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Forord

I 2007 besluttede Rockwool Fondens bestyrelse at støtte udviklingen af et undervisningsmateriale, der sigter mod at træne grundskoleelevers socio-emotionelle og personlige færdigheder, idet god
trivsel og et positivt samspil med klassekammerater anses for at
være et centralt element til at sikre, at børn er modtagelige over for
den læring, der bliver tilbudt i skolen. Materialet, Perspekt, blev
udviklet af Allan Mads Knægt og Jane Vinter og er hen over årene blevet videreudviklet i tæt samarbejde med Rockwool Fonden.
Med ønsket om at skabe solid evidens omkring de indsatser, Rockwool Fonden støtter, blev spørgsmålet om, hvordan man bedst
effektevaluerer et sådant klassebaseret, socio-emotionelt undervisningsmateriale påtrængende. I arbejdet med dette blev det tydeligt, at denne opgave ikke er ligetil, da der er mange forskellige
bud på, hvordan man måler socio-emotionelle og personlige færdigheder og ikke mindst, hvordan man omkostningseffektivt og
validt måler børns færdigheder i indskolingen, hvor læsefærdighederne stadig er sparsomme. Disse spørgsmål danner udgangspunktet for denne bog.
Bogen har to overordnede fokusområder; dels trivsel og boglige kompetencer blandt to yngre skoleårgange i Høje-Taastrup
Kommune, dels metodemæssige spørgsmål relateret til måling af
trivsel blandt yngre skolebørn.
I bogen præsenteres de konkrete fremgangsmetoder ved dataindsamlingen og de spørgeskemaer og tests, der indgik i undersøgelsen. Endvidere ses der nærmere på de deltagende børn i
Høje-Taastrup. Det undersøges blandt andet, hvor godt de repræsenterer yngre skolebørn i Danmark generelt, og hvordan de trives
vurderet ud fra de indsamlede trivselsmål. Senere i bogen analyseres bredere sammenhænge, dels hvilke demografiske og socioøkonomiske baggrundskarakteristika, der er forbundet med trivsel og
faglige færdigheder blandt Høje-Taastrup-børnene, dels om det,
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at forældrene går fra hinanden, er forbundet med nedsat trivsel
blandt børnene.
Bogen henvender sig til fagpersoner og praktikere inden for
skole- og institutionsområdet, som er interesserede i at forstå skolebørns trivsel, herunder betydningen af baggrunds- og familieforhold. Desuden belyser bogen en række metodemæssige spørgsmål om måling af børns trivsel og adfærd, eksempelvis hvad det
betyder for den målte trivsel, om vurderingen foretages af lærere
eller eleverne selv.
Jeg vil her benytte lejligheden til at takke de involverede forskere, Hanne-Lise Falgreen Eriksen, Camilla Hvidtfeldt og Helene
Bie Lilleør. Til dataindsamling og datahåndtering har forskerne
fået bistand af Cathrine Søgaard Hansen, Peter Hørlück, Jonathan
Priesholm Gårdhus og Julie Buchardt Thye, mens Jonathan Priesholm Gårdhus tillige med Morten Harding Jensen og Rebecca
Overgaard Udsen har bistået i analyser og udarbejdelse af bogens
manuskript. Jeg vil også takke Peer Ebbesen Skov, Rasmus Landersø, Nina Madsen Sjö, Vibeke Tornhøj Christensen, Astrid Kiil,
tidligere forskningschef Torben Tranæs samt formidlingschef
Bent Jensen for igennem kommentarer og på anden vis at have bidraget til projektet undervejs.
Fra Høje-Tastrup Kommune vil jeg gerne takke Willy Dahl,
Flemming Sommer, skoleledere, lærere, elever og forældre uden
hvis assistance og velvillige deltagelse, projektet ikke ville have
været muligt. Jeg vil også takke elever og lærere fra Greve og Frederiksberg Kommune, der stillede sig til rådighed i forbindelse
med pilotundersøgelsen.
Som Forskningsenhedens øvrige projekter er arbejdet her
gennemført i fuldstændig videnskabelig uafhængighed – også af
Rockwool Fonden, der sædvanen tro har givet projektet ressourcemæssige tilfredsstillende rammer. Forskergruppen og undertegnede skylder derfor Fondens personale, inklusive direktør Elin
Schmidt, og ikke mindst Fondens bestyrelse, herunder den tidligere formand Tom Kähler og den nuværende formand Lars Nørby
Johansen, en varm tak for et godt samarbejde!
København, september 2016

Jan Rose Skaksen
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1. Indledning

Hanne-Lise Falgreen Eriksen og Camilla Hvidtfeldt

Hvordan trives yngre børn i Høje-Taastrup Kommunes folkeskoler? Findes der gennemgående forskelle i trivsel og adfærd mellem grupper af børn for eksempel mellem drenge og piger eller i
forhold til børnenes etniske familiebaggrund? Og trives de yngre
børn i Høje-Taastrup Kommunes folkeskoler anderledes end andre børn i Danmark? Bud på disse og lignende spørgsmål udgør
den ene del af bogens sigte. Bogens andet sigte er at belyse, hvordan man måler trivsel blandt skolebørn, herunder hvilke spørgeskemaer, der egner sig til at måle yngre børns trivsel og adfærd og i
hvilken udstrækning, der er overensstemmelse mellem læreres og
elevers vurdering af elevernes trivsel.
Bogen beskriver metoder, deltagere og resultater fra en undersøgelse af skolelevers trivsel, faglige standpunkt og kognitive udvikling, der blev gennemført af Rockwool Fondens Forskningsenhed i årene 2011-2014 i Høje-Taastrup Kommune. I undersøgelsen
deltog alle elever i to af de yngre årgange fra kommunens folkeskoler, i alt godt 1.000 elever, der begyndte i skole i 2010 og 2011.
Eleverne og deres lærere deltog i undersøgelsen første gang, da eleverne gik i henholdsvis 1. og 2. klasse, og anden gang i 2. og 3.
klasse. Ca. 70 lærere var med til at vurdere elevernes trivsel og adfærd. Derudover deltog knap halvdelen af elevernes forældre også
i undersøgelsen.
Det oprindelige afsæt for undersøgelsen er ’Perspekt’ (se appendiks I), en skoleintervention i form af et undervisningsprogram, der sigter mod at forbedre skoleelevers sociale, emotionelle
og personlige kompetencer, udviklet af Rockwool Fonden i perioden 2006-2012. Som en del af udviklingen af Perspekt blev interventionen afprøvet i stor skala i samarbejde med Høje-Taastrup
Kommune. Det var i den forbindelse, at Rockwool Fondens Forsk-
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ningsenhed fik mulighed for at måle trivsel og adfærd blandt HøjeTaastrup-eleverne, herunder at afprøve forskellige spørgeskemaer
som mål for trivsel.
Ud over at have givet os konkret viden om, hvordan børnene
i Høje-Taastrup trives og metodemæssig indsigt i måling af trivsel og adfærd blandt yngre skolebørn, udgør det indsamlede datamateriale også en mulighed for at følge børnene i årene, der kommer, hvilket har stor forskningsmæssig værdi. Efterhånden som
børnene bliver ældre, vil det nemlig være muligt at følge dem og
se, hvordan deres trivsel og faglige standpunkter i den tidlige skolealder hænger sammen med deres færd senere i livet, for eksempel
i relation til valg af uddannelse.

1.1 Skolebørns sociale, emotionelle og adfærdsmæssige
trivsel er i fokus
Hvorfor skal vi overhovedet beskæftige os med børns trivsel og adfærd? Er det vigtigste ikke, at børnene får lært at læse og regne?
Svaret er naturligvis, at børn helst både skal lære at læse og regne og
samtidig trives og udvikle sig optimalt socialt og følelsesmæssigt.
Igennem de senere år er der desuden kommet øget fokus på,
at børns trivsel og sociale og emotionelle udvikling ikke blot er et
forældreansvar, men også et samfundsanliggende. Følelsesmæssig, social og adfærdsmæssig trivsel drejer sig nemlig ikke blot om
barnets hverdagsfunktion og velbefindende nu og her. Talrige undersøgelser peger på, at god trivsel i opvæksten spiller en afgørende rolle i det videre livsforløb på en lang række områder herunder
fysisk og mentalt helbred, uddannelse og beskæftigelse.
Med baggrund i samfundsøkonomiske betragtninger har arbejdet af Nobelprismodtager og økonom James Heckman og kolleger vist, at de såkaldt ’ikke-kognitive’ færdigheder, herunder det
mentale helbred, spiller en lige så stor rolle som intelligens for,
hvorledes individet klarer sig i formel uddannelses- og arbejdsmarkedssammenhæng (Heckman, Stixrud, & Urzua, 2006). Mental trivsel kan betragtes som en af de ’ikke-kognitive’ faktorer,
som er med til at bestemme, hvorledes individets potentiale for
bl.a. uddannelses- og arbejdsmarkedsaktivitet udfoldes og realiseres. Heckman og kolleger har ligeledes været med til at skabe
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fornyet opmærksomhed omkring daginstitution og skole som vigtige arenaer for børns udvikling, idet børn – ikke mindst efter skolereformen i 2014 – tilbringer en betragtelig andel af deres vågne
timer her.
Den fornyede opmærksomhed har også bredt sig til Danmark,
hvilket blandt andet har givet sig udtryk i, at der er blevet nedsat et
ekspertudvalg, som er fremkommet med anbefalinger om elevers
trivsel, og at vi i dag har nationale trivselsmål og trivselsmålinger,
der fremover gennemføres årligt (se www.uvm.dk).

1.2 Rettidig indsats
Både teoretisk og empirisk forskning peger på, at indsatser på det
rette tidspunkt er af stor vigtighed. Ideen om ’sensitive perioder’
i børns udvikling (Bornstein, 1989) beror således på antagelsen
om, at mentale funktioner er mere påvirkelige, mens de er under
udvikling, end når de er etableret, hvilket støttes af nyere neuroforskning (Knudsen, Heckman, Cameron, & Shonkoff, 2006).
Vigtigheden af at yde støtte til børn i mistrivsel på det rette
tidspunkt understreges også af effektstudier af interventioner rettet mod børns såvel kognitive som sociale og emotionelle færdigheder. Disse studier peger for det første på, at forebyggende og
foregribende foranstaltninger er bedre end indgribende behandling af problemer, der allerede er opstået. For det andet viser studierne, at jo tidligere i barnets liv en støttende foranstaltning iværksættes, jo større er sandsynligheden for, at den hjælper (Almlund,
Duckworth, Heckman, & Kautz, 2011; Cunha & Heckman, 2009;
Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor, & Schellinger, 2011).
Mistrivsel af følelsesmæssig, social eller adfærdsmæssig karakter kan danne grobund for varig skæv udvikling ved eksempelvis
at hindre et barn i at tilegne sig færdigheder, som er centrale på et
givet udviklingstrin, sinke barnets udvikling generelt i forhold til
jævnaldrende eller ved at grundlægge en negativ selvopfattelse hos
barnet, afhængig af hvor længe og i hvilken grad barnet mistrives, og afhængig af dets ressourcer og sårbarheder i øvrigt. Der er
derfor god grund til at fokusere på trivsel netop i den tidlige skolealder, hvor muligheden for rettidige indsatser og interventioner
fortsat eksisterer.
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1.3 Hvad forstår vi ved trivsel?
I mange sammenhænge refererer trivselsbegrebet til individets
generelle fysiske og mentale velbefindende (på engelsk wellbeing)
(Eplov & Lauridsen, 2008), hvor der altså lægges vægt på den subjektive oplevelse af at trives. I andre sammenhænge forstås der ved
trivsel snarere mental sundhed, som af WHO defineres som ”en
tilstand af trivsel hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på frugtbar vis kan arbejde produktivt, samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet”
(Eplov & Lauridsen, 2008). Her er vægten i højere grad på den daglige funktion inden for forskellige områder af tilværelsen. Der er
ikke et et-til-et forhold mellem trivsel, mentalt helbred og psykosocial og adfærdsmæssig funktion, men begreberne er naturligt
overlappende og forbundne.
I denne bog anvendes trivselsbegrebet overvejende i sidstnævnte betydning, altså i overensstemmelse med ideen om trivsel
som mental sundhed. Vi anvender således begrebet trivsel som en
samlebetegnelse for børns følelsesmæssige, sociale og adfærdsmæssige funktion, altså problemer og kompetencer inden for disse forskellige områder. Det drejer sig med andre ord om, hvordan børnene har det med sig selv og andre, og hvordan de opfører sig og
omgås andre.
De måleredskaber i form af spørgeskemaer, der er indsamlet
blandt eleverne i Høje-Taastrup Kommune, indfanger derfor både
børnenes selvrapporterede funktion på forskellige områder – såsom selvopfattelse eller social stress – og lærere og forældres oplevelse af specifikke kompetencer og problemer hos børnene. Her vil
eksempelvis adfærdsproblemer som hyperaktivitet og aggression
opfattes som udtryk for mistrivsel, mens eksempelvis gode sociale
færdigheder tolkes som udtryk for god trivsel.
Trivsel kan endvidere defineres både ’negativt’ og ’positivt’. På
den ene side som fravær (eller lav tilstedeværelse) af mentale og
adfærdsmæssige problemer, på den anden side som tilstedeværelse
af kompetencer og positive tilstande, hvor centrale psykosociale
behov er opfyldt (Eplov & Lauridsen, 2008). Inden for børne- og
udviklingspsykologien kan man parallelt skelne mellem to tilgange; en klinisk tilgang med fokus på forskellige former for afvigende udvikling såsom ADHD og autisme og en almenpsykologisk
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tilgang med fokus på den normale udvikling og (forudsætningerne for) mental sundhed hos mennesker i al almindelighed, eksempelvis velfungerende sociale relationer og en positiv opfattelse af
sig selv og andre. I praksis er såvel den kliniske som den almenpsykologiske tilgang relevante i forhold til en given befolkningsgruppe, såsom eleverne i Høje-Taastrup, fordi der er tale om et overlappende kontinuum fra den sunde, optimale udvikling til psykisk
mistrivsel.
Trivsel – forstået som optimal psykosocial og adfærdsmæssig
funktion og godt mentalt helbred – opfattes endvidere som relativt
adskilt fra den kognitive og bogligt-akademiske udvikling. Som
nævnt handler trivsel i denne sammenhæng først og fremmest
om, hvordan børn ’har det’, og hvordan de ’opfører sig’, og i mindre grad om, hvordan de ’klarer sig’, intellektuelt og bogligt. Det
er dog klart, at der er en sammenhæng: Psykisk mistrivsel vil naturligt have betydning for børns mulighed for at udvikle sig fagligt
og intellektuelt og vil kunne påvirke et barns skolegang og læring
negativt, ligesom boglige vanskeligheder omvendt vil kunne medføre dårlig trivsel og selvværd. Man taler følgelig om ’sneboldeffekter’, hvor problemer inden for ét område øger risikoen for udvikling af problemer inden for andre områder, og derved påbegynder
en negativ spiral (Cox, Mills-Koonce, Propper, & Gariépy, 2010).
Ligeledes kan der være fælles underliggende faktorer, for eksempel
problematiske forhold i hjemmemiljøet, som påvirker børns generelle trivsel og udvikling på tværs af områder. Disse samspil forsøger vi at komme nærmere ved – udover de indsamlede mål – at
inddrage en række oplysninger fra de danske registre om børnene
og deres forældres socioøkonomiske forhold.

1.4 Bogens opbygning og indhold
Bogen har to overordnede fokusområder; dels spørgsmålet om,
hvordan to yngre skoleårgange i Høje-Taastrup Kommune trives,
dels mere generelle metodemæssige spørgsmål om måling af yngre
børns trivsel. Da en del af formålet med trivselsundersøgelsen var
at afprøve en række spørgeskemaer blandt aldersgruppen, kan vi
tegne et relativt detaljeret og mangesidet billede af børnenes trivsel
inden for forskellige psykologiske og adfærdsmæssige funktions-
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områder. Ligeledes kan vi sammenligne på tværs af måleinstrumenter og eksempelvis se, om vi finder samme niveau af trivsel og
mistrivsel blandt børnene, når vi måler på forskellige måder.
I kapitel 2 præsenteres de konkrete fremgangsmåder ved dataindsamlingen og de spørgeskemaer og tests, der indgik i undersøgelsen. I kapitel 3 ser vi nærmere på de deltagende børn i Høje-Taastrup og vurderer dels, hvor godt de repræsenterer yngre
skolebørn i Danmark generelt, dels om de børn og familier, der
ikke deltog, udgør en særlig gruppe. Kapitlet rummer også en karakteristik af Høje-Taastrup-børnenes trivsel og faglige færdigheder sammenlignet med repræsentative grupper af børn. I kapitel 4
ser vi nærmere på de forskellige trivselsmål; hvor godt stemmer de
overens, og er der forskel, når man spørger henholdsvis lærere og
elever til elevernes trivsel?
Kapitel 5 og 6 analyserer bredere sammenhænge. Kapitel 5 beskriver således, hvilke demografiske og socioøkonomiske baggrundskarakteristika der er forbundet med trivsel og faglige færdigheder blandt Høje-Taastrup-børnene; i kapitel 6 ser vi nærmere
på, om forældres skilsmisse er forbundet med nedsat trivsel. Bogen afsluttes med en sammenfatning i kapitel 7.
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2. Deltagere, spørgeskemaer og
procedurer
Camilla Hvidtfeldt og Hanne-Lise Falgreen Eriksen

En udbredt metode til måling af børns trivsel og adfærd er spørgeskemaer, hvor lærere, forældre eller barnet selv besvarer spørgsmål
om barnet, og det er også denne metode, som anvendes i denne
undersøgelse. Der findes imidlertid mange forskellige spørgeskemaer udviklet til dette formål. Så hvad er forskellen mellem skemaerne, og hvordan vælger man det rette? Hvad er udfordringerne
ved denne type af dataindsamling? Og hvordan opnår vi de bedste
besvarelser fra børn i denne relativt unge alder? Det er nogle af de
spørgsmål, som trivselsundersøgelsen skulle besvare, og som belyses i dette og nogle af de følgende kapitler.
Kapitlet indledes med kort at beskrive, hvor mange der deltog i
undersøgelsen, dvs. hvor mange elevers trivsel og adfærd, der blev
vurderet af lærere, forældre og/eller eleverne selv. Dernæst giver
vi en relativt grundig beskrivelse af de anvendte spørgeskemaer
og tests for at give et indtryk af spørgeskemaernes indhold, altså
hvilke konkrete spørgsmål, man anvender til at måle trivsel og adfærd i denne type måleredskaber. Endelig præsenteres den konkrete fremgangsmåde ved dataindsamlingen.
En af de anvendte indsamlingsmetoder var elevbesvarelser på
tablets, hvor eleverne fik spørgsmålene læst højt i hovedtelefoner.
Denne metode blev afprøvet i en pilotundersøgelse, der også kort
berøres i kapitlet.
Kapitlet har altså fokus på de afprøvede spørgeskemaer, og beskrivelsen af disse kan springes over til fordel for de følgende to
kapitler, hvis man er mere interesseret i resultaterne af undersøgelsen og mindre i detaljer om, hvordan data er indsamlet.
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2.1 Deltagere
Undersøgelsens deltagergrundlag bestod af de omkring 1.000 elever, der var indskrevet på en af Høje-Taastrup Kommunes 10 folkeskoler i en af de 45 1. og 2. klasser i skoleåret 2012-2013, og/eller i
en af de 44 2. og 3. klasser i skoleåret 2013-2014.1 Derudover deltog
elevernes lærere, i alt ca. 70 lærere, ligesom elevernes forældre også
blev inviteret til at deltage.
Data blev indsamlet i perioden 2012-2014, og dataindsamlingen var delt i to faser. Den første fase foregik i 2012, hvor eleverne
gik i 1. og 2. klasse, mens den anden fase fandt sted i 2014, hvor
eleverne gik i 2. og 3. klasse. Hovedparten af eleverne blev således
vurderet to gange i løbet af indsamlingsperioden.
Figur 2.1 viser antal og andel af elever, som blev inviteret til
og deltog i de to faser af dataindsamlingen i henholdsvis 2012 og
2014. Eksempelvis ses det, at der var 995 indskrevne børn i 1. og
2. klasse i august 2012. Af disse deltog mere end 99 % i første fase
af dataindsamlingen, hvilket er en bemærkelsesværdigt høj deltagelsesprocent. I foråret 2014 var 898 af de oprindelige 995 elever
stadig indskrevet i en af de deltagende klasser i kommunens folkeskoler, mens omkring 10 % var gået ud af folkeskolerne i kommunen, og 42 nye elever var tilflyttet. Det betyder, at der var 940
indskrevne elever ved begyndelsen af anden fase af dataindsamlingen. Samtlige disse elever deltog i undersøgelsen. Sammenlagt
er der indsamlet mindst ét mål – udfyldt af enten elev, lærer eller
forældre – for 1.036 elever, svarende til mere end 99 % af alle inviterede.
I tabellen nederst i figur 2.1 kan man se, for hvor mange elever, der findes besvarelser på de forskellige spørgeskemaer og tests,
der præsenteres senere i kapitlet. Tabellen er opdelt efter, hvem der
besvarede de forskellige spørgeskemaer. Eksempelvis kan man se,
at der er 923 elever, som har besvaret spørgeskemaet Sådan er jeg
(SEJ), mens der findes besvarelser for 395 elever på spørgeskemaet
Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ), der blev udfyldt af
forældrene.
1. Elever i special- og modtageklasser blev ikke inviteret til at deltage. Grundet
sammenlægning af to klasser, var der 44 klasser i anden fase af undersøgelsen
mod 45 klasser i første fase.
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Figur 2.1. Invitations- og deltagelsesoversigt.
Fase 1:
Efterår 2012

