,3

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? 1,4 4,2 18,9 41,6 33,9

E4.  I hvor høj grad oplever du, at institutionen som helhed 
er præget af en varm atmosfære? 0,9 4,8 15,0 37,5 41,8

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? 3,5 9,9 23,7 34,7 28,2

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? 31,3 33,7 22,3 9,7 3,0

E7. I hvor høj grad er personalet generelt venligt og 
imødekommende overfor dig som forælder? 0,0 0,9 6,0 31,3 61,8
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E8. I hvor høj grad taler du med personalet om dit barn? 0,9 9,1 35,4 37,4 17,2

E9. I hvor høj grad oplever du, at du er vidende om den 
pædagogiske praksis i institutionen? 3,9 13,6 30,7 34,3 17,6

E10. I hvor høj grad oplever du, at institutionen arbejder på 
at opnå et godt forælder/institutions-samarbejde? 1,5 6,1 19,0 39,2 34,2

Spm. 18 Er du medlem af forældrebestyrelsen?

JA    16,4 NEJ    83,6

Spm. 19 Hvem har udfyldt skemaet?

Mor    87,0 Far    12,0 Samlever med far eller mor     0,5 Værge eller lign.    0,5
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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

D8. 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 

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)

46