995 inviterede

>99 % deltagere

< 5 ikke-deltagere¹

10 % fraflyttede

90 %, svarende til
898 fortsat indskrevne

Fase 2:
Forår 2014

I alt 940
inviterede

42 nyindskrevne

100 % deltog

Fase 1 + 2:
I alt

Deltagere fra
fase 1+2: 87 %

Deltagere kun fra
fase 1: 9 %

Deltagere kun fra
fase 2: 4 %

Ikke-deltagere
< 1%

1.036 deltagere (> 99% af alle inviterede)

Elevbesvarelser
Fase 1:. Efterår 2012

Fase 2:. Forår 2014

Sådan er jeg

923

CHIPS 1

904

Bogstavprøve

923

1 Children’s

ASEBA TRF 2

941

Mat. prøve

924

BASC-2 SRP-C 3

843

BASC-2 TRS-C 3

928

843

BESS TF 4

928

BESS SF
Besvarelse på mindst
ét mål

Lærerbesvarelser

4

1.009

1.036

Forældrebesvarelser
SDQ 5

395

ECBI 6

397

401

Problem Solving
System of Empirically Based Assessment, Teacher Report Form
3 Behavioral Assessment System for Children, 2nd Version, Student Report of Personality and Teacher
Report Scale, Children
4 Behavioral and Emotional Screening System, Student Form and Teacher Form
5 Strength and Difficulties Questionnaire
6 Eyberg Child Behavior Inventory
2 Achenbach
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2.2 Udvælgelse af spørgeskemaer
Inden påbegyndelsen af trivselsundersøgelsen i Høje-Taastrup blev
der fastlagt en række kriterier til udvalget af spørgeskemaer. Hovedkravet var, at skemaerne skulle passe til Rockwool Fondens intervention Perspekt (se appendiks I). Ud fra en analyse af indholdet af Perspekt udmøntede dette sig i, at spørgeskemaerne skulle
dreje sig om trivsel og adfærd inden for det sociale og emotionelle
område. Derudover blev det – ud fra den eksisterende forskning,
der peger på, at interventioner rettet mod yngre børn ofte giver
bedre resultater – besluttet, at skemaerne skulle kunne være egnet
til børn i indskolingsalderen.
Fra psykologisk forskning ved man, at gyldigheden (validiteten) og pålideligheden, hvormed trivsel og adfærd vurderes, øges,
når der er flere personer, der vurderer den samme person (Whitcomb & Merrell, 2013). Derfor ønskede vi desuden at anvende selvrapporteringsskemaer, altså spørgeskemaer, der kunne besvares af
børnene selv. Selvrapporteringsskemaer har desuden den fordel,
at de er billigere i anvendelse end lærerskemaer, fordi lærerne –
selvfølgelig – skal have løn for deres arbejde. Samtidig vidste vi,
at børn i 1. og 2. klasse aldersmæssigt ligger på grænsen til, hvornår børn meningsfuldt kan besvare spørgeskemaer. Ved at afprøve
selvrapporteringsskemaer blandt indskolingsbørn øgede vi således kravene til spørgeskemaernes anvendelighed.
Endelig omfattede kravene, at spørgeskemaerne skulle leve op
til gængse psykometriske standarder, ligesom det også ville være
en fordel, hvis de var udbredte i forskningslitteraturen. Kriterierne og udvælgelsen blev fastlagt under vejledning af neuropsykolog Nina Madsen Sjö, som udarbejdede en rapport over de skemaer, der var tilgængelige på det danske marked i 2012, således
at vi kunne afprøve de mest oplagte kandidater. I forbindelse med
udgivelsen af nærværende bog har Madsen Sjö opdateret rapporten med de nyeste tilgængelige mål inden for området. Rapporten
foreligger som arbejdspapir (Madsen Sjö, 2016).2
Ud over spørgeskemaer beregnet til at vurdere trivsel og ad2. Siden arbejdet med undersøgelsen begyndte i 2011, er der kommet nye spørgeskemaer til, som også kunne have været relevante at inddrage (se f.eks. Kiil,
Arendt, & Rosholm, 2016) .
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færd, valgte vi desuden – med henblik på muligheden for at vurdere sammenhænge mellem trivsel og faglige kompetencer – at
inddrage to faglige tests for henholdsvis bogstavkendskab og matematikfærdigheder samt en test for kognitiv udvikling.
I tabel 2.1 findes en samlet oversigt over alle de anvendte spørgeskemaer og tests, herunder hvornår de er indsamlet, hvad de måler, og hvem der udfyldte spørgeskemaet. F.eks. ses, at spørgeskemaet Sådan er jeg er indsamlet i perioden september til november
2012, at det måler børns selvopfattelse, at det er eleverne selv, der
besvarede skemaet, og at spørgeskemaet består af 32 udsagn.

2.3 Fremgangsmåde
Rockwool Fondens Forskningsenhed holdt indledningsvis informations- og koordinerende møder med skoleledere og lærere. Elevernes forældre blev tilsendt skriftlig information på dansk, engelsk, arabisk og tyrkisk om undervisningsforløbet i Perspekt og
om dataindsamlingen. Deltagelsen i Høje-Taastrup-undersøgelsen var frivillig, men kun ganske få elever blev taget ud af undersøgelsen. Inden undersøgelsens påbegyndelse blev der indhentet
tilladelse fra Datatilsynet.
Dataindsamlingen foregik i to hovedfaser. Forud for begge hovedfaser blev der gennemført pilotundersøgelser. Den første pilotundersøgelse fandt sted i januar-april 2012, hvor lærere til elever i
0. og 1. klasse udfyldte spørgeskemaet ASEBA TRF. Herefter foregik første hovedfase fra september til december 2012, da eleverne
gik i 1. og 2. klasse. Grundet lærerkonflikten i 2013 blev dataindsamlingens anden hovedfase udskudt fra foråret 2013 til februar-juni 2014, hvor eleverne gik i 2. og 3. klasse. Forud for anden
hovedfase blev der november-december 2013 gennemført en pilotundersøgelse i Greve og Frederiksberg Kommune, hvor elevversionen af BASC-2 blev afprøvet.
Alle lærerbesvarelser blev indsamlet via internettet. I første fase
var der afsat timer i lærernes skema, således at de havde tid til at
udfylde spørgeskemaerne. I anden fase af dataindsamlingen blev
det – i lyset af lærerkonflikten – besluttet at aflønne lærerne direkte
for udfyldelsen af BASC-2 lærerversion med ca. 200 kr. per time.
Papirversioner af spørgeskemaerne ECBI og SDQ blev sendt til
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forældrene per brev. Brevene indeholdt et introduktionsbrev med
vejledning til udfyldning samt en returkuvert. Desværre var besvarelsesprocenten lav blandt forældrene (40 %, se tabel 2.1), og det
blev derfor besluttet ikke at indhente besvarelser fra forældre i dataindsamlingens anden fase.
Alle elevbesvarelser i første fase af dataindsamlingen, dvs. SEJ,
CHIPS, Bogstavprøven og Matematikprøven, foregik med blyant og
papir i klasselokalerne og blev varetaget af lærere. I anden fase blev
elevbesvarelserne ligeledes indsamlet i klasselokalerne, men denne
gang ved hjælp af tablets og bærbart netværk, og indsamlingen blev
varetaget af to medarbejdere fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. Alle resultater fra papirspørgeskemaer og tests blev indtastet af
medarbejdere fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, og herefter
blev resultaterne på de forskellige skalaer beregnet.

2.4 De anvendte spørgeskemaer
Før vi præsenterer de spørgeskemaer, som indgik i undersøgelsen,
kan det være nyttigt med en kort generel introduktion til denne
type af spørgeskemaer og nogle centrale begreber i relation hertil.

2.4.1 Generelt om spørgeskemaer: scorer, skalaer og normer
Størstedelen af spørgeskemaer af denne type har samme opbygning. Informanten – dvs. den der besvarer spørgeskemaet, her læreren, eleven eller forældrene – svarer på en række udsagn (eller
opgaver), såkaldte items. Typisk bruges de samme svarkategorier
til alle udsagn. I spørgeskemaerne indgår udsagn, der gruppevis
beskriver samme underliggende fænomen. Disse grupper af udsagn er konstrueret på baggrund af teori og analyse af empirisk
materiale i forbindelse med spørgeskemaets konstruktion. For eksempel indeholder spørgeskemaet Behavior Assessment System for
Children, 2nd Version, Self Report of Personality (BASC-2 SRP-C)
blandt andet disse to udsagn: ”Jeg glemmer ting” og ”Jeg har svært
ved at høre efter, hvad læreren siger”. Begge udsagn vedrører det
underliggende fænomen ”opmærksomhedsproblemer”, og besvarelserne på dem vil – hvis eleven forstår udsagnene og svarer ærligt – tendere mod at hænge sammen.
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Oktoberdecember 2012/
1. & 2. klasse

Septembernovember 2012/
1. & 2. klasse

Septembernovember 2012/
1. & 2. klasse

Indsamlingstidspunkt/
klassetrin

Achenbach System of Empirically Based
Assessment, Teacher Report Form
(Achenbach, T.M. & Rescorla, L. A.,
2001)

Eyberg Child Behavior Inventory (Eyberg & Pincus, 1999)

Strength and Difficulties Questionnaire
(Obel, Dalsgaard, Stax, & Bilenberg,
2003)

Children’s Problem Solving (Hansen,
Kreiner, & Hansen, 1995)

ASEBA TRF

ECBI

SDQ

CHIPS

Lærer

Forældre

Forældre

Elevtest

Elevtest

MG

Matematik Grundlæggende, børnehaveklasse/1.klasse (Foss Hansen, 2002a,
2002b)

Elev

Informant

Elevtest

SEJ

Forkortelse

Bogstavprøve 1/2 (Møller, Juul, Marianne Koch, Annemette Bramsen, & Pelle
Møller Schiødt, 2013)

Sådan er jeg (Ouvinen-Birgerstam,
2006)

Navn på spørgeskema/test

25/39

Matematiske
færdigheder

Psykopatologi,
sociale, emotionelle og
adfærdsmæssige
problemer

Adfærdsproblemer

Sociale, emotionelle
og adfærdsmæssige
styrker og svagheder

118

36

25

40

55/47

32

Antal
udsagn/
opgaver

Grundlæggende
læsefærdigheder

Selvopfattelse

Måler

Ikke-sproglig, kognitiv
udvikling

Tabel 2.1. Oversigt over anvendte spørgeskemaer og tests. Høje-Taastrup 2012-2014

941

397

395

904

924

923

923

Antal
gyldige
besvarelser

95

40

40

91

93

93

93

Svarprocent
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BASC-2 SRP
& BESS SF

BASC-2 TRS
& BESS TF

Behavior Assessment System for Children, 2nd Version, Self Report of Personality og Behavioral and Emotional
Screening System, Student Form (Reynolds & Kamphaus, 2004)

Behavior Assessment System for Children, 2nd Version, Teacher Rating Scale
of Behavioral and Emotional Screening System, Teacher Form (Reynolds &
Kamphaus, 2004)

Februar-april
2014/
2. & 3. klasse

April-juni 2014/
2. & 3. klasse

Se også Madsen Sjö (2016).
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Forkortelse

Navn på spørgeskema/test

Indsamlingstidspunkt/
klassetrin

Lærer

Elev

Informant

Sociale, emotionelle
og adfærdsmæssige
problemer, adaptive
færdigheder

Selvoplevet (skole-)
trivsel og adfærdsproblemer

Måler

139

64

Antal
udsagn/
opgaver

928

843

Antal
gyldige
besvarelser

99

90

Svarprocent
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Ved at tildele alle svar en værdi, for eksempel 0, 1 eller 2, og
derefter summe værdierne fra svar på udsagn inden for samme
gruppe, kan der konstrueres skalaer, hvor eleverne får en værdi
– en såkaldt ”score” – f.eks. mellem 0 og 20. Scoren udtrykker,
hvor udpræget det pågældende fænomen er hos eleven. I førnævnte skala for opmærksomhedsproblemer vil en høj værdi være tegn
på, at eleven har problemer med opmærksomhed. Typisk vil der
på baggrund af besvarelsen af et spørgeskema kunne udregnes
scorer på en række underskalaer bestående af en mindre mængde udsagn, et antal sammensatte skalaer bestående af flere underskalaer sat sammen og en såkaldt ”totalscore”, som er summen
af svarene på alle udsagn. Spørgeskemaerne er således hierarkisk
opbygget.
For nogle spørgeskemaer findes der endvidere såkaldte normer
eller referencetal. Normerne angiver gennemsnitlige scorer i større, repræsentative undersøgelsesgrupper, dvs. grupper der er sammensat, så de i videst muligt omfang afspejler almenbefolkningen
på forhold, som har betydning for, hvilke scorer personer opnår på
spørgeskemaet, såsom alder, køn og socioøkonomisk status. Ved
at sammenligne en score – for en individuel person eller gennemsnittet for en gruppe – med normtallene kan man altså se, hvor
personen eller gruppen ligger i forhold til ’normen’, altså befolkningsgennemsnittet, og således vurdere, hvor meget scoren afviger fra det forventede for en person/gruppe af tilsvarende alder og
køn.
I de følgende to afsnit præsenteres de valgte mål. I afsnit 2.4.2
beskriver vi mål for trivsel og adfærd, mens afsnit 2.4.3 beskriver
den kognitive test og de to faglige prøver. For at give læseren mulighed for at danne sig et mere præcist billede af, hvilken type udsagn og tests sådanne måleredskaber indeholder, vises i tabel 2.2,
2.3 og 2.4 eksempler herpå.

2.4.2		 Mål for trivsel og adfærd
Sådan er jeg (SEJ)
Sådan er jeg (SEJ) er et svenskudviklet spørgeskema beregnet til at
måle børns selvopfattelse (Ouvinen-Birgerstam, 2006). Det besva-
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res af børnene selv. SEJ findes i to udgaver; i Høje-Taastrup-undersøgelsen blev versionen målrettet 1.-3. klasse benyttet. Versionen
til 1.-3.klasse består af 32 udsagn, der besvares med Ja eller Nej.
Der kan konstrueres fem underskalaer samt en totalscore på baggrund af SEJ-udsagnene (se tabel 2.2). I trivselsundersøgelsen benyttes kun totalscoren. Der findes danske normer fra 2006.

Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ)
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) er et spørgeskema
beregnet til at afdække børn og unges socio-emotionelle og adfærdsmæssige styrker og svagheder. Det har vid international udbredelse i såvel forskning som klinisk praksis. Det er oversat til
mere end 70 sprog og valideret i dansk sammenhæng (Obel et al.,
2003). I Høje-Taastrup-undersøgelsen anvendte vi forældreskemaet beregnet til børn i alderen 4-16 år i dansk, tyrkisk, arabisk og
engelsk oversættelse. SDQ består af 25 udsagn. SDQ har fem underskalaer og en total score. Der findes aktuelt danske normer for
5-7 og 10-12-årige, og normer for flere aldersgrupper er under udarbejdelse.3

Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI)
Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) måler adfærdsmæssige
problemer blandt børn i alderen 2-16 år (Eyberg & Pincus, 1999).
I denne undersøgelse blev spørgeskemaet udfyldt af elevernes forældre. ECBI består af 36 udsagn vedrørende forskellige former for
problemadfærd, eksempelvis ulydighed eller om barnet fortæller
løgne. For hver adfærdsform skal den, der udfylder skemaet, tage
stilling til adfærdens intensitet, dvs. hvor ofte barnet udviser adfærden, og om dette opleves som et problem. Disse to dimensioner
sammenfattes i henholdsvis en intensitets- og en problemskala, se
også tabel 2.2.

Achenbach System of Empirically Based Assessment, Teacher
Report Form (ASEBA TRF)
Achenbach System of Empirically Based Assessment, Teacher Report Form (ASEBA TRF) er et vidt udbredt og internationalt aner3. Se www.sdq-dawba.dk og www.sdqinfo.com.
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Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) (Eyberg & Pincus,
1999)1, 2

Strength and Difficulties
Questionnaire (SDQ)
(Goodman, 1997)

Sådan er jeg (SEJ)
(Ouvinen-Birgerstam, 2006)1

Spørgeskema

Er hensynsfuld og betænksom overfor andre
Ødelægger legetøj og andre ting

Sociale styrker
Intensitet
Problemadfærd

Gør tingene færdige. Er god til at koncentrere sig

Er generelt vellidt af andre børn

Relationsproblemer

Hyperaktivitet

Er bange for mange ting, er nem at skræmme

Emotionelle problemer

Lyver eller snyder ofte

Jeg føler mig anderledes

Relationer til andre

Adfærdsvanskeligheder

Mine forældre stoler på mig

Forhold til forældre og familie

Andre gør ting bedre end mig

Færdigheder og evner
Jeg er næsten altid glad

Jeg har et venligt ansigt

Fysiske egenskaber

Psykisk velbefindende

Eksempel på udsagn

Underskalaer

Tabel 2.2. Eksempler på udsagn indeholdt i trivselsmål indsamlet i 1./2. klasse

Eksternaliseringsproblemer

Internaliseringsproblemer

Sammensatte skalaer

Deltagere, spørgeskemaer og procedurer

Hører lyde og stemmer som ikke er der
Kan ikke koncentrere sig, kan ikke være opmærksom i længere tid
Indtager alkohol eller stoffer uden lægelig
begrundelse
Er ondskabsfuld eller tyranniserende mod
andre

Opmærksomhedsproblemer
Adfærdsproblemer/problemer
med at overholde regler
Aggression

Føler sig svimmel

Somatisering

Tankeforstyrrelser

Nægter at tale

Tilbagetrukkethed

Foretrækker at være sammen med yngre børn

Føler sig værdiløs eller underlegen

Angst/depression

Sociale problemer

Eksempel på udsagn

Underskalaer

Eksternaliseringsproblemer

Internaliseringsproblemer

Sammensatte skalaer

2

Opretshavere: Hogrefe Psykologisk Forlag samt forfatterne. Gengivet med tilladelse. Må ikke kopieres eller på anden vis reproduceres
Reproduced by special permission of the Publisher, Psychological Assessment Resources, Inc., 16204 North Florida Avenue, Lutz, Florida 33549,
from the Eyberg Child Behavior Inventory by Sheila Eyberg, PhD, Copyright 1998, 1999 by PAR. Further reproduction is prohibited without permission from PAR.
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Achenbach System of Empirically Based Assessment, Teacher Report Form (ASEBA-TRF)
(Achenbach, T.M. & Rescorla, L.
A., 2001;
Bilenberg, 1999)

Spørgeskema
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kendt, amerikansk udviklet redskab til identificering af adfærdsmæssige, emotionelle og sociale problemer (psykopatologi) blandt
børn og unge i alderen 6-18 år (Achenbach, T.M. & Rescorla, L. A.,
2001). ASEBA TRF udfyldes af barnets/den unges lærer.
ASEBA vil af mange kendes som Child Behavior Check List
(CBCL) på dansk, men da CBCL refererer til forældreversionen,
bruger vi den specifikke betegnelse for lærerversionen, ASEBA
TRF. ASEBA TRF består af 118 udsagn med hver tre svarkategorier. Udsagnene kan kombineres i en række underskalaer, flere sammensatte skalaer og et samlet mål. ASEBA TRF er oversat til og
valideret på en lang række sprog. De nyeste danske normtal er fra
2012 (Bilenberg, 1999; Henriksen, Bilenberg, & Nielsen, 2012).
Tabel 2.2 viser for hvert af disse fire spørgeskemaer eksempler
på et udsagn fra hver underskala i det pågældende spørgeskema.
I tabellens yderste højre kolonne fremgår desuden, hvilken sammensat skala eller underskala hvert udsagn indgår i.

Behavioral Assessment System for Children, 2nd Version
(BASC-2)
I Høje-Taastrup-undersøgelsens anden fase afprøvede vi nye danske versioner af lærer- og elevversionen af det oprindeligt amerikanske spørgeskema Behavior Assessment System for Children,
2nd Edition, Teacher Rating Scale og Self-Report of Personality
(BASC-2 TRS-C og BASC-2 SRP-C), samt screeningsversioner af
samme, kaldet Behavioral and Emotional Screening System, Teacher og Student Form (BESS TF og BESS SF) (Kamphaus & Reynolds, 2007; Reynolds & Kamphaus, 2004). BASC-2 er beregnet til
at undersøge social, emotionel og adfærdsmæssig funktion og indeholder skalaer, der måler såvel problemer som kompetencer.
BASC-2 og BESS er ligesom ASEBA udviklet i USA, men er nyere og derfor kun oversat til få sprog. Vi benyttede en dansk forskningsversion oversat og tilbageoversat af psykolog Nina Madsen
Sjö (Sommer et al., 2010), men BASC-2 distribueres indtil videre
ikke af noget dansk forlag. Der eksisterer amerikanske normer baseret på svar fra mere end 12.000 børn og unge.
Lærerversionen, BASC-2 TRS-C, er beregnet til børn i alderen
6-11 år. Den består af 139 udsagn med hver fire svarkategorier
Aldrig, Sommetider, Ofte og Næsten altid. Udsagnene kan kom-
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bineres til en række under- og sammensatte skalaer. Screeningsversionen, BESS TF, besvares ligeledes af lærere og er beregnet
til børn og unge i alderen 5-17 år. BESS lærerversion består af 24
udsagn, som er en delmængde af BASC-2, og derudover tre ekstra udsagn.
Elevversionen, BASC-2 SRP-C, er beregnet til børn i alderen
8-11 år og har i originalversionen 139 udsagn ligesom lærerversionen. Til forskel fra lærerversionen har 51 af udsagnene kun
svarmulighederne Sandt eller Falsk; de øvrige udsagn har svarkategorierne Aldrig, Nogle gange, Tit og Næsten altid.4 Screeningsversionen til elever, BESS SF, er udarbejdet til børn i alderen 8-17
år og rummer 30 udsagn, hvoraf de 27 er en delmængde af BASC-2
elevversion.
Høje-Taastrup-undersøgelsen blev gennemført blandt yngre elever med en gennemsnitsalder på 9,4 år på indsamlingstidspunktet. På baggrund heraf formodede vi, at elevernes koncentrationsevne og læsefærdigheder kunne være begrænset. Derfor
blev det besluttet kun at medtage 61 af de 139 oprindelige udsagn i
BASC-2 elevversionen plus desuden de tre ekstra udsagn fra screeningsinstrumentet, altså 64 udsagn i alt. Udsagnene blev valgt,
så hele screeningsversionen (BESS elevversion) var inkluderet,
og desuden blev udvalgte enkeltudsagn fra skalaer, der afdækker
fænomener, som læringsprogrammet Perspekt formodes at have
indflydelse på, også inkluderet. De valgte skalaer fremgår af tabel 2.3, som endvidere viser eksempler på de udsagn, som indgår i
spørgeskemaerne.

2.4.3		 Mål for kognition og faglige kompetencer
Children’s Problem Solving (CHIPS)
Children’s Problem Solving (CHIPS) er en danskudviklet test af
5-13-årige børns ikke-sproglige kognitive udvikling (Hansen et
al., 1995). Der er ikke tale om en egentlig intelligenstest, men om
et redskab til hjælp ved planlægning af undervisning og til identi4. De oprindelige svarkategorier var identiske med lærerversionens, men blev
ændret som resultat af en pilotundersøgelse, se afsnit 4.3.2.
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Behavior Assessment System for
Children, 2nd Version,Teacher
Rating Scale (BASC-2 TRS-C)
(Reynolds & Kamphaus, 2004)

Behavior Assessment System for
Children, 2nd Version, Self Report of Personality (BASC-2 SRP)
(Reynolds & Kamphaus, 2004)

Spørgeskema

Lærere får mig til at føle mig dum
Mine klassekammerater kan ikke lide mig
Jeg bliver holdt udenfor
Kan ikke vente på sin tur
Mobber andre
Lyver
Er nervøs
Er negativ
Er bange for at blive syg
Har svært ved at følge med i skolen

Holdning til lærere
Interpersonelle relationer
Social stress
Hyperaktivitet
Aggression
Opførsel
Angst
Depression
Somatisering
Indlæringsproblemer

Jeg har svært ved at stå stille i en kø

Hyperaktivitet
Jeg kan ikke lide at tænke på skolen

Jeg får ballade, fordi jeg ikke hører efter

Uopmærksomhed

Holdning til skolen

Eksempel på udsagn

Underskalaer

Tabel 2.3. Eksempler på udsagn indeholdt i trivselsmål indsamlet i 2. og 3. klasse

Problemer i skolen

Internalisering

Eksternalisering

Problemer i skolen

Uopmærksomhed/ hyperaktivitet

Sammensatte skalaer

Deltagere, spørgeskemaer og procedurer

Har gode skolevaner
Svarer passende, når han eller hun bliver stillet
et spørgsmål
Ser ting, der ikke er der
Leger alene

Funktionel kommunikation
Atypisk adfærd
Tilbagetrækning

Lykønsker andre, når der sker dem noget godt

Sociale færdigheder

Skolefærdigheder

Bliver oprevet, når planer bliver ændret

Tilpasningsevne

Har let ved at tage beslutninger

Bliver let distraheret

Uopmærksomhed

Lederskab

Eksempel på udsagn

Underskalaer

Se også Madsen Sjö (2016).
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Behavior Assessment System for
Children, 2nd Version,Teacher
Rating Scale (BASC-2 TRS-C)
(Reynolds & Kamphaus, 2004)

Spørgeskema

Adaptive færdigheder

Sammensatte skalaer

Deltagere, spørgeskemaer og procedurer

33

Deltagere, spørgeskemaer og procedurer

ficering af eventuelle udviklingsforstyrrelser. CHIPS er en papirog-blyant-prøve bestående af 40 visuelt-logiske opgaver af stigende
sværhedsgrad. Svarformatet er multiple-choice med 6 svarmuligheder. På baggrund af besvarelsen kan der opgøres tre underskalaer afspejlende barnets kognitive udviklingstrin samt en totalscore,
som er det samlede antal rigtige svar. Der findes ved denne bogs
tilblivelse intet normmateriale for CHIPS.

Bogstavprøve 1 og 2
Bogstavprøve 1 og 2 tester elevernes bogligt-faglige færdigheder i
form af bogstavkendskab og danner således et billede af elevernes tidlige læsefærdigheder. Prøven findes i to versioner for henholdsvis 0. og 1. klasse, som består af henholdsvis 25 og 47 opgaver
af blandet type (Møller & Juul, 2011). Prøven administreres ved,
at læreren læser opgaverne højt for klassen, eksempelvis en række
ord, hvor eleverne skal notere det korrekte svar, eksempelvis begyndelsesbogstavet, i et svarark. Der udregnes en totalscore svarende til andelen af rigtige svar. Der findes danske normer.

Matematik Grundlæggende, børnehaveklasse og 1. klasse
Matematik Grundlæggende (MG) er den anden af de to tests, der
blev gennemført for at vurdere elevernes bogligt-faglige niveau.
MG belyser elevernes grundlæggende matematiske færdigheder.
Vi anvendte versionerne for 0. klasse og 1. klasse, som består af
henholdsvis 25 og 39 multiple-choice opgaver, som besvares individuelt med papir og blyant (Foss Hansen, 2002a, 2002b). Tilsvarende Bogstavprøven udregnes der en totalscore for MG svarende
til andelen af rigtige svar. De danske normer er fra 2002.

2.5 Erfaringer fra dataindsamlingen
2.5.1 Elevernes brug af svarkategorier
Forud for anden fase af Høje-Taastrup-undersøgelsen blev der
gennemført en pilotundersøgelse med det formål at afprøve den
danske oversættelse af BASC-2 SRP og tabletindsamlingsmetoden
(se også næste afsnit). Pilotundersøgelsen blev gennemført blandt
93 elever fra fire forskellige i 1.-3. klasser i Greve Kommune, hvor
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“I disse opgaver ser du et mønster med hul i.
Under mønsteret ser du 6 lapper, som passer til
hullet. Du skal finde den lap, som du synes passer bedst til mønsteret. Sæt en streg over den lap
som du synes passer bedst.”

”På første opgave kan man se en dreng, der er
ensom. I rækken af bogstaver skal I sætte kryds
under dét bogstav, som ordet ensom begynder
med. Hvilket bogstav begynder ensom med? Ja,
det er rigtigt, så sætter I kryds under E.”

”I skal sætte et kryds under den streg, der er
længst.”

Children’s Problem Solving
(CHIPS) (Hansen et al., 1995)

Bogstavprøve 1og 2 (Møller
et al., 2013)

Matematik Grundlæggende
(MG)(Foss Hansen, 2002a,
2002b)

Opgave

Opretshavere: Hogrefe Psykologisk Forlag samt forfatterne. Gengivet med tilladelse. Må ikke kopieres eller på anden vis reproduceres

”I skal tegne figuren færdig.”

Instruktion

Test

Tabel 2.4. Eksempler på opgaver indeholdt i mål for kognition og fagkompetencer indsamlet i 1./2. klasse
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der, som i Høje-Taastrup, er en stor andel elever med ikke-vestlig
familiebaggrund.
Besvarelserne fra de to første klasser i pilotundersøgelsen tydede på, at en del af eleverne ikke forstod svarkategorierne Tit
og især Sommetider5, idet der var tendens til, at disse kategorier
blev benyttet mindre end yderkategorierne Aldrig og Næsten altid. Af figur 2.2, som viser fordelingen af svar i forbindelse med
udsagnet ”Jeg føler mig dårligt tilpas sammen med andre” i de to
første pilotklasser, fremgår det for eksempel af figurens venstre
side, at svarkategorien Sommetider blev benyttet i 15 % af svarene,
mens kategorien Aldrig blev benyttet tre gange så hyppigt (47 % af
svarene).6 Vi havde en hypotese om, at hvis eleverne i højere grad
forstod betydningen af en svarkategori, ville de benytte den oftere,
og vi ændrede derfor Sommetider til Nogle gange, hvilket blev afprøvet i den tredje pilotklasse. Som det ses af højre side af figur 2.2,
blev de to svarkategorier nu benyttet omtrent lige hyppigt, nemlig
i omkring en tredjedel af svarene.
Betydningen af den ændrede formulering af svarkategorien
Sommetider/Nogle gange blev undersøgt systematisk ved at tælle
det samlede antal gange, hver elev brugte svarkategorien igennem
hele spørgeskemaet. Figur 2.3 viser fordelingerne af disse optællinger. Da der er 40 forskellige udsagn, hvor svarkategorien kan
anvendes, ligger det mulige antal gange, hver elev kan anvende
svarkategorien, mellem 0 og 40 (X-aksen). Y-aksen viser, hvor stor
en procentdel af eleverne, der anvendte svarkategorien Sommetider/Nogle gange i henholdsvis de to første og den tredje pilotklasse.
Det fremgår af figuren, at eleverne i den tredje pilotklasse brugte
svarkategorien Nogle gange hyppigere, end eleverne i de to første
pilotklasser, da svarkategorien hed Sommetider. Forskellen mellem fordelingerne er statistisk signifikant (se faktaboks 2.1).7
Selvom fordelingen af elever i pilotklasserne ikke var tilfældig,
5. Dette understøttedes af den kvalitative erfaring, at børnene hyppigt spurgte
ind til betydningen af ordet ”sommetider”. Anslået forstod mellem en tredjedel
og halvdelen af børnene i den besøgte 3. klasse ikke dette ord.
6. Samme tendens sås ved en række andre udsagn.
7. Medianen, som er værdien, der deler eleverne i to lige store grupper, var 8 i
de to første pilotklasser og 15 i den tredje.
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Figur 2.2. Fordelingen af svarene på udsagnet ”Jeg føler mig dårligt tilpas
sammen med andre” i henholdsvis de to første og den tredje pilotklasse. Svarkategorien Sommetider ændres til Nogle gange.
50 Procent
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Aldrig

Sommetider

Ofte

Næsten altid

To første pilotklasser

Aldrig

Nogen gange

Ofte

Næsten altid

Tredje pilotklasse

47 elever i de to første pilotklasser og 19 elever i den tredje pilotklasse har besvaret
spørgsmålet. Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
Figur 2.3. Fordelingen af anvendelsen af svarkategorien Sommetider i de to
første pilotklasser og af svarkategorien Nogle gange i den tredje pilotklasse.
35 Procent
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0

0-4 gange
5-9 gange

10-14 gange
15-19 gange

To første pilotklasser

20-24 gange
25-29 gange

30-34 gange
Over 34 gange

Tredje pilotklasse

Der var 47 elever i de to første pilotklasser og 20 i den tredje pilotklasse. Kilde:
Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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Faktaboks 2.1. P-værdi og statistisk signifikans

Når vi vurderer resultatet af en statistisk analyse, eksempelvis
en sammenligning af piger og drenge på et adfærdsmål, sker
det overordnet på baggrund af to forhold: Dels størrelsen af
forskellen (dvs. hvor mange points forskel der er mellem kønnene), dels den såkaldte p-værdi. Groft sagt angiver p-værdien,
hvor sandsynligt det er, at vi vil se den forskel, som analysen
viser, hvis der i virkeligheden ingen forskel findes (den såkaldte
nul-hypotese). Jo lavere p-værdi, jo mindre er sandsynligheden for at opnå resultatet, givet at der ingen forskel findes. På
den måde kan p-værdien siges at fungere ’kontraintuitivt’;
jo mindre p-værdi, dvs. jo mindre sandsynligt resultatet er,
givet nul-hypotesen, desto mere signifikant er resultatet, og jo
mere sikkert betragter vi resultatet og tror på, at der faktisk
er en forskel. Grænsen for, hvornår et resultat betragtes som
statistisk signifikant, dvs. ikke-tilfældigt, sættes som regel
til 5 procent per konvention. Det betyder, at den beregnede
p-værdi skal være mindre end 0,05 for, at resultatet betragtes
som signifikant.
Bogen igennem anvender vi stjerner til at markere signifikansniveauet. Én stjerne markerer et signifikansniveau
på 0,05 og to og tre stjerner niveauer signifikansniveauer på
henholdsvis 0,01 og 0,001.
Den statistiske analyse kan ses som et skøn over de ’sande’
fænomener, som ligger bag de observerede data, og er således
et forsøg på at drage slutninger om generelle forhold baseret
på en konkret stikprøve, i dette tilfælde knapt 1.000 skolebørn
i Høje-Taastrup. De resultater, man opnår, afhænger derfor
af beskaffenheden af såvel stikprøve som data. Den p-værdi,
der opnås ved en statistisk test, afhænger for det første af
forskellens størrelse, for det andet af spredningen på målet
(standardafvigelsen, dvs. hvor forskellige børnene er) og sidst
men ikke mindst, hvor mange observationer (børn) der indgår
i undersøgelsen. P-værdien afhænger i særdeleshed af antallet af observationer. Jo større stikprøve, her antal børn, desto
bedre er chancerne for at finde en ’virkelig’ forskel i stikprøven, svarende til analysens statistiske styrke (se appendiks II).
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og forskellen i fordelingen af anvendelsen af svarkategorierne derfor også kan bero på andet end formuleringen heraf, valgte vi på
baggrund af kombinationen af de praktiske erfaringer, hvor en relativt stor andel af eleverne ikke forstod ordet ”sommetider”, og de
kvantitative forskelle at bruge Nogle gange i stedet for Sommetider.
Fra tredje til fjerde pilotklasse foretog vi på samme måde en ændring af Ofte til Tit.
Erfaringer fra den anden pilotundersøgelse i Høje-Taastrupundersøgelsen peger altså på, at det er vigtigt at afprøve spørgeskemaer i praksis inden udrulning i større grupper. Her er det vigtigt at inddrage kvalitative elementer, såsom deltagerobservation
og/eller interviews, for at finde eventuelle svagheder i formulering
af spørgsmål og svarkategorier. Man kan gætte på, at vigtigheden
heraf øges, jo yngre børn det drejer sig om.

2.5.2 Tablet-baseret dataindsamling
I første fase af dataindsamlingen i Høje-Taastrup-undersøgelsen
blev alle spørgeskemaer og tests til elever indsamlet som papirversioner. Vi oplevede her en del vanskeligheder med at indsamle
de forskellige skemaer og tests til den planlagte tid. Dette hang
formentlig sammen med, at lærere har travlt med deres primære
opgave, nemlig at undervise og tage hånd om eleverne, og at ekstraopgaver i form af dataindsamlinger derfor har tendens til at blive udskudt. Desuden havde vi erfaret, hvor stort arbejdet med at
indtaste besvarelser på papirskemaer er, og hvor stor risikoen for
fejlindtastninger o.lign. ligeledes er i denne forbindelse.
Det blev derfor besluttet at indsamle elevernes besvarelser digitalt i undersøgelsens anden fase. Der var dog to udfordringer, som
skulle håndteres i den forbindelse. For det første er læsefærdighederne blandt elever på 1. og 2. klassetrin endnu usikre. Vi formodede, at dette ville være særligt udtalt grundet den store andel elever med ikke-vestlig familiebaggrund (Egelund & Tranæs, 2008).
For det andet var det ikke sikkert, at børnene kunne få adgang til
internettet, blandt andet fordi adgangen til computerlokaler var
begrænset på nogle af skolerne. Endelig ville vi gerne udelukke, at
lærerne påvirkede elevernes besvarelser f.eks. ved at være nødt til
at hjælpe dem med tekniske vanskeligheder. Udfordringerne blev
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løst ved at bruge en kombination af såkaldt ”audio computer-assisted self-interview” (A-CASI), et mobilt lokalt netværk oprettet
ved hjælp af en router, og et klassesæt af tablets med tilhørende
hovedtelefoner og desuden selv stå for dataindsamling i klasserne.
A-CASI-metoden er en videreudvikling af almindelige computerassisterede selvinterviews, hvor personer selv udfylder et spørgeskema via en computer. I audio-versionen er udsagnene og svarmuligheder indlæst, således at eksempelvis læsesvage kan lytte til
udsagnene og besvare dem. Meget forskning viser, at computerassisterede spørgeskemaer (CASI) er mere egnede ved sensitive
spørgsmål om f.eks. rygning, seksuel adfærd og misbrug af ulovlige stoffer end eksempelvis papirskemaer, én-til-én interviews og
telefoninterviews, hvor informanterne i højere grad søger at svare i overensstemmelse med eksisterende sociale normer (Tourangeau & Smith, 1996; Turner et al., 1998; Wright, Aquilino, & Supple, 1998). Ved at kombinere A-CASI metoden med tablets med
trykfølsomme skærme og hovedtelefoner, opnås en høj grad af
privatsfære omkring besvarelsen. Metoden har med succes været
anvendt blandt store grupper af børn og unge i New Zealand og
blandt unge i USA (Denny et al., 2008; Trapl, Taylor, Colabianchi,
Litaker, & Borawski, 2013; Watson et al., 2001).
Med assistance fra Kram Consult lykkedes det at få en elektronisk udgave af det forkortede elevspørgeskema fra BASC-2 gjort
klar til brug. Denne udgave blev afprøvet og tilpasset i løbet af den
anden pilotundersøgelse (se forrige afsnit).
Det tekniske udstyr bestod af et klassesæt tablets, en router, en
server med to harddiske (for at minimere risikoen for tab af data
ved en fysisk skade) og en bærbar computer til at styre processen.
Tablets var sat op til automatisk opkobling til det lokale trådløse
net, som blev etableret med routeren. Tablets var desuden nummererede således, at de kunne matches med eleverne på basis af klasselister. Eleverne var tildelt et unikt nummer.
Rent praktisk foregik dataindsamlingen med tablets ved, at en
medarbejder fra Rockwool Fondens Forskningsenhed kontaktede
lærerne i de enkelte klasser og aftalte tidspunkt for dataindsamling, så det passede ind i klassernes program. To medarbejdere fra
forskningsenheden besøgte herefter hver enkelt klasse medbringende det tekniske udstyr. Inden de gik ind i en klasse, indstillede
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de udstyret, således at tablets kunne matches med de konkrete elever i klassen, f.eks. kunne det være, at ’Anna’ i 2. klasse på Charlotteskolen skulle have tablet nummer 11. Eleverne skulle altså ikke
selv indtaste navn, men blot sikre sig, at det var deres navn, der
fremkom på skærmen. Herved blev en potentiel fejlkilde fjernet.
Medarbejderne fra forskningsenheden fulgte en nedskrevet
procedure, så alle klasser fik samme instruktion i brugen af tablets. Efter at have modtaget en tablet, taget hovedtelefoner på og
sikret sig, at der stod deres eget navn på skærmen, fik eleverne i
hovedtelefonerne en instruktion i, hvordan spørgsmålene skulle
besvares. Der indledtes med et par øve-spørgsmål. Hvis eleverne
oplevede tvivlsspørgsmål eller tekniske problemer, var det medarbejderne fra forskningsenheden, der hjalp. Alle elever fik således
en meget ensartet introduktion og eventuel hjælp. Elever, der blev
hurtigt færdige, fik lov til at tegne eller læse. Når alle havde afsluttet besvarelsen, fik eleverne et stykke slik hver.
Ved hjælp af routeren blev der etableret et lokalt trådløst net,
som blev brugt til at sende elevernes svar på tablets direkte til serverens harddiske, hvor svarene blev gemt, så snart eleverne afsluttede besvarelsen. Denne fremgangsmåde havde flere fordele. For
det første var dataindsamlingen herved uafhængig af skolernes eller andre eksterne netværk, og for det andet lå der ingen data gemt
på tablets, hvilket øgede datasikkerheden.
Medarbejderne fra forskningsenheden besøgte kun hver enkelt
klasse én gang. Det betød, at kun elever, som var til stede denne
dag, besvarede spørgeskemaet.
Metoden viste sig at fungere over al forventning. Der var 850
elever til stede ved dataindsamlingen, svarende til 90 % af de 940
indskrevne elever i skoleåret 2013-2014 (se også figur 2.1, kapitel
2). Heraf besvarede 835 elever mindst 90 % af udsagnene, svarende
til en besvarelsesprocent på 89 % ud af alle elever og 98 % ud af
de elever, der var til stede ved dataindsamlingen. Størstedelen af
de ikke-færdiggjorte besvarelser skyldtes tekniske problemer med
tablets i begyndelsen af dataindsamlingen. Den gennemsnitlige
besvarelsestid var 12,4 minutter for 2. klasse og 11,5 minutter for
3. klasse. 95 % af børnene besvarede alle 64 udsagn på mindre end
20 minutter. Desuden viste analyser af den såkaldte ”intra-classcorrelation” (ICC), som udtrykker, hvor meget elevernes svar in-
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den for klassen ligner hinanden, at metoden fører til en lav ICC (se
bilagstabel 1, appendiks II). Dette er en fordel, hvis man ønsker at
bruge elevbesvarelser til eksempelvis at vurdere effekten af en intervention.
Kvalitative observationer fra dataindsamlingen tyder også på,
at eleverne var glade for at deltage. Flere elever lavede tegninger til
medarbejderne og ville gerne snakke. Desuden tyder observationer på, at eleverne oplevede besvarelsen af spørgsmålene som noget privat. Eksempelvis spurgte en elev en anden, om han også fik
spørgsmålet ”Jeg hader skolen”.
Endelig viste metoden sig at kunne anvendes til alle tilstedeværende elever. Selv i de tilfælde, hvor lærerne på forhånd var bekymrede for, om udvalgte elever ville være i stand til at besvare
spørgeskemaerne, viste det sig, at eleverne fuldt ud var i stand til at
koncentrere sig om at besvare spørgsmålene.

2.5.3 Erfaringer med specifikke spørgeskemaer
Vi vil afslutningsvist beskrive specifikke erfaringer, vi gjorde os
med Sådan er jeg, ASEBA-TRF og BASC-2, idet disse spørgeskemaer gav anledning til særlige problemstillinger. Sådanne erfaringer står sjældent beskrevet i studier, hvor man har anvendt
redskabet, men de har stor betydning for redskabernes praktiske
anvendelse.

Sådan er jeg (SEJ)
På indsamlingstidspunktet var SEJ et af de eneste spørgeskemaer,
som børn helt ned til 1. klasse selv kan besvare. Dette var en tungtvejende årsag til at inkludere det i Høje-Taastrup-undersøgelsen.
Der var ingen kommentarer fra lærere eller elever om, at nogle
af udsagnene var svære at forstå eller eksempelvis stødende. Fra
analysen af data kan vi dog se, at særlig et udsagn voldte eleverne
problemer. Det drejer sig om spørgsmål 13a/13b: ”Pige/Dreng: Jeg
ville hellere være en dreng/pige”. Her skulle eleverne kun svare på
den ene formulering afhængig af deres køn, men svarene viser, at
14 % af pigerne og 22 % af drengene, ikke havde forstået dette,
idet de svarede på begge spørgsmål (”Pige/Dreng: Jeg ville hellere
være en dreng/pige”) eller på spørgsmålet beregnet til det mod-
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satte køn. Dette tyder på, at eleverne har haft svært ved at forstå
lærernes instruktion i, hvordan spørgsmålet skulle besvares.

Achenbach System of Empirically Based Assessment, Teacher
Report Form (ASEBA-TRF)
Det lærerudfyldte spørgeskema, ASEBA TRF, blev diskuteret ved
et møde med deltagelse af omkring 25 lærere i januar 2013, hvor
der blev fulgt op på første del af dataindsamlingen. Her gav flere
lærere udtryk for, at nogle af udsagnene i ASEBA TRF kunne virke
stødende. For nogle udsagns vedkommende drejer det sig om formuleringer, som når man eksempelvis omtaler elever som ”ondskabsfulde”, f.eks. i udsagnet ”Er ondskabsfuld eller tyranniserende mod andre”, mens det for andre udsagn handler om, at de er
irrelevante for indskolingsbørn, f.eks. ”Indtager alkohol eller stoffer uden lægelig begrundelse” eller ”Er meget optaget af sex”. Flere
af lærerne gav udtryk for, at hvis man sendte ASEBA TRF til forældre, ville dette give en del klager.
Problemerne er formentlig relateret dels til, at ASEBA TRF er
udviklet til at identificere psykopatologi – altså klinisk signifikante afvigelser fra normalområdet, dels til, at spørgeskemaet dækker en meget bred aldersgruppe. Resultaterne fra brugen af ASEBA TRF tyder også på, at ASEBA TRF ikke vil være egnet til at
følge forbedring som følge af interventioner blandt normale, yngre
børn, da de fleste af eleverne vurderes til ikke at have problemer.
Ovenstående var blandt årsagerne til, at ASEBA TRF heller ikke
blev anbefalet i den rapport over spørgeskemaer, som psykolog
Nina Madsen Sjö udarbejdede, se arbejdspapir (Madsen Sjö, 2016).
Der er imidlertid to grunde til, at ASEBA TRF alligevel blev afprøvet. For det første er spørgeskemaet vidt udbredt internationalt, og
for det andet var der på indsamlingstidspunktet ikke mange skemaer at vælge imellem.

Behavior Assessment System for Children, 2nd Version
(BASC-2)
Da det var første gang, at BASC-2 blev benyttet blandt en større
gruppe børn i Danmark, havde undersøgelsen særligt fokus på,
hvordan dette spørgeskema fungerede. Overordnet var tilbagemeldingerne positive.
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Hvad angår lærerversionen af BASC-2, var lærernes væsentligste anke, at der var mange udsagn (139), og at flere af udsagnene lignede hinanden for meget, f.eks. udsagnene ”Forstyrrer andre børns aktiviteter” og ”Forstyrrer andre børn, når de arbejder”.
Udsagn, der ligner hinanden, inkluderes ofte for at få muligheden
for at undersøge, om besvarelsen af et spørgeskema er konsistent.
I fremtidige afprøvninger af BASC-2 må det dog overvejes at ofre
noget af denne mulighed til fordel for en version med færre udsagn. Prisen vil dog være lavere sammenlignelighed med resultater fra andre anvendelser af samme spørgeskema.
Der var desuden to udsagn vedrørende, om ’eleven oplyser sit
telefonnummer og sin hjemadresse, når nogen beder om det’, som
ikke fungerede i denne sammenhæng.
Allerede inden afprøvningen af elevversionen af BASC-2 vurderede vi, at 139 udsagn ville være for meget for 1. klasses elever.
Efter forkortelsen til i alt 64 udsagn og ændringen af formuleringen af svarkategorierne, oplevede vi relativt få problemer. Et mindretal af eleverne havde svært ved at forstå ord som ”opmærksomhed” og ”koncentration”, men i stedet for at ændre disse ord, blev
der udarbejdet et kort liste med synonymer, så dataindsamlerne
kunne give nogenlunde samme forklaring ved spørgsmål fra eleverne.
For både lærer- og elevversion af BASC, kan de korte screeningsversioner (BESS TF og BESS SF) være attraktive alternativer,
hvis der ikke er behov for at belyse specifikke problematikker såsom internaliserende problemer, mistanke om autisme o.lign.

2.6 Sammenfatning
I dette kapitel har vi beskrevet deltagerne og de anvendte spørgeskemaer og tests, fremgangsmåden ved dataindsamlingen samt
erfaringer fra dataindsamlingen og med spørgeskemaerne.
Generelt viste arbejdet med dataindsamling sig omfattende,
særligt det at få indsamlet alle mål til det planlagte tidspunkt.
Arbejdet blev yderligere kompliceret af, at lærerkonflikten i 2013
faldt oveni den planlagte anden fase af undersøgelsen.
Vi erfarede også, at en høj grad af digitalisering af dataindsamlingen er en klar fordel. Det viste sig endvidere at være en fordel
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selv at stå for dataindsamlingen ved at besøge de enkelte klasser
i stedet for at bede lærerne om det. Desuden havde vi succes med
at anvende A-CASI-metoden på tablets, så også læsesvage elever
let kunne besvare spørgsmålene, og vi fandt, at BASC-2 fungerede
bedre end både SEJ blandt eleverne og ASEBA-TRF blandt lærerne.
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3. Ligner børnene i undersøgelsen
børn i Danmark generelt?
Hanne-Lise Falgreen Eriksen og Camilla Hvidtfeldt

En af de centrale overvejelser, når man vurderer en undersøgelse
og drager konklusioner på baggrund af dens resultater er, i hvilken udstrækning resultaterne kan generaliseres. Eftersom denne
undersøgelse udelukkende omfatter børn fra Høje-Taastrup, er
det givet på forhånd, at resultaterne i princippet kun siger noget
om børnene i Høje-Taastrup. Det er imidlertid relevant at se på,
hvor repræsentative børnene er for at kunne sandsynliggøre, om
sammenhængene ville se forskellige eller tilsvarende ud, hvis de
blev undersøgt i den generelle befolkning. Spørgsmålet om, hvor
godt børnene i Høje-Taastrup-undersøgelsen repræsenterer danske børn generelt, kan belyses ved at se på, om de børn, der indgår
i undersøgelsen, ligner børn på samme alder i Danmark på demografiske og socioøkonomiske forhold. Er ligheden stor, peger det
i retning af, at konklusionerne også vil gælde andre børn i Danmark. Er der derimod større forskelle, skal man tage dette forbehold, når man vurderer undersøgelsens resultater.
Det første skridt er at undersøge, om børnene i undersøgelsen
er repræsentative, dels for andre børn i Danmark, dels for de to
undersøgte skoleårgange på Høje-Taastrup Kommunes folkeskoler. Dette belyses i afsnit 3.1, ved at sammenligne børnene i undersøgelsen med andre børn i Danmark på en række baggrundsforhold og ved at se på, om der har været systematisk bortfald på
elev-, lærer- eller forældrebesvarelser.
I afsnit 3.2 undersøger vi, hvordan resultaterne på de indsamlede test og spørgeskemaer ligger i forhold til tilnærmelsesvist repræsentative målinger for børn på samme alder i hele Danmark.
Disse resultater kan give os et fingerpeg om, hvorvidt trivselsmålingerne for de to undersøgte skoleårgange i Høje-Taastrup afspejler børn i Danmark generelt.
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I kapitlet sættes de indsamlede trivsels- og faglige mål i relation
til oplysninger fra Danmarks Statistik om en række familiemæssige, demografiske og socioøkonomiske oplysninger om børnene,
som via Danmarks Statistik er koblet med data fra Høje-Taastrupundersøgelsen, hvorefter de er anonymiseret. Det drejer sig om
oplysninger om forældres civilstand (enlig eller samlevende/gift),
forældres højeste gennemførte uddannelse (grundskole, erhvervsfaglig/kort videregående eller mellemlang/lang videregående) og
husstandsindkomst.
Det bør nævnes, at der for en del af børnene mangler oplysninger om forældrenes uddannelse. For elever med dansk familiebaggrund drejer det sig om ca. 3 %, mens det for elever med
ikke-vestlig familiebaggrund drejer sig om ca. 11 %. Derudover er
oplysningerne om forældrenes uddannelse af ringere kvalitet for
forældre med ikke-vestlig baggrund, da der kun findes autoriserede uddannelsesoplysninger1 for omkring 35 % af denne gruppe,
mens det samme gør sig gældende for mere end 90 % af forældrene
med dansk baggrund. Dette skyldes, at forældre med ikke-vestlig
baggrund kan have taget deres eventuelle uddannelse i udlandet.
Forskellen i kvaliteten af forældrenes uddannelsesoplysninger betyder, at der ikke korrigeres for socioøkonomiske faktorer på samme måde for elever med henholdsvis dansk/vestlig og ikke-vestlig
familiebaggrund.
Oplysninger om børnenes etniske baggrund er ligeledes hentet
fra Danmarks Statistik. Vi skelner mellem dansk/vestlig og ikkevestlig familiebaggrund. Definitionen af ikke-vestlig familiebaggrund er i overensstemmelse med den, der anvendes af Danmarks
Statistik, hvor børn med ikke-vestlig familiebaggrund omfatter
børn, som selv er født i et ikke-vestligt land (dvs. indvandrere)
samt børn af forældre født i et ikke-vestligt land (dvs. efterkommere af indvandrere eller andengenerationsindvandrere).2 Vi bru1. ’Autoriserede uddannelsesoplysninger’ dækker over oplysninger fra voksenuddannelse, de danske elevregistre, Ingeniørforeningen, Søfartsstyrelsen,
Sundhedsstyrelsen, Uddannelsesstyrelsens Anerkendelseskontor, Grønland eller ph.d. (Kilde: Danmarks Statistik).
2. Indvandrere og efterkommere af indvandrere er børn født af forældre, som
begge er udenlandske statsborgere. Indvandrere er født i udlandet, mens efter-
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ger betegnelsen etnisk minoritetsbaggrund synonymt med ikkevestlig familiebaggrund.
I nogle analyser anvendes endvidere en indikator for familiebelastninger opgjort som en sammentælling af tilstedeværelsen
af hvert af følgende seks enkeltforhold: 1) forældres skilsmisse; 2)
mor fik sit første barn, før hun var 20 år; 3) mor har psykiatrisk
diagnose; 4) far har psykiatrisk diagnose; 5) søskende har psykiatrisk diagnose; og 6) far har strafferetsdom (se også kapitel 5). Endelig anvendes oplysninger vedrørende moderens rygerstatus under graviditeten og barnets fødselsvægt. Alle registeroplysninger
er fra 2011.

3.1 Høje-Taastrup-børnene sammenlignet med
jævnaldrende børn i det øvrige Danmark
Da dataindsamlingen strakte sig over flere år, er der elever, som
har forladt de deltagende folkeskoleklasser i løbet af perioden, ligesom nye elever er kommet til (se figur 2.1, kapitel 2). I alt har vi
gyldige svar for 1.036 børn, hvilket svarer til 0,84 % af alle 8-9-årige danske børn i 2014.
For at undersøge i hvilken udstrækning undersøgelsens resultater kan generaliseres til resten af Danmark, sammenligner vi
børnene fra Høje-Taastrup-undersøgelsen med alle danske børn
på samme alder på en række baggrundskarakteristika. Forskelle
fremgår af tabel 3.1. Tabellens anden og tredje kolonne viser fordelingen af børnene fra henholdsvis Høje-Taastrup og hele Danmark
på det pågældende karakteristika, og sidste kolonne viser resultatet af en statistisk test for, om der er forskel på vores stikprøve og
hele Danmark. P-værdier under 0,05 betragtes som statistisk signifikante og er markeret med én til tre stjerner afhængigt af signifikansniveauet. Jo flere stjerner, jo større sikkerhed er der for,
at børnene i undersøgelsen adskiller sig fra resten af Danmark på
kommere er født i Danmark. Følgende oprindelseslande er defineret som vestlige: De 27 lande, som var med i EU per 1/1 2011, samt Island, Norge, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA,
Australien og New Zealand. Alle andre lande er defineret som ikke-vestlige. Da
kun 22 børn har vestlig, ikke-dansk baggrund, omtales kategorien dansk/vestlig ofte som ’dansk baggrund’.
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Tabel 3.1. Baggrundskarakteristika for børn i Høje-Taastrup-undersøgelsen vs. 8-9-årige
børn i øvrige Danmark 2014.
Høje-Taastrup, %
Pige

50,3

Hele Danmark, %

Signifikansniveau

48,9

Ikke-vestlig familiebaggrund

24,5

8,4

***

Enlig forælder

20,8

18,2

*

Grundskole

28,0

17,3

***

Erhvervsfaglig/kort videregående

38,8

38,0

Mellemlang/lang videregående

33,2

44,6

***

Grundskole

27,0

19,6

***

Erhvervsfaglig/kort videregående

45,6

45,2

Mors uddannelse:

Fars uddannelse:

Mellemlang/lang videregående
Husstandsindkomst (DKK)
Antal observationer

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.

27,3

35,22

***

622.893

739.314

***

1.037

128.319

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

dette karakteristikum (se også faktaboks 2.2 – om P-værdi og statistisk signifikans).
Som det fremgår af tabellen, adskiller Høje-Taastrup-børnene
sig fra børn i Danmark som helhed på en række punkter. For eksempel har 24 % af børnene i Høje-Taastrup-undersøgelsen ikke-vestlig familiebaggrund, mens det samme kun gælder 8 % af
øvrige danske børn. Der er altså tre gange så mange ikke-vestlige elever i de yngre årgange i folkeskolerne i Høje-Taastrup end
landsgennemsnitligt blandt 8-9-årige. Det ses også, at forældrene til børnene i Høje-Taastrup-undersøgelsen har kortere uddannelse og lavere indkomst. Således har 33 % af børnenes mødre
højest gennemført en uddannelse på grundskoleniveau, mens det
samme kun gælder 17 % af de 8-9-åriges mødre i Danmark. Den
gennemsnitlige husstandsindkomst er næsten en fjerdedel lavere
end i resten af Danmark. Børnene i Høje-Taastrup-undersøgelsen er altså karakteriseret ved at komme fra familier med væsentligt trangere socioøkonomiske kår end gennemsnittet, og data fra
Høje-Taastrup-undersøgelsen kan derfor ikke forventes at være
repræsentative for 8-9-årige skoleelever i Danmark generelt.
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Tabel 3.2. Baggrundskarakteristika for børn med ikke-vestlig familiebaggrund, Høje-Taa
strup-undersøgelsen versus 8-9-årige børn i øvrige Danmark 2014.
Høje-Taastrup, %
Pige

Hele Danmark, %

50,4

49,2

100,0

100,0

18,0

23,6

Grundskole

55,0

55,2

Erhvervsfaglig/kort videregående

33,9

31,8

Mellemlang/lang videregående

11,2

13,0

Grundskole

43,5

48,0

Erhvervsfaglig/kort videregående

35,0

32,9

Ikke-vestlig familiebaggrund
Enlig forælder

Signifikansniveau

*

Mors uddannelse:

Fars uddannelse:

Mellemlang/lang videregående
Husstandsindkomst (DKK)

21,5

19,09

447.493

437.865

254

10.013

Antal observationer

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Vi har også set på, om de 254 elever med ikke-vestlig familiebaggrund i Høje-Taastrup-undersøgelsen ligner andre jævnaldrende børn i Danmark med ikke-vestlig familiebaggrund på de
samme baggrundskarakteristika som i tabel 3.1. Som det fremgår
af tabel 3.2, adskiller eleverne med ikke-vestlig familiebaggrund i
vores studie sig ikke signifikant fra andre elever med samme baggrund i Danmark på næsten alle karakteristika. Det tyder på, at
elever i stikprøven med ikke-vestlig baggrund ligner andre elever i
Danmark med ikke-vestlig baggrund mere end den samlede stikprøve ligner 8-9-årige elever i danmark som helhed.
I afsnit 3.1.1-3.1.3 ser vi nærmere på bortfaldet inden for de to
skoleårgange for at undersøge, om eleverne i undersøgelsen er repræsentative for disse.

3.1.1		 Elevbesvarelser
Eleverne besvarede alle spørgeskemaer og tests i klasserne (se kapitel 2); i nogle tilfælde blev flere spørgeskemaer/tests indsamlet
samme dag. Det betyder, at deltagelse med et eller flere målered-
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Tabel 3.3. Baggrundskarakteristika, fagprøver og udvalgte trivselsmål over elevbesvarelse af
BESS 1. Høje-Taastrup 2014.
Baggrundskarakteristika

Elevbesvarelse, %

Ingen
elevbesvarelse, %

Pige

51,0

49,5

Ikke-vestlig baggrund

23,3

21,6

Enlig forælder

19,2

26,0

Grundskole

26,1

30,9

Erhvervsfaglig/kort videregående

46,0

39,2

Mellemlang/lang videregående

27,8

29,9

Grundskole

25,6

30,9

Erhvervsfaglig/kort videregående

53,1

50,5

Mellemlang/lang videregående

21,1

18,6

Signifikansniveau

Mors uddannelse:

Fars uddannelse:

Hustandsindkomst (DKK)

633.778

614.303

En eller flere familiebelastninger

45,6

45,4

Trivselsmål og fagprøver

Gns.

Gns.

Sådan er jeg

17,8

15,3

2

7,3

6,7

BESS, lærer 3

19,9

22,2

Bogstavprøve 1-2 (% korrekte)

88,6

84,5

Matematikprøve (% korrekte)

80,6

80,1

Antal observationer 4

843

97

SDQ, forældre

*

*

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
1 Behavioral and Emotional Screening System, Student Form.
2 Strength and Difficulties Questionnaire, Parents Form.
3 Behavioral and Emotional Screening System, Teacher Form.
4 Samlede antal observationer for trivsels- og faglige mål varierer mellem 755 og 831 (for SDQ dog 336).

skaber afhænger af, om eleven var i skole den pågældende dag.3
I det omfang skolefravær på dagen for dataindsamling afspejler
generelt hyppigere fravær blandt disse børn, er det sandsynligt, at
deltagende børn adskiller sig fra ikke-deltagende børn, idet fravær, ressourcesvag familiebaggrund og dårlig trivsel kan være
korreleret.
3. I nogle tilfælde indsamlede lærerne efterfølgende besvarelser fra børn, der
havde været fraværende.
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Hvis fravær hænger sammen med andre karakteristika ved
børnene og deres familier, kan man antage, at der er sket en grad
af selektion blandt de børn, der har besvaret, således at disse ikke
er fuldt ud repræsentative for alle børn i Høje-Taastrup Kommunes folkeskoler. Det er derfor relevant at undersøge, i hvilken grad
deltagende og ikke-deltagende børn adskiller sig fra hinanden.
Tabel 3.3 viser forskelle mellem børn, der henholdsvis besvarede og ikke besvarede elevversionen af BASC-2/BESS i 2014. Som
det fremgår, har elever, som ikke besvarede spørgeskemaet i 2014,
statistisk signifikant dårligere resultater i bogstav-, men ikke matematikprøven og dårligere scorer på Sådan er jeg (SEJ) i 2012. Der
er hverken forskelle på familiekarakteristika – inklusive socioøkonomisk status og tilstedeværelsen af familiebelastninger – på
kognitive testresultater eller på lærerbedømt følelsesmæssig og adfærdsmæssig trivsel. Det ser således ud til, at de fraværende elever
adskiller sig ved delvist dårligere akademiske færdigheder og mere
negativ selvopfattelse. Man kunne dog have forventet flere forskelle, idet der med et signifikansniveau på 5 % per konstruktion vil
være 1 ud af 20 sammenligninger, som er signifikant ved ren og
skær tilfældighed; her er der tale om 2 ud af 16. Der er derfor ikke
stærke indikationer af, at de elever, som ikke deltog i undersøgelsen, adskiller sig systematisk fra de, der gjorde.

3.1.1		 Lærerbesvarelser
Generelt var bortfaldet på lærerbesvarelser minimalt, bl.a. fordi
det via skoleintranet var muligt at holde tæt kontakt med lærere,
hvis svar lod vente på sig, og vi vil derfor ikke beskrive dette i detaljer. I 2014 var der et bortfald på lærerbesvarelser for kun 12 elever

3.1.3		 Forældrebesvarelser
Forældre til alle indskrevne elever fik invitationsbrev med to spørgeskemaer tilsendt med posten sammen med en frankeret svarkuvert, men under halvdelen af de udsendte spørgeskemaer (40 %)
blev returneret. Som det fremgår af tabel 3.4, er det ikke tilfældigt,
hvilke forældre der deltog. Sammenlignet med bortfaldet blandt
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Tabel 3.4. Baggrundskarakteristika, fagprøver og trivselsmål over forældrebesvarelser af
SDQ 1. Høje-Taastrup 2014.
Baggrundskarakteristika

Forældrebesvarelse, %

Ingen forældrebesvarelse, %

Signifikansniveau

Pige

51,4

49,1

Ikke-vestlig baggrund

12,4

31,4

***

Enlig forælder

16,8

22,3

*

Grundskole

14,2

34,4

***

Erhvervsfaglig/kort videregående

46,1

44,9

Mellemlang/lang videregående

39,7

20,6

***

Grundskole

18,0

32,1

***

Erhvervsfaglig/kort videregående

58,2

48,8

**

Mellemlang/lang videregående

23,8

19,0

Mors uddannelse:

Fars uddannelse:

Husstandsindkomst (DKK)

711.698

578.220

***

En eller flere familiebelastninger

37,5

50,4

***

Trivselsmål og fagprøver

Gns.

Gns.

Sådan Er Jeg

18,1

17,1

BESS, elev 2

24,0

25,3

BESS, lærer 2

17,9

21,5

***

Bogstavprøve 1-2 (% korrekte)

89,2

86,3

**

Matematikprøve (% korrekte)

81,2

79,2

*

Antal observationer 3

395

564

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
1 Strength and Difficulties Questionnaire, Parent Form.
2 Behavioral and Emotional Screening System, Student and Teacher Form.
3 Samlet antal observationer for trivsels- og faglige mål varierer mellem 755 og 831, for SDQ dog 336.

elever, som blev beskrevet i afsnit 3.1.1, er der her tale om et mere
systematisk mønster. Familier, der ikke besvarede spørgeskemaerne, kan på mange måder karakteriseres som mindre ressourcestærke end de, der deltog. Således er der signifikant flere enlige
og lavt-uddannede blandt de ikke-responderende forældre, og der
er flere familiebelastninger til stede blandt disse familier, mens de
forældre, som besvarede undersøgelsen, ligger nærmere den danske baggrundspopulation på disse karakteristika (jf. tabel 3.1.).
Børn, hvis forældre ikke responderede, har desuden signifikant
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dårligere resultater på hovedparten af trivsels- og faglige mål. Undtagelserne er selvrapporteret trivsel (Sådan er jeg og BESS). Det er
således overvejende sandsynligt, at forældrevurderingerne på SDQ
og EBCI i denne stikprøve ikke er repræsentative for den samlede
gruppe af Høje-Taastrup-børn, som indgik i undersøgelsen.

3.2 Sammenligning af resultater med tal fra
repræsentative normgrupper
Når vi ser på baggrunds- og familiekarakteristika, er børnene i
Høje-Taastrup, som vist i det foregående, ikke repræsentative for
danske børn som helhed. Spørgsmålet er, om det samme gør sig
gældende for resultaterne på de indsamlede mål for trivsel og faglige færdigheder. Vi kan undersøge dette ved at sammenligne Høje-Taastrup-børnenes gennemsnitlige scorer med de referencetal
eller normer, som findes for de anvendte spørgeskemaer og tests
for den relevante aldersgruppe. Normer angiver gennemsnitlige
scorer i en større, repræsentativ gruppe af børn, dvs. sammensat,
så den i videst muligt omfang afspejler almenbefolkningen på forhold, som har betydning for, hvordan børnene scorer på spørgeskemaet, såsom alder, køn og socioøkonomisk status. For (yngre)
børn beregnes ofte separate normer for relativt snævre aldersintervaller, idet børn udvikler sig mentalt og adfærdsmæssigt i takt
med, at de bliver ældre. I nogle tilfælde er der endvidere angivet
kønsspecifikke normtal. Ved at sammenligne resultaterne fra undersøgelsen med disse referencescorer kan vi altså se, hvordan Høje-Taastrup-børnene placerer sig sammenlignet med typiske børn
på samme alder.
Tabel 3.5, tabel 3.6 og tabel 3.7 viser gennemsnitlig score, standardafvigelse og antal observationer (N) for henholdsvis HøjeTaastrup-børnene og de normer, som er angivet i enten manualer
eller studier af det pågældende måleredskab. Der findes ingen normer for testen for kognitiv udvikling, CHIPS, som derfor ikke er
medtaget i tabellen. For alle mål i tabel 3.5 på nær SEJ gælder det,
at højere score svarer til flere problemer; på SEJ indikerer højere
score bedre selvopfattelse og trivsel. Hvor det har været muligt,
anvendes normtal fra dansk normmateriale (altså baseret på danske børn af gennemsnitlig udvikling og sammenlignelig alder), el-
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lers anvendes normer beregnet for norske og amerikanske børn
(ECBI og BESS). Tabellen viser desuden, om resultaterne fra HøjeTaastrup er signifikant forskellige fra normtallene. Én stjerne eller
flere tyder på en reel forskel (se også faktaboks 2.1).
Som det fremgår af tabellerne, er de danske normer i nogle tilfælde baseret på relativt små stikprøver; for eksempel er normerne for Sådan er jeg (SEJ) baseret på resultater for 185 børn. Her
er vores udgangspunkt, at normtallene, trods de små stikprøver,
må formodes at være mere repræsentative for Danmark som helhed end tallene for børnene i Høje-Taastrup. Statistisk signifikante
forskelle tolkes derfor som forskelle relativt til andre børn i Danmark.
Hvilket billede tegner sig så af årgang 2010 og 2011 i Høje-Taastrups Kommunes skoler? Hvis vi ser på elevernes vurdering af
sig selv, tyder tallene på, at skoleårgang 2010-2011 i Høje-Taastrup
trives dårligere og udviser flere adfærdsproblemer end børn i samme aldersgruppe i såvel øvrige Danmark som Norge og USA. Således scorer børnene i gennemsnit 17,5 på SEJ mod normen på 21,6,
hvilket tyder på en mere negativ selvopfattelse, end det er tilfældet
for det gennemsnitlige 1.-3.-klasses skolebarn. Resultaterne tyder
dog også på, at der ikke er afgørende forskel på Høje-Taastrupelevernes selvvurderede psykiske og adfærdsmæssige trivsel målt
med screeningsredskabet BESS sammenlignet med det gennemsnitlige amerikanske barn i 8-9 års-alderen, idet den gennemsnitlige score var 24,8 for Høje-Taastrup-eleverne versus 23,2 i de
amerikanske normer.
For såvel SDQ som ECBI viser resultaterne, at forældrene vurderer børnene til at udvise dårligere trivsel og flere adfærdsproblemer end gennemsnittet. Eksempelvis er den gennemsnitlige score
7,7 for de 192 Høje-Taastrup-drenge, der er vurderet med SDQ,
mod 6,4 for de 28.920 danske drenge, der udgør normgruppen for
dette mål. Kun på hyppigheden af problemer (ECBI intensitetsscore) falder børnene i Høje-Taastrup-undersøgelsen positivt ud
med en gennemsnitlig score på 86,3 mod 89,9 blandt typiske norske børn. De forældre, der udfyldte spørgeskemaet ECBI, har altså
vurderet, at selvom børnene udviser problemadfærd, så optræder
det ikke så hyppigt, som de norske forældre oplever. Disse forskelle
skal endvidere ses i lyset af, at det i Høje-Taastrup-undersøgelsen
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ECBI problemscore

ECBI intensitetscore

a

ASEBA TRF totalscore

SEJ totalscore

Piger

Drenge

N

380
Gns.: 7,9 år

N
Aldersgruppe

5,0

Standardafvigelse

393

N

4,0

22,9

Standardafvigelse
Gennemsnit

86,3

Gennemsnit

Gns.: 7,9 år

474

N
Aldersgruppe

15,2

Standardafvigelse

N
8,7

472

Standardafvigelse
Gennemsnit

16,1
21,4

Gennemsnit

Gns.: 7,8 år

8,3
900

Standardafvigelse
Aldersgruppe

17,5

Gennemsnit

Høje-Taastrup

Tabel 3.5. Trivsels- og adfærdsmål. Høje-Taastrup 2012-2014 versus normtal

4-12-årige

4.063

4,5

3,0

4.063

24,6

89,9

6-10-årige

195

12,7

10,5

228

18,8

16,0

1.-3. klasse

185

8,3

21,6

Normtal

***

**

***

Signifikansniveau*
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Piger

Drenge

203

N

841

921
Gns.: 9,3 år

11,7

Standardafvigelse
N
Aldersgruppe

20,2

Gennemsnit

Gns.: 9,3 år

11,7

Standardafvigelse
N
Aldersgruppe

24,8

Gennemsnit

Gns.: 7,9 år

5,0

Aldersgruppe

6,9

Standardafvigelse

192

N
Gennemsnit

7,7

Gennemsnit

5-9 år

1.200

12,8

21,3

8-9 år

700

14,0

23,2

6-10-årige

27.611

4,2

5,5

28.920

6,4

Normtal

*

*

***

**

Signifikansniveau*

* T-test for ingen forskel mellem Høje-Taastrup- og referencetal. * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
a Normtal fra Norge; b) normtal fra USA.
Anvendte forkortelser: se Tabel 2.1, oversigt over anvendte spørgeskemaer og tests.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed; Henriksen, Bilenberg & Nielsen, 2012; Kamphaus & Reynolds, 2007; Obel, Dalsgaard, Stax, & Bilenberg,
2003; Ouvinen-Birgerstam, 2006; Reedtz et al., 2008.

BESS, lærer b

BESS, elev b

SDQ totalscore

Høje-Taastrup
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primært var de ressourcestærke forældre, der besvarede spørgeskemaerne, og det er derfor sandsynligt, at den forældrevurderede
trivsel ville have været endnu lavere, hvis samtlige forældre, også
de mindre ressourcestærke, havde deltaget i undersøgelsen.
På lærerbesvarelserne af henholdsvis ASEBA TRF og BESS ligger børnene i Høje-Taastrup-undersøgelsen på samme niveau som
repræsentative grupper af alderssammenlignelige børn. På BESS
er gennemsnittet af lærernes bedømmelse faktisk en smule under
de amerikanske normer for problemer blandt 5-9-årige, mens det
ligger på niveau med normtallene for 10-14-årige.4
Normerne for de faglige tests, Matematik- og Bogstavprøve, er
opgjort på en lidt anden måde, idet tallene her angiver, hvordan
børnene fordeler sig på intervaller af antal korrekt løste opgaver.
For at tage højde for, at dataindsamlingen fandt sted i begyndelsen af skoleåret, og at eleverne således endnu ikke havde lært det
kommende skoleårs pensum, fik eleverne i 1. klasse børnehaveklasseudgaven af matematikprøven, mens eleverne i 2. klasse fik
prøven beregnet til 1. klasse. Det kan derfor ikke udelukkes, at
Høje-Taastrup-børnene har opnået lidt bedre resultater, end hvis
de havde fået testene for deres aktuelle klassetrin. Alligevel ligger Høje-Taastrup-børnene signifikant under normgruppen (tabel
3.6). For eksempel har 45 % af børnene i 1. klasse opnået et resultat svarende til ’under middel’ (17-20 korrekte svar) på prøven beregnet til børnehaveklassen mod forventelige 29 % i normgruppen
bestående af børnehaveklassebørn. Forskellen er endda større for
2. klasserne, idet 53 % (23 % + 30 %) af disse ligger ’under middel’
eller lavere, mens væsentligt færre, nemlig 40 % (29 % + 11 %) af
normgruppen, ligger i dette interval. Det ses endvidere, at 23 %
af eleverne i 2. klasse har opnået så lave scorer, at de udviser tegn
på ’alvorlige indlæringsvanskeligheder’, mens det i en repræsentativ gruppe kun vil være ca. 10 procent, der opnår så lavt et resultat. Eleverne i Høje-Taastrup Kommune scorer med andre ord
markant lavere i matematik end et repræsentativt udsnit af danske
børn – selvom de altså har taget prøven, mens de var på ét klassetrin over det, normerne er beregnet for.
4. BESS TF referencetal fra USA, 10-14-år: gennemsnit=19,4, standardafvigelse=12,9, N=1.400 (p=0,137)
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2 Høje-Taastrup-børn

gik i 1. klasse, da prøven blev gennemført
gik i 2. klasse, da prøven blev gennemført
3 χ2-test for ingen forskel mellem normgruppe og Høje-Taastrup-børn; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
Kilder: Rockwool Fondens Forskningsenhed; Foss Hansen, 2002a, 2002b.
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Tabel 3.7 viser resultaterne for Bogstavprøve 1-2. Her er forskellene langt mindre iøjnefaldende end for matematikprøven,
og det ses af p-værdierne, at Høje-Taastrup-børnene heller ikke
fordeler sig signifikant forskelligt fra normgruppen på antallet af
korrekte svar. Det skal dog bemærkes, at Bogstavprøve 1 og 2 blev
givet til Høje-Taastrup-elever, som gik i henholdsvis 1. og 2. klasse
ved dataindsamlingens første fase, mens normtallene er for elever
i 1. klasse for begge versioner af prøven. Sammenligningen er derfor mest retvisende for Bogstavprøve 1. Selvom forskellen her ikke
er statistisk signifikant, så ses der en tendens til, at en højere andel af Høje-Taastrup-eleverne ligger i den lave ende på delprøven
Skriv første bogstav, Bogstavprøve 1 (14 % har færre end 25 ud af 50
korrekte svar mod 8 % i normgruppen). Sammenlignet med matematiske færdigheder ligger Høje-Taastrup-børnene altså mere på
niveau med andre danske børn på bogstavkendskab og tidlige læsefærdigheder.
Samlet set tegner der sig ikke et helt entydigt billede i sammenligningen af eleverne i Høje-Taastrup-undersøgelsen med repræsentative børnegrupper i samme aldersgruppe. Lærerne i Høje-Taastrup oplever ikke flere problemer blandt deres elever, end andre
lærere i Danmark og i USA gør for elever i samme aldersgruppe.
Til gengæld tyder både forældrenes og elevernes egne besvarelser
på, at eleverne trives dårligere end gennemsnittet, idet de udviser
mere negativ selvopfattelse og dårligere psykisk og adfærdsmæssig
trivsel. Forældrebesvarelserne i sig selv må dog betragtes som et
ikke-repræsentativt udsnit af forældre i såvel Høje-Taastrup som
Danmark som helhed, givet den lave og selekterede forældredeltagelse.
Tilsvarende viser sammenligningerne på de faglige tests ikke
konsistente forskelle, idet Høje-Taastrup-eleverne ligger lavere på
matematikprøven sammenlignet med normgruppen, mens de på
bogstavprøven klarer sig på niveau med danske børn generelt.

3.3 Sammenfatning
I dette kapitel har vi beskrevet en del af Høje-Taastrup-undersøgelsens resultater med henblik på at vurdere, hvor godt børnene
i undersøgelsen repræsenterer børn i såvel Danmark som i Høje-
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3. χ2-test for ingen forskel mellem normgruppe og Høje-Taastrup-børn; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
Kilder: Rockwool Fondens Forskningsenhed; Møller, Juul, Koch, Bramsen, & Schiødt, 2013.
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Taastrup generelt. Først så vi, at eleverne i undersøgelsen ikke kan
siges at være et repræsentativt udsnit af alle 8-9-årige danske børn.
Forskellen kan opsummeres ved, at der er en højere andel elever
med ikke-vestlig baggrund, og at eleverne kommer fra trangere
socioøkonomiske kår. Eleverne med ikke-vestlig familiebaggrund
adskiller sig dog ikke på baggrundskarakteristika fra jævnaldrende børn med ikke-vestlig baggrund i Danmark.
Kun få elever deltog ikke i undersøgelsen, og de der ikke deltog, adskilte sig ikke væsentligt fra de, der deltog. Til gengæld var
der et betragteligt bortfald på forældrebesvarelserne, hvilket gør
det yderst sandsynligt, at det billede, som undersøgelsen tegner af
elevernes trivsel og adfærd set med forældrenes briller, ikke er retvisende for den forældrevurderede trivsel for alle undersøgelsens
deltagere. Da det var de socioøkonomisk svageste forældre, der
ikke deltog, må man antage, at vi havde fundet dårligere forældrevurderet trivsel blandt børnene, hvis et mere repræsentativt udsnit
af forældrene havde deltaget.
Sammenligningen af eleverne i Høje-Taastrup med normtal fra
repræsentative og alderssammenlignelige børnegrupper viste ikke
tegn på, at lærerne i Høje-Taastrup oplever flere problemer blandt
deres elever, end lærere gør generelt. Til gengæld tydede sammenligningerne af elevernes egne besvarelser og de faglige tests på, at
eleverne trives dårligere og har dårligere matematiske færdigheder
end gennemsnittet, mens deres resultater på bogstavprøven er på
niveau med gennemsnitlige danske børn.
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4. Resultater på de indsamlede mål

Camilla Hvidtfeldt og Hanne-Lise Falgreen Eriksen

I forrige kapitel gav vi en række beskrivelser af data, hvor fokus
var på repræsentativitet og sammenhænge med baggrundsoplysninger fra de danske registre. I dette kapitel giver vi først en karakteristik af børnenes trivsel og faglige standpunkt på tværs af køn,
etnisk familiebaggrund og klassetrin. Resten af kapitlet har en lidt
mere teknisk karakter, idet vi her forholder os tættere til de anvendte tests og spørgeskemaer og ser på, a) hvordan målene samvarierer, b) om eleverne svarer konsistent, og c) om elever og lærere
er enige om, hvordan eleverne trives. Kapitlet beskæftiger sig således med spørgsmål som: ”Er der sammenhæng mellem trivsel og
faglige færdigheder?” ”Kan 8-9-årige børn meningsfuldt besvare
spørgsmål om deres trivsel?” ”Har lærer og elev samme oplevelse
af eventuelle problemer?”

4.1 Forskelle over køn, etnisk familiebaggrund og
klassetrin
Indledningsvist ser vi på, hvordan trivsel og faglige færdigheder
fordeler sig på undergrupper, nemlig drenge versus piger, dansk
versus ikke-vestlig familiebaggrund og yngste versus ældste klassetrin. Tabel 4.1 viser således gennemsnitlige scorer på udvalgte s kalaer fordelt over køn, etnisk familiebaggrund og klassetrin
med statistisk signifikante gruppeforskelle markeret med en stjerne. Skalaerne repræsenterer dels overordnede mål for psykosociale
og adfærdsmæssige problemer rapporteret af henholdsvis lærere
(ASEBA og BASC-2 lærerskalaer), forældre (SDQ) og eleverne selv
(Sådan er jeg (SEJ), BASC-2 elevskalaer), dels lærervurderede problemer i relation til skolearbejdet (BASC-2 skalaerne Problemer i
skolen og Skolefærdigheder), kognitiv udvikling (CHIPS) og fagligt
standpunkt (Bogstav- og Matematikprøve). På ASEBA TRF, SDQ
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og BASC-2 skalaerne indikerer højere scorer flere problemer/dårligere trivsel; på SEJ og CHIPS samt på de faglige prøver svarer højere scorer til bedre trivsel og færdigheder.
Hvis vi sammenligner gennemsnittene for de to køn, ser vi, at
pigerne gennemgående klarer sig bedre end drengene, faktisk på
samtlige mål bortset fra internalisering (følelsesmæssige problemer som angst og depression), forældrerapporterede adfærdsproblemer, bogstavprøven samt kognitiv udvikling (CHIPS-testen).
Drengene udviser således gennemgående flere adfærdsproblemer,
mindre positiv selvopfattelse, flere problemer i relation til skolearbejdet og mere negativ holdning til skole og lærere (BASC-2 elevskalaen Problemer i skolen) samt dårligere resultater på en af de
faglige prøver.
Der tegner sig et lignende billede for børnene med etnisk minoritetsbaggrund, som med tilsvarende konsistens som drengene
har dårligere scorer på tværs af målene. Ligesom drengene udviser børn med ikke-vestlig minoritetsbaggrund flere adfærdsproblemer/eksternalisering målt med såvel ASEBA som BASC-2 end
børn med dansk baggrund. Børn med etnisk minoritetsbaggrund
udviser endvidere mindre positiv selvopfattelse målt i 1./2. klasse (SEJ). Til gengæld er der ingen forskel mellem de etniske grupper med hensyn til internaliserende problemer og heller ikke på
de selvrapporterede BASC-2-mål for overordnede sociale, emotionelle og adfærdsmæssige problemer, problemer i skolen eller opmærksomhedsproblemer.
De gennemsnitlige scorer på CHIPS-testen samt de to faglige
prøver er signifikant lavere for børn med etnisk minoritetsbaggrund, hvilket er foreneligt med andre undersøgelser af fagkundskaber blandt børn med etnisk minoritetsbaggrund (Egelund &
Tranæs, 2008; Ministeriet for Børn, Ligestilling og Undervisning
2016). Disse forskelle i kognitiv udvikling og faglige kompetencer peger på, at børn med ikke-vestlig familiebaggrund er dårligere stillet i skolesammenhæng end børn med dansk familiebaggrund. Ringere præstation på en logisk, non-verbal test kan ikke
nødvendigvis tolkes som udtryk for, at børn med ikke-vestlig baggrund har dårligere logiske, non-verbale evner, idet de observerede
forskelle også kan skyldes sproglige barrierer i forhold til at forstå
opgaverne, manglende træning i lignende logiske opgaver og/eller
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BESS, lærer

Procent rigtige

Procent rigtige

Matematikprøve

18,2
78,8

86,7

14,9*

81,2*

88,0

18,8

96,1*

97,2*

23,8*

18,9*

81,0

89,0

19,7

99,4

99,8

24,7

17,9

14,0

98,3

150,2

148,1

19,4

11,4

1,7

3,6

6,9

Dansk/vestlig
baggrund

76,7*

82,1*

14,6*

102,1

100,3

25,2

16,3*

12,2*

105,4*

148,9

157,3*

22,7*

14,9*

1,9

4,8*

10,0*

Ikke-vestlig
baggrund

78,6

81,7

16,8

16,2

99,9

99,1

24,6

13,8

100,6

149,4

150,8

20,4

12,7

1,7

4,1

7,4

Yngste
klassetrin 1

81,3*

92,9*

20,1*

18,7*

100,1

100,8

25,0

13,4

99,3

150,5

149,6

20,0

11,8

1,8

3,7

7,2

Ældste
klassetrin 1

* p < 0,05.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
Samlede antal observationer for hvert mål mellem 837 (BASC-2, SRP) og 964 (ASEBA-TRF), SDQ dog 395.
Anvendte forkortelser: Se kapitel 2, tabel 2.1 for oversigt over anvendte spørgeskemaer og tests.
1 For BASC-2 TRS og SRP: 2. versus 3. klassetrin; for øvrige mål: 1. versus 2. klassetrin.
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Tabel 4.1. Fordelinger af udvalgte mål over køn, etnisk familiebaggrund og klassetrin. Høje-Taastrup 2012-2014.
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forskelle i (socioøkonomiske) baggrundsfaktorer, som vi ikke har
mulighed for at tage højde for i undersøgelsen. Vi går mere i dybden med såvel kønsforskelle som sammenhænge med sociale og familiemæssige baggrundsfaktorer som mulige forklaringer på forskelle relateret til etnisk minoritetsbaggrund i kapitel 5.
Hvad angår forskellene over klassetrin, fremgår det af tabel 4.1,
at der på målene for social, emotionel og adfærdsmæssig trivsel
kun er signifikant forskel på SEJ, hvor børn i 2. klasse scorer 2,5
point højere end børn i 1. klasse, svarende til en mere positiv selvopfattelse blandt de ældre børn. Der er altså ingen afgørende forskelle på elevernes trivsel på tværs af klassetrin. Til gengæld klarer
eleverne på det ældre klassetrin sig bedre end eleverne på det yngre klassetrin på den kognitive og de faglige tests. Dette er forventeligt i forhold til de forskelle i kronologisk alder, mental udvikling
og faglig modenhed, som er forbundet med det ældre klassetrin.

4.2 Overensstemmelse mellem lærere og elevers
vurderinger
Studier af overensstemmelsen mellem forskellige informanter peger på, at der kan være betydelige forskelle mellem børns oplevelse
af egen psykosociale funktion og trivsel og voksnes – forældre eller læreres – opfattelse af samme, og mellem forældre og læreres
opfattelse af børnene (Kolko & Kazdin, 1993). Vi kan undersøge
overensstemmelsen mellem Høje-Taastrup-børnenes og lærernes
opfattelse af børnenes trivsel direkte ved at sammenligne resultaterne på lærer- og elevversionen af måleinstrumentet BESS. Der
findes svar for begge versioner af BESS for 836 elever.
Som vist i tabel 4.2 side 76 er der en moderat sammenhæng
mellem lærer- og elevvurderede problemer målt med BESS udtrykt ved en korrelationskoefficient, r, på 0,48. Sammenhængen
kan måske synes overraskende lav, men den er på niveau med eller
højere end dem, man ser i tilsvarende studier. Eksempelvis er sammenhængen mellem BESS lærer- og elevvurdering angivet til 0,35
for det amerikanske sample, som ligger til grund for normmaterialet for originalversionen af BESS (Kamphaus & Reynolds, 2007),
og i en såkaldt meta-analyse af en række studier finder forfatterne
en gennemsnitlig korrelation på blot 0,22 for sammenhænge mel-
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lem børns selvvurdering og voksnes vurdering af børnene (Achenbach, McConaughy, & Howell, 1987).
Screeningsredskaber som BESS bruges ofte til at vurdere, om
der er brug for støttende foranstaltninger, udredning, behandling
el.lign. Hvis resultatet (scoren) for et barn afviger meget fra gennemsnittet for børn i samme alder, taler man om, at scoren er ’klinisk signifikant’ og tegn på (be-)handlingskrævende problemer
eller mistrivsel. På BESS defineres scorer, som er lig med eller mindre end én standardafvigelse over gennemsnittet, som liggende inden for ’normalområdet’, der ikke giver anledning til bekymring.
Scorer, der ligger mellem én og to standardafvigelser over gennemsnittet, betragtes som udtryk for forhøjet risiko, hvor man bør
være opmærksom på barnets trivsel, og endelig betragtes scorer,
der er højere end to standardafvigelser over gennemsnittet som
klinisk signifikante (Kamphaus & Reynolds, 2007). Det er vigtigt
at være opmærksom på, at opdelingen i ’normal’, ’forhøjet risiko’
og ’højrisiko’-områder i denne sammenhæng udelukkende er baseret på fordelingen inden for gruppen af Høje-Taastrup-børn, idet
der ikke eksisterer danske referencetal for BESS/BASC-2, og inddelingen udtrykker således kun, hvordan børnene placerer sig netop i forhold til de øvrige børn i undersøgelsen. Hvis beregningerne
var baseret på en dansk normpopulation, som f.eks. havde en lavere gennemsnitlig score (dvs. færre problemer), ville en del af HøjeTaastrup-børnene således rykke fra normalområdet til det forhøjede risiko-område. Begreber som ’normal-’ og ’risikoområde’ skal
altså betragtes som relative og defineret ud fra den interne fordeling i gruppen af børn, som udgør sammenligningsgrundlaget.
Med dette på plads kan vi se på overensstemmelsen mellem læreres og elevers vurdering af eleverne på BESS ved at opgøre, hvor
ofte eleverne falder inden for den samme kategori – normal, forhøjet risiko og højrisiko – når henholdsvis lærerne og eleverne selv
vurderer. I figur 4.1 er andelen af børn, som falder i samme kategori, markeret med gråt, mens det mørkeblå område markerer andelen af elever, som falder inden for en højere risikokategori, når
han/hun selv vurderer, end når læreren vurderer. Omvendt angiver det lyseblå område andelen af elever, som ifølge lærerens vurdering falder inden for en højere risikokategori i forhold til elevens
vurdering.
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Figur 4.1 Overensstemmelse mellem lærer- og elevvurdering af BESS 1-risikogruppe, alle elever. Høje-Taastrup 2014.
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Figur 4.2 Overensstemmelse mellem lærer- og elevvurdering af BESS 1-risikogruppe over køn. Høje-Taastrup 2014.
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Figur 4.3 Overensstemmelse mellem lærer- og elevvurdering af BESS 1-risikogruppe over etnisk familiebaggrund. Høje-Taastrup 2014.
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Behavioral and Emotional Screening System.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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Som det ses, er der blandt alle børnene i stikprøven med scorer på begge versioner af BESS ca. 80 %, hvor der er overensstemmelse mellem lærer- og elevvurdering, mens der er ca. 10 % i hver
af de to øvrige grupper, hvor altså læreren vurderer, at eleven har
større vanskeligheder, end eleven selv gør, og omvendt. Figur 4.2 illustrerer, hvordan dette ser ud, når vi deler børnene op på køn. Her
fremgår det, at der blandt drengene er en markant større andel, ca.
en femtedel, hvor lærerne oplever flere problemer end eleverne selv,
mens andelen af elever, der selv oplever flere problemer end lærerne, er sammenlignelig for piger og drenge. Et tilsvarende forskelligartet billede tegner sig, når vi ser på elever med dansk-vestlig og
ikke-vestlig familiebaggrund hver for sig (figur 4.3); fordelingen af
de tre typer af (u-)overensstemmelser blandt elever med ikke-vestlig familiebaggrund er tilsvarende drengenes. Dette skyldes ikke,
at der er flere drenge med ikke-vestlig familiebaggrund, da kønsfordelingen er jævn blandt denne gruppe af elever.
Disse databeskrivelser bør fortolkes med varsomhed, da der er
relativt få elever i de højeste risikokategorier. Beskrivelsen tyder
dog på, at lærere i særlig grad oplever flere problemer end eleverne selv for drenges vedkommende og for elever med ikke-vestlig
baggrund. Samtidig peger analysen på, at ca. hver tiende elev –
to i hver klasse – oplever problemer, som læreren tilsyneladende
ikke er opmærksom på. Der kan være mange forskellige kilder til
uoverensstemmelserne, eksempelvis at lærerens vurdering er påvirket af sociokulturelle normer og forventninger, og at han/hun
derfor ’læser’ flere problemer ind i drenge og elever med ikke-vestlig baggrund (såkaldt rater-bias) – samt det faktum, at lærerens
kendskab til eleven er begrænset til en bestemt kontekst, nemlig
elevens skolegang. En anden mulighed er, at eleverne – idet børn
typisk tænker mere konkret – kan have tendens til at forstå spørgsmålene i relation til en konkret situation, mens lærerne besvarer
spørgsmålene i relation til (lærerens opfattelse af) elevens generelle egenskaber og væremåde, eller at elevernes evne til at reflektere
over egne følelser, tanker og adfærd endnu er begrænset.
Med disse forbehold nævnt peger begge former for uoverensstemmelse dog på væsentlige potentielle problemer; måske mest
oplagt i de tilfælde, hvor elever mistrives i det skjulte og ikke får
den nødvendige støtte, og hvor oplevelsen af ikke at blive set i sig
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selv kan medføre følelsesmæssig mistrivsel. Man kan dog også
forestille sig, hvordan uoverensstemmende opfattelser af, hvornår
en elev ’har problemer’ og ’behov for hjælp’, kan have negativ betydning både for lærer-elev- og for lærer-forældre-relationen, hvad
enten uoverensstemmelsen bunder i, at læreren ’læser’ flere problemer ind i drenge/elever med ikke-vestlig baggrund, eller at disse grupper af elever har mere begrænset reflektionsevne – eller en
kombination af disse forhold.

4.3 Sammenhænge mellem målene
Vi vil nu se på, hvordan de anvendte tests og spørgeskemaer samvarierer, dvs. i hvor høj grad problemer og færdigheder på de forskellige mål følges ad. Tabel 4.2 viser de parvise sammenhænge for
hovedmål for elevernes adfærdsmæssige og følelsesmæssige trivsel, faglige standpunkt og skolerelaterede trivsel og færdigheder
vurderet af henholdsvis lærere, forældre og elever. SammenhænFaktaboks 4.1. Korrelationer

Som mål for sammenhæng anvender vi en såkaldt korrelationskoefficient, Pearson’s r, som med et tal mellem -1 og +1
udtrykker styrken af den lineære sammenhæng mellem to
faktorer, hvor 0 angiver et absolut fravær af sammenhæng og
+/-1 angiver en deterministisk sammenhæng, hvor et udfald
på én variabel hænger sammen med kun ét muligt udfald
på en anden variabel. Hvis eksempelvis to forskellige læreres
vurdering af en gruppe elever altid er 100 % ens, så ville der
være en korrelation på +1 mellem vurderingerne. Dette er
selvsagt en yderst sjælden situation.
Er korrelationskoefficienten positiv, ændrer de to faktorer
sig proportionalt i samme retning. Er den negativ, ændrer de
sig proportionalt, men i modsat retning. Mellem disse yderpunkter (og til dels afhængig af konteksten) beskrives korrelationer omkring 0,20 som svage sammenhænge, omkring
0,50 som moderate og omkring 0,80 og derover som stærke
sammenhænge.
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gene er beskrevet med en såkaldt korrelationskoefficient (se faktaboks 4.1), hvor den numeriske værdi angiver styrken af sammenhængen, fortegnet fortæller, om det ene mål øges eller mindskes
med det andet, mens en stjerne markerer, at sammenhængen er
statistisk signifikant.
Generelt vil vi forvente svagere korrelationer i Høje-Taastrupundersøgelsen end i tilsvarende studier. Dette skyldes, at målingerne dels blev foretaget med ca. to års mellemrum i henholdsvis
fase 1 og 2 af dataindsamlingen, hvor børnene er blevet ældre og
har udviklet sig, dels at børnene i vidt omfang blev vurderet af forskellige lærere ved de to dataindsamlinger.
Som det fremgår, er næsten alle sammenhængene signifikante.
For overskuelighedens skyld er det kun markeret, om p-værdien er
mindre end 0,05; for langt hovedparten af sammenhængene er pværdien faktisk lavere end 0,001, altså høj-signifikante. Vi er med
andre ord temmelig sikre på, at de sammenhænge vi ser, ikke beror på tilfældighed. Sammenhængene har de forventede fortegn,
dvs. at problemskalaer, hvor højere scorer indikerer dårligere trivsel, er positivt korrelerede med andre problemskalaer og negativt
korrelerede med færdighedsskalaer, hvor højere scorer indikerer
bedre funktion. Eksempelvis er højere score på Sådan er jeg, svarende til en mere positiv selvforståelse, forbundet med lavere scorer på ASEBA TRF skalaerne, dvs. med færre emotionelle og adfærdsmæssige problemer. Omvendt er en højere score på Sådan er
jeg forbundet med en højere score på skolefærdigheder, svarende
til bedre funktion og færdigheder på dette område. Dette betyder
overordnet, at elever som oplever vanskeligheder inden for ét område ofte vil opleve problemer på andre områder, og omvendt, at
elever som trives inden for ét område, ofte trives generelt.
Hvis vi ser bort fra sammenhænge mellem underskalaer og
overordnede skalaer inden for de samme spørgeskemaer (f.eks.
mellem BASC-2 underskalaer og BESS), som er højt korrelerede,
alene fordi de indeholder identiske spørgsmål, ser vi, at koefficienterne ligger mellem 0,20 og 0,50 for de fleste parvise sammenhænge, hvilket kan betegnes som svage til moderate sammenhænge.
Den stærkeste sammenhæng på 0,85 ses mellem de lærervurderede BASC-2 skalaer Problemer i skolen (dvs. opmærksomheds- og
indlæringsproblemer) og Skolefærdigheder, dvs. ikke-faglige kom-
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petencer såsom at lave lektier – altså netop færdigheder, som understøtter faglige kompetencer.
Med korrelationskoefficienter på -0,31 og -0,34 samvarierer totalscoren fra spørgeskemaet Sådan er jeg moderat med skalaerne
fra elevversionen af BASC-2. De negative fortegn viser, at jo mere
negativ holdning eleverne har til skolen og til deres lærere, og jo
flere adfærds- og koncentrationsproblemer de oplever, jo mindre
positivt selvbillede havde de på forrige klassetrin. Elevers vurdering af sig selv i 2. og 3. klasse er altså ikke blot udtryk for, hvordan
de tilfældigvis havde det den pågældende dag, men hænger sammen med, hvordan de havde det mere end et år tidligere. Dette tyder på, at mistrivsel blandt eleverne ikke går over af sig selv, men at
problemerne derimod kan være ganske vedholdende.
De svageste sammenhænge – om end statistisk signifikante
– finder vi mellem elevmålene fra BASC-2 og den kognitive test
samt de to faglige tests målt året før. Korrelationskoefficienterne
omkring 0,1 tyder på, at kognitiv og faglig testpræstation ikke har
meget med psykisk og adfærdsmæssig trivsel det efterfølgende år
at gøre.
Tabellen viser dog, at resultaterne på de faglige tests er forbun
det med såkaldt eksternalisering og internalisering målt med
ASEBA TRF indsamlet på omtrent samme tidspunkt som de faglige tests. Begreberne eksternalisering og internalisering dækker
over to overordnede former for psykiske vanskeligheder hos børn.
Eksternalisering refererer til problemer af adfærdsmæssig karakter,
som rettes ud mod omgivelserne i form af aggression eller trodsighed, mens internalisering refererer til negative følelser og reaktioner, der rettes indad og manifesterer sig som emotionelle problemer såsom angst og depression). Tabel 2.1 i kapitel 2 viser, hvilke
skalaer, der indgår i de sammensatte mål for de to problemtyper.
Af tabel 4.2 fremgår det også, at resultaterne på de faglige tests
hænger sammen med eksternalisering målt med BASC-2 TRS ca.
to år senere, men ikke med internalisering på dette tidspunkt og
med dette spørgeskema. Der er altså sammenhæng mellem trivsel
og faglige testpræstationer, men sammenhængene er ikke så stærke.
I det hele taget er målene for internaliserende problemer svagere korreleret med mange af de øvrige mål. For eksempel er styrken
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Tabel 4.2. Sammenhænge mellem udvalgte mål. Høje-Taastrup 2012-2014.
ASEBA TRF

Mål

SEJ

CHIPS

Skala

Ekst.

Int.

Total

Total

SEJ

Total

-0,21*

-0,15*

-0,25*

1,00

CHIPS

Total

-0,18*

-0,11*

-0,22*

0,21*

1,00

Mat.

Andel

-0,22*

-0,18*

-0,29*

0,17*

0,38*

Bogstavpr.

Andel

-0,11*

-0,14*

-0,21*

0,23*

0,35*

BESS

0,46*

0,26*

0,53*

-0,35*

-0,20*

Eksternalisering

0,53*

0,18*

0,53*

-0,29*

-0,17*

Internalisering

0,24*

0,22*

0,28*

-0,22*

-0,05

Probl. i skolen

0,38*

0,25*

0,49*

-0,35*

-0,28*

Skolefærdigh.

-0,36*

-0,24*

-0,46*

0,34*

0,22*

BESS

0,30*

0,22*

0,36*

-0,37*

-0,09*

Probl. i skolen

0,30*

0,17*

0,33*

-0,31*

-0,11*

Uopmærks./
hyperaktivitet

0,30*

0,18*

0,36*

-0,34*

-0,13*

BASC-2 lærer

BASC-2 elev

Total

* p < 0,05.
Samlede antal observationer for hvert mål mellem 837 (BASC-2, SRP) og 964 (ASEBATRF), SDQ dog 395.

af sammenhængene alle under 0,2 mellem ASEBA Internalisering
og henholdsvis Sådan er jeg, CHIPS og de to faglige tests, og under
0,35 for alle sammenhænge mellem BASC-2 TRS Internalisering
og de andre mål, bortset fra øvrige BASC-2 lærervurderede skalaer. Det tyder på, at internaliserende adfærd er en anden type af
vanskeligheder end de problemer og kompetencer, de øvrige skalaer måler, og/eller at denne form for indadvendte problemer vanskeligere lader sig observere, og dermed måle, præcist.

4.4 Måletekniske egenskaber ved elevversionen af
BASC-2
Anvendelsen af selvrapporteringer i måling af trivsel blandt børn
i 1.-3. klasse beror naturligt på spørgsmålet om, hvorvidt børn i
denne alder overhovedet er i stand til at forstå og besvare en lang
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Mat.

Bogst.

Andel

Andel

BASC-2 lærer
BESS

Ekst.

Int.

BASC-2 elev

Probl. i
skole

Skole færd.heder

BESS

Probl. i
skolen

1,00
0,28*

1,00

-0,18*

-0,21*

1,00

-0,13*

-0,14*

0,85*

1,00

-0,04

-0,07

0,66*

0,43*

1,00

-0,27*

-0,35*

0,82*

0,62*

0,41*

1,00

0,21*

0,24*

-0,79*

-0,58*

-0,36*

-0,85*

1,00

-0,09*

-0,09*

0,48*

0,37*

0,33*

0,42*

-0,43*

1,00

-0,10*

-0,08*

0,49*

0,41*

0,30*

0,40*

-0,44*

0,80*

1,00

-0,11*

-0,11*

0,44*

0,38*

0,21*

0,41*

-0,42*

0,74*

0,56*

Anvendte forkortelser: Se kapitel 2, tabel 2.1 for oversigt over anvendte spørgeskemaer
og tests.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

række spørgsmål om deres adfærd og trivsel meningsfuldt. Størstedelen af de benyttede spørgeskemaer og tests i undersøgelsen er
gennemafprøvede i dansk kontekst, og for disses vedkommende
er spørgsmålet derfor undersøgt. Som tidligere beskrevet afprøvede vi imidlertid også en nyoversat dansk version af BASC-2 i
undersøgelsen. Selvom pålideligheden af den amerikanske version er velundersøgt, er det ikke givet på forhånd, at en oversættelse
anvendt i en dansk kontekst vil fungere ligeså godt. Det er derfor
væsentligt at se, hvordan den oversatte version af BASC-2 fungerer blandt de 8-10 årige børn i Høje-Taastrup – altså om spørgeskemaet lever op til måletekniske standardkrav til denne type måleinstrumenter. Vi har her valgt at fokusere på elevversionen af
BASC-2, idet selvrapportering fra yngre børn ofte giver mindre
pålidelige svar.
Vi undersøger pålideligheden, også kaldet reliabiliteten, ved at
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se på, om den interne konsistens i skalaerne ser ud til at være tilfredsstillende i elevernes besvarelser. Hvis elevernes besvarelser er
konsistente, vil udsagn, der er konstrueret til at skulle samvariere,
fordi de handler om samme underliggende fænomen, rent faktisk
også samvariere i data. Til at vurdere dette anvender vi Cronbach’s
alfa-koefficient, som – lidt forenklet – beskriver den gennemsnitlige samvariation mellem alle udsagn i skalaen. En tommelfingerregel for tilfredsstillende reliabilitet er en alfa-koefficient på 0,7 eller derover (se også faktaboks 1, appendiks II).
Tabel 4.3 viser alfa-koefficienterne for de forskellige underskalaer, der kan konstrueres på baggrund af elevernes besvarelser på
BASC-2. Vi har valgt at vise koefficienterne opdelt på køn, klassetrin og etnicitet for at undersøge, om disse baggrundsfaktorer
betyder noget for konsistensen af elevernes svar. Overordnet viser
tallene i tabellen, at eleverne svarer konsistent. Alfa-koefficienten
er således kun lige under 0,7 for underskalaen Holdning til lærere
for drenge og for underskalaen Hyperaktivitet for piger. Ellers ligger koefficienterne mellem 0,71 og 0,86, hvilket er tilfredsstillende, særligt elevernes alder taget i betragtning.1
Forskellene grupperne imellem er overraskende små. Selvom
der er gennemgående tendens til, at 3. klasses elevernes svar er en
anelse mere konsistente end 2. klasses elevernes, og tilsvarende at
elever med dansk/vestlig familiebaggrund svarer lidt mere konsistent end elever med ikke-vestlig familiebaggrund, er der netop
kun tale om små forskelle.
Til sammenligning har vi undersøgt alfa-koefficienterne for
under- og totalskala for det andet afprøvede spørgeskema til selvrapportering, nemlig Sådan er jeg (SEJ). For dette mål ligger alfakoefficienten for tre ud af fem underskalaer på mellem 0,37-0,42,
og de udviser således ikke særlig høj konsistens. Totalscoren med
en alfa-koefficient på 0,79 lever dog op til gængse psykometriske
standarder, og det må derfor konkluderes, at man bør anvende
totalscoren, hvis man benytter sig af dette instrument, hvilket vi
1. I den amerikanske version af BASC-2 SRP-C ligger alfa-koefficienterne for
8-11-årige på mellem 0,71 og 0,86 for de anvendte skalaer. Dvs., at den interne
reliabilitet for BASC-2 SRP i Høje-Taaastrup-undersøgelsen er på samme niveau
som i det amerikanske referencemateriale (Reynolds & Kamphaus, 2004).
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Tabel 4.3. Cronbachs alfa-koefficienter og antal items for skalaer fra BASC-2 SRP-C1 over køn,
klasse og etnisk familiebaggrund. Høje-Taastrup 2012-2014.
Ikke-vestlig
Vestlig
baggrund baggrund

Antal
udsagn

Drenge

Piger

Holdning til skole

7

0,79

0,83

0,82

Holdning til lærere

7

0,69

0,77

Social stress

8

0,83

Uopmærksomhed

9

Hyperaktivitet
Relationer til andre

Skala

2. kl.

3. kl.

0,81

0,80

0,83

0,75

0,70

0,72

0,76

0,81

0,83

0,79

0,82

0,82

0,75

0,73

0,77

0,71

0,75

0,75

8

0,72

0,68

0,71

0,71

0,71

0,72

6

0,84

0,84

0,85

0,82

0,83

0,85

Skoleproblemer2

14

0,82

0,86

0,85

0,82

0,84

0,85

Uopmærksomhed/
hyperaktivitet 2

17

0,84

0,83

0,85

0,83

0,84

0,84

1
2

Behavioral Assessment for Children, 2nd Version, Self-Report of Personality.
Sammensat skala.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

også gør i denne bog. Da SEJ blev indsamlet cirka halvandet år før
elevversionen af BASC-2, kunne en mulig forklaring på den lavere
interne konsistens være elevernes yngre alder, men en opdeling på
klassetrin ændrer ikke meget på resultatet: Alfa-koefficienterne er
stort set ens uanset klassetrin.
Vi kan konkludere, at den danske oversættelse af elevversionen af BASC-2 har høj reliabilitet blandt eleverne i de små klasser
i Høje-Taastrup. Da hverken lærerversionen af BASC-2 eller elevog lærerversionen af BESS (screeningsversionerne af BASC-2) har
været anvendt i dansk kontekst før, skal det nævnes, at den interne
konsistens også er tilfredsstillende for disse mål, når de undersøges med en tilsvarende analytisk procedure.

4.5 Sammenfatning
I dette kapitel så vi en række gruppeforskelle eleverne imellem.
Både drenge og elever med etnisk minoritetsbaggrund havde gennemgående dårligere trivsel på tværs af målene sammenlignet
med henholdsvis piger og elever med dansk familiebaggrund, særligt i form af flere adfærdsproblemer. Specifikt for elever med et-
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nisk minoritetsbaggrund så vi signifikant lavere scorer på CHIPStesten samt de to faglige prøver. Vi så endvidere, at de forskellige
mål for psykisk og adfærdsmæssig trivsel og faglige færdigheder
hænger sammen, som man ville forvente: Problemer på ét mål
hænger generelt sammen med problemer på øvrige mål, særligt
på tværs af trivselsmålene og i mindre omfang mellem trivselsmål
og faglige mål. Elever, der mistrives på ét område, har kort sagt
stor risiko for også at have problemer på et andet område. Vi fandt
også, at den nyoversatte elevversion af BASC-2 havde høj reliabilitet i dansk kontekst – i hvert fald, når besvarelserne blev indsamlet
på tablets.
Afslutningsvist viste vi, at læreren og den enkelte elev langt fra
altid er enige i deres vurdering af, om eleven har alvorlige trivselsog adfærdsproblemer. For op imod hver femte dreng og hver femte
elev med ikke-vestlig baggrund vurderer læreren således elevens
trivsel dårligere end eleven selv. Sådanne uoverensstemmelser kan
udgøre potentielle kilder til konflikter – ikke blot mellem lærer og
elev, men også mellem lærer og forældre. For ca. hver tiende elev
gælder desuden, at eleven selv oplever at have alvorlige problemer,
mens læreren enten ikke ser problemerne eller ser en mindre grad
af problemer.
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4.7 Bilagstabeller. Fordelinger for alle skalaer
Bilagstabel 4.1. Skalaer fra forældremål. Høje-Taastrup 2012-2014.
Mål

Skala

SDQ

Emotionelle problemer

ECBI

* Sammensat skala.

82

N

Gns.

395

2,2

Std. afv. Min.-maks. Skævhed
2,1

0 - 10

1,05

Adfærdsvanskeligheder

395

1,1

1,3

0-8

1,60

Hyperaktivitet

395

2,9

2,5

0 - 10

0,89

Relationsproblemer

395

1,1

1,5

0-9

1,80

Sociale styrker

395

8,3

1,6

1 - 10

-1,09

Internaliseringsproblemer*

395

3,3

3,0

0 - 17

1,33

Eksternaliseringsproblemer*

395

4,0

3,3

0 - 17

1,09

Totale problemer*

395

7,3

5,2

0 - 28

1,12

Intensitet

393

86,3

22,9

38 - 159

0,27

Problem

380

4,0

5,0

0 - 25

1,45

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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Bilagstabel 4.2. Skalaer fra elevmål og -tests. Høje-Taastrup 2012-2014.
Mål
SEJ

BASC-2 SRP

CHIPS

Skala

N

Gns.

Std. afv. Min.-maks. Skævhed

Fysiske egenskaber

900

2,9

1,7

-4 - 6

-0,60

Færdigheder og evner

900

2,9

2,9

-6 - 6

-0,65

Psykisk velbefindende

900

4,7

3,2

-8 - 8

-0,93

Relationer til forældre og
familie

900

3,3

2,3

-6 - 6

-0,79

Relationer til andre

900

3,3

2,6

-6 - 6

-0,86

Total*

900

17,5

8,2

-10 - 32

-0,72

Holdning til skolen

837

4,5

4,2

0 - 18

1,14

Holdning til lærere

839

4,5

3,5

0 - 20

1,43

Social stress

837

5,7

4,5

0 - 22

1,05

Uopmærksomhed

837

6,9

4,5

0 - 22

0,64

Hyperaktivitet

838

6,3

3,8

0 - 18

0,48

Interpersonelle relationer

837

13,6

3,4

0 - 16

-1,84

Problemer i skolen*

837

99,9

17,6

76 - 176

1,27

Uopmærksomhed/
hyperaktivitet*

837

100,0

18,6

69 - 165

0,54

BESS-SF

841

24,8

11,7

0 - 72

0,86

Globalt trin

904

5,6

2,8

0 - 11

-0,03

Analytisk/syntetisk trin

904

9,5

4,4

0 - 14

-0,97

Helhedstrin

904

3,4

2,6

0 - 11

0,58

Total*

904

18,5

8,4

0 - 35

-0,43

Bogstavprøve 1-2

Procent rigtige

923

87,4

16,5

0 - 100

-2,08

Matematikprøve

Procent rigtige

924

76,9

12,9

8 - 98

-1,30

* Sammensat skala.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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Resultater på de indsamlede mål
Bilagstabel 4.3. Skalaer fra lærermål. Høje-Taastrup 2012-2014.
Mål

Skala

ASEBA-TRF

DSM: Affektive problemer
DSM: Angstproblemer
DSM: Somatiske klager
DSM: ADHD problemer
DSM: Oppositionelle adfærdsproblemer
DSM: Svære adfærdsproblemer
Angst/depression
Tilbagetrukket/deprimeret
Somatiske klager
Sociale problemer
Tankeforstyrrelser
Opmærksomhedsproblemer
Adfærdsproblemer
Aggressiv adfærd
Internalisering*
Eksternalisering*
Total problem*

947
947
947
947
947

0,6
0,4
0,2
3,6
0,8

1,4
0,9
0,6
5,3
1,8

0 - 12
0-9
0-8
0 - 26
0 - 10

3,68
4,00
6,41
1,79
2,72

947

1,2

3,0

0 - 20

3,54

947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947

0,9
0,7
0,2
0,9
0,2
5,8
0,9
2,5
1,8
3,4
12,4

1,9
1,4
0,7
2,0
0,9
8,4
1,9
5,4
3,2
7,1
19,0

0 - 15
0 - 12
0-9
0 - 19
0 - 11
0 - 45
0 - 12
0 - 35
0 - 29
0 - 46
0 - 157

3,40
3,61
5,65
3,93
6,79
1,90
3,02
3,26
3,55
3,21
2,74

Hyperaktivitet
Aggression
Opførsel
Angst
Depression
Somatisering
Uopmærksomhed
Indlæringsevne
Atypisk adfærd
Tilbagetrækning
Tilpasningsevne
Sociale færdigheder
Lederskab
Skolearbejde
Kommunikation
Internalisering*
Eksternalisering*
Problemer i skolen*
Adaptive færdigheder*
Adfærdssymptom-indeks*
BESS-TF

924
927
926
928
927
925
927
928
926
928
928
928
928
928
920
925
923
927
920
922
921

6,8
4,4
2,6
3,2
3,9
2,6
6,5
4,2
2,7
4,2
16,7
13,1
9,1
13,6
19,4
149,9
150,2
99,9
250,1
299,9
20,2

6,5
5,4
3,6
3,0
4,3
3,0
5,2
4,7
3,5
3,8
5,2
5,4
3,9
5,0
5,7
25,1
28,2
18,1
43,2
49,2
11,6

0 - 32
0 - 30
0 - 19
0 - 17
0 - 24
0 - 19
0 - 21
0 - 22
0 - 20
0 - 19
0 - 24
0 - 24
0 - 18
0 - 21
2 - 30
121 - 268
125 - 276
79 - 163
127 - 338
242 - 492
3 - 59

1,23
1,53
1,76
1,36
1,64
1,58
0,56
1,53
1,84
1,19
-0,61
0,00
-0,10
-0,52
-0,60
1,45
1,54
1,00
-0,38
1,27
0,91

BASC-2 TRS

* Sammensat skala.
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N

Gns.

Std. afv. Min.-maks. Skævhed

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

5. Hvilke baggrundsforhold er forbundet
med trivsel blandt Høje-Taastrupbørnene?
Hanne-Lise Falgreen Eriksen og Camilla Hvidtfeldt

5.1 Indledning
Er der sammenhæng mellem børns trivsel og udvikling og deres
demografiske, socioøkonomiske og familiemæssige baggrund –
og er det i givet fald de samme baggrundsforhold, der er relateret til eksempelvis problemadfærd og kognitiv udvikling? Dette er
nogle af de spørgsmål, som søges besvaret i dette kapitel.
Kapitlets formål er at udnytte den viden, der ligger gemt i de
omfattende data, som Rockwool Fondens Forskningsenhed indsamlede i 2012-2014, til at belyse spørgsmålet om, hvilke demografiske, socioøkonomiske og familiemæssige forhold, der prædikterer - dvs. sandsynliggør eller hænger sammen med (se faktaboks
5.1) – forskelle på de mål for emotionel, social og adfærdsmæssig funktion, som blev indsamlet blandt Høje-Taastrup-børnene.
Ved at sammenkoble resultaterne fra Høje-Taastrup-undersøgelsen med oplysninger fra de danske registre bliver vi i stand til at
undersøge sådanne sammenhænge mellem trivsel og baggrundsforhold.
Eftersom Høje-Taastrup-undersøgelsen omfattede såvel lærerenes som børnenes egne vurderinger, er vi endvidere i stand til at
undersøge, om det er de samme forhold, der prædikterer de voksnes vurderinger – særligt læreres, men også forældres – og børnenes vurderinger af egne problemer og kompetencer.
Et af undersøgelsens væsentligste fund drejer sig om forskelle relateret til elevernes etniske familiebaggrund. Vi finder her,
at forskelle i psykisk og adfærdsmæssig mistrivsel mellem etnisk
danske børn og børn med ikke-vestlig bagrund overvejende forklares af socioøkonomiske forskelle; til gengæld er der gennemgående forskelle på målene for kognition og fagkompetencer, som
ikke forklares af disse forhold. Dette tyder på, at der allerede i ind-
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Faktaboks 5.1. Hvad er en prædiktor?

Generelt refererer en prædiktor til en observation, et forhold
eller en begivenhed, som forudsiger en senere begivenhed.
Betegnelsen prædiktor anvendes i denne sammenhæng i en
særlig betydning, nemlig som et baggrundsforhold (dvs. et
aspekt af børnenes demografiske, sociale og familiemæssige
karakteristika), som i en statistisk model og med en vis sandsynlighed er korreleret med måleresultaterne (dvs. scorerne)
på de spørgeskemaer og tests, som blev indsamlet blandt
Høje-Taastrup-børnene. Der er således tale om forhold, som
er med til at forklare eller sandsynliggøre forskelle mellem
børn i måleresultater, når der samtidig tages højde for andre
baggrundsfaktorer – uden at der nødvendigvis er tale om en
årsagssammenhæng. I det følgende omtales prædiktorer også
som forklarende variable, mens resultater på spørgeskemaer
og tests også omtales som udfaldsmål.

skolingsalderen findes en kløft i fagkundskaber mellem børn med
henholdsvis dansk og ikke-vestlig familiebaggrund.
Et andet konsistent fund er, at først og fremmest det at være
dreng, men også søskendemønstre og mødres rygning i graviditeten, er forbundet med mål for emotionelle og adfærdsmæssige
problemer samt faglige testresultater. Dette gør sig gældende på
tværs af målene, altså uafhængigt af, om det er lærere eller børnene selv, der vurderer.
Analyserne, som præsenteres i kapitlet, er beskrivende. Det
betyder, at vi ser på korrelationer – ikke årsagssammenhænge (se
faktaboks 5.1). Resultaterne siger derfor noget om, i hvilket omfang og med hvor stor sikkerhed prædiktorer og udfaldsmål følges ad, dvs. om forskelle i baggrundsfaktorerne er forbundet med
forskelle i børnenes målte trivsel. De siger til gengæld ikke noget
om kausale sammenhænge, altså om trivselsniveauet er en direkte konsekvens af baggrundsfaktorerne eller om sammenhængen
skyldes et tredje, bagvedliggende forhold – eller om der er tale om
omvendt kausalitet, hvor eksempelvis børnenes problemadfærd
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er årsag til forældres skilsmisse. Visse årsagssammenhænge kan
man dog udelukke a priori; eksempelvis kan statiske karakteristika som etnisk baggrund eller køn logisk set ikke være en følge af
børnenes trivsel.
Selvom vi ikke på baggrund af analyserne kan drage konklusioner vedrørende kausalitet eller konkrete mekanismer, dvs. hvordan prædiktor og udfald er forbundet, er det dog stadig muligt
at opstille hypoteser om underliggende mekanismer. Vi vil derfor søge at diskutere resultaterne i lyset af mulige teoretiske mekanismer, som kunne forklare de sammenhænge, vi finder. I den
forbindelse bruger vi betegnelsen risikofaktor om en prædiktor,

Faktaboks 5.2. Lineær regression

Resultaterne af analyserne i dette afsnit beskrives ved en særlig
type af korrelationskoefficient (se faktaboks 4.1, side 73), den
såkaldte regressionskoefficient, som fremkommer ved brug
af analysemetoden lineær regression. Regressionskoefficienten
angiver den gennemsnitlige ændring på udfaldsmålet, når den
forklarende variabel stiger med én enhed. I vores tilfælde kan
koefficienten tolkes som den gennemsnitlige forskel i score
mellem børn, der adskiller sig med én enhed (f.eks. 100.000
kroner i årlig husstandsindkomst) eller én kategori (f.eks.
drenge versus piger) på den forklarende variabel. Man søger
endvidere at isolere sammenhængen med den enkelte baggrundsfaktor ved at holde øvrige relevante faktorer konstante,
således at der i den beregnede sammenhæng er taget højde for
sådanne forhold. Man kan på den måde beregne, hvor stor den
gennemsnitlige forskel er for eksempelvis børn med forskellig
etnisk familiebaggrund, givet at de har samme demografiske
og socioøkonomiske baggrund.
Referencekategorier (angivet med ’Ref.’ i tabellerne) udgør
sammenligningskategorien. Det betyder, at regressionskoefficienten angiver den gennemsnitlige forskel mellem den
angivne kategori (eksempelvis piger) i forhold til referencen
(eksempelvis drenge).
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som er forbundet med negative resultater på udfaldsmålene, altså
mistrivsel (Kraemer, Stice, Kazdin, Offord, & Kupfer, 2001).1 Udredningen af sådanne mekanismer kompliceres af, at risikofaktorer har en tendens til at følges ad, hvilket gør deres individuelle
bidrag til det samlede udfald vanskelige at ’skille ad’ – som når
der eksempelvis er en højere forekomst af alkoholmisbrug blandt
forældre med psykiske lidelser, hvor begge enkeltforhold udgør
selvstændige risikofaktorer for barnets trivsel. Endvidere vil der
kunne være tale om såkaldt medierende mekanismer, hvor betydningen af én påvirkning så at sige ’bæres’ af en anden; et eksempel
kunne her være det forhold, at betydningen af lav uddannelse hos
forældre forklares ved deres forskellige måde at stimulere børnene
såvel følelsesmæssigt som intellektuelt, og at det er disse forskellige samværsformer, som direkte påvirker barnets trivsel og udvikling (snarere end hvorvidt faderen har været i lære eller har gået på
universitetet). Børns udvikling og trivsel må derfor forstås som et
resultat af processer, hvor forskellige faktorer spiller sammen og
på denne måde udgør hinandens kontekst. Det er derfor særdeles
vanskeligt empirisk at isolere betydningen af den enkelte prædiktorvariabel, og som nævnt vil vi i dette kapitel begrænse os til teoretiske overvejelser.
Det er nærliggende at tænke sådanne risikofaktorer ind i forståelsen af, hvordan et konkret barn trives. Her skal det understreges,
at resultaterne i dette kapitel kun bruges til at pege på en statistisk
risiko hos det gennemsnitlige barn. Man kan ikke på baggrund af
resultaterne udtale sig om, hvordan det enkelte barn trives, eller
med sikkerhed forudsige, hvordan det går det enkelte barn senere
i livet, selv hvis barnet har alle de baggrundskarakteristika, som er
forbundet med dårlig trivsel i de statistiske analyser. Populationsog individperspektivet er at betragte som forskellige beskrivelsesniveauer, og det er ikke muligt at drage slutninger fra det ene til
det andet, dvs. at udtale sig om et konkret barn på baggrund af en
1. Man taler tilsvarende om beskyttende faktorer; her er der tale om prædiktorer, der er forbundet med positive udfald på trods af tilstedeværelsen af risikofaktorer, eksempelvis god begavelse, som øger sandsynligheden for, at et barn
med eksempelvis en alkoholiseret forælder klarer sig godt på trods. I denne undersøgelse vil vi ikke komme nærmere ind på den type af mekanismer.
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undersøgelse foretaget på en gruppe af børn. For enhver fagperson
i pædagogisk, undervisnings- eller behandlingsmæssig sammenhæng er det jo imidlertid det enkelte barn og ikke det ’gennemsnitlige’ barn, som han/hun møder og kerer sig om. Her kan viden
om generelle mønstre og sammenhænge danne en vigtig forståelsesramme for arbejdet med det konkrete barn og dets eventuelle
risiko for at mistrives.

5.2 Tidligere studier
Der er bred enighed om en række overordnede forhold og deres
sammenhæng med børns sociale og emotionelle udvikling. Dette
omfatter ’distale faktorer’, dvs. forhold i de ydre rammebetingelser for opvæksten, såsom forældres uddannelse, økonomiske og
sociale ressourcer, boligområde mv., og ’proximale faktorer’ i det
nære miljø, dvs. de direkte interaktioner, som barnet indgår i, primært i hjemmet med forældre og søskende, og senere i daginstitution og skole med lærere og jævnaldrende. Ser man på specifikke
aspekter af disse brede dimensioner, er der utallige enkeltfaktorer,
som er blevet forbundet med børns senere sociale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige funktion. Dette omfatter eksempelvis familiemønstre såsom det at vokse op med en enlig forælder eller
det at være den førstefødte (Essex et al., 2006; Luoma et al., 1999),
forældres tilknytnings- og opdragelsesstil (Gilliom & Shaw, 2004),
psykopatologi, alkohol- og stofmisbrug hos forældre (Bayer et al.,
2011) og negative livsbegivenheder såsom forældres skilsmisse
(Amato, 2001), tab af en forælder eller fysisk sygdom. Endelig er
biologiske risikofaktorer, f.eks. for tidlig fødsel (Potijk, de Winter,
Bos, Kerstjens, & Reijneveld, 2012) eller udsættelse for alkohol i fostertilstanden, blevet forbundet med børns senere udvikling.
Skønt der er bred konsensus om betydningen af overordnede
typer af påvirkninger, varierer den relative styrke af sammenhængen for specifikke enkeltfaktorer ofte mellem studier. F.eks. tyder
nogle undersøgelser på, at udviklingen af eksternaliserende problemer – dvs. udadreagerende adfærd såsom aggression, hyperaktivitet og normbrydende adfærd – afhænger mere af proximale
forhold i det sociale miljø, end det er tilfældet for internaliserende
problemer, som dækker følelsesmæssige symptomer såsom angst
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og depression (Atzaba-Poria, Pike, & Deater-Deckard, 2004).2 Andre studier har dog fundet, at forældres opdragelsesstil har betydning for såvel adfærdsmæssige og følelsesmæssige problemer
i femårsalderen (Bayer et al., 2011). Når resultater fra forskellige
studier på denne måde kan pege i forskellige retninger, skyldes det
blandt andet metodemæssige forskelle mellem undersøgelserne på
en række parametre, herunder stikprøvens størrelse og socioøkonomiske karakteristika, børnenes alders- og kønssammensætning
og repræsentativitet i øvrigt, og – ikke mindst – de anvendte måleinstrumenter. Resultaterne fra dette kapitel skal også ses i lyset af
sådanne begrænsninger og må derfor forstås som en undersøgelse
i dansk sammenhæng af yngre skolebørn med gennemsnitlig udvikling og med en overrepræsentation af familier med ikke-vestlig
baggrund.
Der er enighed om, at individfaktorer såsom køn, temperament og begavelse spiller en afgørende rolle for, hvordan miljømæssige påvirkninger kommer til udtryk hos det enkelte barn
(Eriksson, Cater, Andershed, & Andershed, 2010). Det er således
velkendt, at der findes kønsforskelle i forekomsten af forskellige
typer af mentale helbredsproblemer hos såvel børn som voksne,
således at adfærdsproblemer optræder hyppigere blandt drenge
og mænd, mens piger og kvinder oftere oplever emotionelle problemer (Cicchetti & Toth, 1991). Udviklingsmæssigt begynder adfærdsproblemer at dominere blandt drenge omkring den tidlige
skolealder, mens billedet af de emotionelle problemer som hyppigere blandt piger begynder at tegne sig lidt senere, typisk i begyndelsen af puberteten (Hankin & Abramson, 2001; Keenan & Shaw,
1997), og bliver tydeligere i løbet af ungdomsårene (Cicchetti &
Toth, 1991; Mesman, Bongers, & Koot, 2001).3
2. Man skelner inden for børne- og udviklingspsykologien mellem adfærdsmæssige og emotionelle problemer som to overordnede typer af forstyrrelser. I
fagterminologi betegnes adfærdsmæssige problemer også som udadreagerende
adfærd eller eksternalisering, mens følelsesmæssige problemer omtales som internalisering, idet negative reaktioner her rettes ’indad’ mod selvet.
3. Det, at internaliseringsproblemer tilsyneladende udvikles i en senere alder
end eksternaliseringsproblemer, kan dog til dels hænge sammen med vanskeligheder ved at opdage internalisering hos børn i og med, at problemerne netop er
karakteriserede ved at være indadrettede og dermed sværere at observere ude-
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5.3 Fremgangsmetode
I de følgende analyser udgør udfaldsmålene besvarelser fra forældre, lærere eller børnene selv på udvalgte spørgeskemaer og tests
fra Høje-Taastrup-undersøgelsen. Vi har udvalgt udfaldsmålene
således, at problemer og styrker inden for centrale områder – social, følelsesmæssig og adfærdsmæssig funktion samt kognitiv og
faglig formåen – er bredt repræsenteret; det samme gælder typer
af informanter – lærere, elever og forældre.
Fra dataindsamlingens første fase i 2012/13, da børnene i gennemsnit var 7,5 år, ser vi på børnenes selvopfattelse målt med Sådan er jeg (SEJ) samt forældrenes bedømmelse af børnenes samlede
sociale, adfærdsmæssige og emotionelle trivsel målt med Strengths
and Difficulties Questionnaire (SDQ). Sidstnævnte foreligger dog
kun for et udsnit af børnene (se kapitel 2 og 3). Fra dataindsamlingens første fase ser vi desuden på resultaterne for Children’s Problem Solving (CHIPS) for non-verbal kognitiv udvikling samt resultaterne på de faglige tests (Bogstav- og Matematikprøve). Fra
undersøgelsens anden fase i 2013/14, da eleverne var i gennemsnit 9,3 år, ser vi på de selvrapporterede skalaer Social stress og
Problemer i skolen, Hyperaktivitet og Opmærksomhedsproblemer
samt på de lærervurderede skalaer Internalisering og Eksternalisering (følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer) og Adaptive færdigheder fra henholdsvis elev- og lærerversionen af BASC-2.
Internalisering refererer til problemer af følelsesmæssig karakter
såsom angst og depression, hvor negative reaktioner rettes ’indad’ mod selvet, mens eksternalisering også betegnes som udadreagerende adfærd eller adfærdsproblemer, hvor negative følelser og
reaktioner rettes udad mod omgivelserne. Adaptive færdigheder
opsummerer elevens sociale og kommunikative kompetencer. Endelig omfatter analyserne elev- og lærerversionen af screeningsversionen af BASC-2, Behavioral and Emotional Screening System
(BESS). I kapitel 2 findes mere detaljerede beskrivelser af de enkelte mål og skalaer.
fra. Dertil kommer, at yngre børn har sværere ved sprogligt at formidle indre
tilstande. Det er således ganske almindeligt, at følelsesmæssige problemer hos
børn kan komme til udtryk i form af fysiske symptomer (somatisering), f.eks.
mavepine, hovedpine eller sengevædning.
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En del af skalaerne drejer sig om tegn på psykisk og adfærdsmæssig mistrivsel. Disse vil i det følgende blive omtalt som ’problemskalaer’, idet højere scorer (måleresultater) på disse skalaer
indikerer flere problemer, altså dårligere trivsel. Dette omfatter
forældrerapporterede problemer på SDQ, Social stress og Problemer i skolen (BASC-2 elevversion), Internalisering og Eksternalisering (BASC-2 lærerversion) samt BESS lærer- og elevversion. Øvrige skalaer måler kompetencer snarere end problemer. Det drejer
sig om Sådan er jeg (SEJ) samt de lærervurderede BASC-2-skalaer Adaptive færdigheder, Sociale færdigheder og Skolefærdigheder.
Disse skalaer omtales i det følgende som ’kompetenceskalaer’,
hvor højere scorer indikerer bedre funktion og bedre trivsel, og
lavere scorer omvendt flere problemer og dårligere trivsel. På den
kognitive test og de faglige prøver indikerer højere scorer ligeledes
bedre formåen.
Vi undersøger sammenhængene med en række baggrundsfaktorer, som generelt er fundet at være af betydning for børns udvikling. Det er dog langt fra alle tidligere studier, der på én gang
inkluderer så bred en vurdering af børnene, som det er tilfældet
her, hvad angår såvel udfaldsmål, baggrundsfaktorer samt informanter (dvs. de, der besvarer spørgeskemaerne). En særlig styrke
ved denne undersøgelse i forhold til den eksisterende litteratur er
således de mange oplysninger om børnenes trivsel, som vi har fra
børnene selv.
De undersøgte enkeltfaktorer falder inden for fem overordnede
grupper, nemlig 1) karakteristika ved barnet, 2) familiemønstre, 3)
socioøkonomiske faktorer, 4) fødselskarakteristika og 5) familiebelastninger, se også tabel 5.1. Alle registeroplysninger er fra 2011,
året før den første dataindsamling fandt sted. Alle børn, som figurerer i registrene, indgår i analyserne (N = 1005). De fleste informationer findes for flertallet af børnene, men hvad angår variablene fra det Medicinske Fødselsregister, fødselsvægt og mors
rygerstatus under graviditeten, mangler der oplysninger for henholdsvis 7,8 og 9,8 procent af børnene. For ikke at skulle udelade
disse børn af analyserne koder vi en ekstra kategori svarende til
”manglende information” for disse variable. Ser man nærmere på,
hvem der mangler disse oplysninger, viser det sig, at for børn med
manglende information på fødselsvægt, kan ca. halvdelen for-
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Tabel 5.1. Baggrundsfaktorer
Karakteristika ved barnet

Køn (dreng/pige)
Klassetrin (1./2. klasse i 2012 eller 3./4. klasse i 2014)
Ikke-vestlig familiebaggrund

Socioøkonomiske faktorer

Mors uddannelse (grundskole/erhvervsuddannelse/
videregående uddannelse)
Fars uddannelse (grundskole/erhvervsuddannelse/
videregående uddannelse)
Bruttohusstandsindkomst (i 100.000 DKK)

Familiemønstre

Enlig forælder
Antal søskende
Barnets nummer i søskenderækkefølgen

Fødselskarakteristika

Lav fødselsvægt (under 2500 gram)
Mors rygerstatus under graviditet

Familiebelastninger

Optælling af tilstedeværelsen af hvert af følgende
forhold: Mor fik sit første barn før 20. år; forældre
er skilt; psykiatriske diagnoser hos mor, far eller søskende; far har strafferetslig dom

klares ved, at de er indvandrere og dermed ikke født i Danmark.
Den resterende del, som er indfødte danskere, afspejler muligvis
hjemmefødsler,4 som ikke figurerer med oplysninger i det Medicinske Fødselsregister.

Om sammenligninger på tværs af mål
Resultaterne for alle udfaldsmål er omregnet til samme skala
(gennemsnit 50 og standardafvigelse 10), således at det er muligt
at sammenligne størrelsen af sammenhænge direkte på tværs af
udfaldsmål (se faktaboks 5.3). De faglige mål – resultaterne fra
bogstav- og matematikprøven – er opgjort som procentdel korrekte svar.
Enkelte af børnene mangler resultater på nogle af målene. For
at udnytte datamaterialet fuldt ud, analyserer vi alle tilgængelige
besvarelser for de enkelte mål. Da der er tale om forskellige børn
fra mål til mål, er analyserne af hvert mål baseret på overlappende,
4. Iflg. telefonisk samtale med medarbejder på Statens Seruminstitut som administrerer det Medicinske Fødselsregister.

93

Hvilke baggrundsforhold er forbundet med trivsel blandt Høje-Taastrup-børnene?
Faktaboks 5.3. Om standardiserede scorer

Om en score på et givet mål er høj eller lav, eller om en forskel mellem to scorer er stor eller lille, afhænger af skalaens
spændvidde og fordeling, dvs. hvor lav og høj en score, det er
muligt at opnå, samt scorernes gennemsnit og standardafvigelse, (scorernes gennemsnitlige afvigelse fra gennemsnittet).
Forskellige mål og skalaer har forskellig spændvidde og fordeling og kan derfor ikke sammenlignes direkte. Hvis man
ønsker at foretage en sådan direkte sammenligning på tværs
af mål, er det derfor hensigtsmæssigt at omsætte de simpelt
opgjorte, absolutte scorer, de såkaldte råscorer (se afsnit 2.4.1
– Generelt om spørgeskemaer) til samme ’målestok’, således
at de forskellige mål får samme gennemsnit og standardafvigelse. En sådan omsat score betegnes en standardiseret
score. Skalaer af den type, der indgår i denne undersøgelse,
omregnes ofte til såkaldte T-scorer, som er en skala, hvor gennemsnittet pr. definition er 50 og standardafvigelsen 10. En
gennemsnitlig forskel mellem to grupper på eksempelvis 5
point i standardiseret score kommer således til at svare til
0,5 standardafvigelse.
De standardiserede råscorer – T-scorerne – beregnes på
følgende måde:
(råscore – gennemsnit af råscorer)
  T score =
* 10 + 50
	   (standardafvigelse for råscorer)

men ikke fuldt ud identiske grupper af børn. En direkte sammenligning af resultater fra forskellige mål skal derfor ske med dette
forbehold, særligt på tværs af de to faser af undersøgelsen. Antallet af besvarelser på de enkelte mål fremgår af bilagstabel 4.1-4.3,
kapitel 4.
Der foreligger kun forældrebedømmelser på SDQ for en mindre del af børnene (n = 395), men vi medtager disse resultater, da
de trods alt giver en indikation af mønstre i sammenhænge for
forældres, læreres og elevers vurdering. Ved fortolkningen af forældrebesvarelsen skal man være opmærksom på, at bortfaldet er
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skævt. Særligt er forældre til børn med ikke-vestlig familiebaggrund underrepræsenteret i besvarelserne af SDQ (se kapitel 2).
De mest direkte sammenlignelige udfaldsmål er lærer- og elevversionen af BESS, da disse i vidt omfang omfatter de samme elever, er indsamlet inden for et tidsinterval på ca. to måneder og er
forskellige versioner af samme spørgeskema. BESS giver et samlet
mål for omfanget af problemer på tværs af områder.

5.4 Resultater
De følgende tabeller viser for hver gruppe af prædiktorer de sammenhænge med udfaldsmålene, som er signifikante, når der er taget højde for alle øvrige baggrundsfaktorer. Da nogle skalaer måler problemer og andre kompetencer, svarer højere scorer (dvs.
positive fortegn) til dårligere funktion på nogle mål og til bedre
funktion på andre (jf. foregående afsnit).

5.4.1 Karakteristika ved eleverne
Køn
I kapitel 5 så vi, at der er gennemgående forskelle mellem drenge og piger på en lang række mål, når man ser på de simple gennemsnit. Af tabel 5.2, som viser regressionskoefficienter for køn,
ikke-vestlig baggrund og klassetrin, fremgår det, at mange af disse forskelle stadig gør sig gældende, når man tager højde for baggrundsvariable.
Der er således signifikante kønsforskelle på selvopfattelse (SEJ),
forældrevurderede problemer (SDQ), BESS lærer- og elevscorer,
lærerrapporteret eksternalisering og adaptive færdigheder, samt
elevvurderede problemer i skolen og uopmærksomhed/hyperaktivitet. For alle lærervurderede skalaer, bortset fra internalisering,
ligger pigerne gennemsnitligt mere end 5 point under drengene.
Dette svarer til en halv standardafvigelse eller mere (se faktaboks
5.3 samt eksempel i appendiks II, side 162), og lærerne vurderer
altså drengene til at udvise betragteligt flere problemer end pigerne. Vi ser samme tendens på elevernes selvvurderede besvarelser,
om end kønsforskellene her er væsentlig mindre.
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På alle mål er forskellene i pigernes favør, idet drengene har højere scorer på problemskalaerne og lavere scorer på kompetencemålene (Adaptive færdigheder og SEJ). Forskellen er mest udpræget på de lærervurderede BASC-2 skalaer, hvor den gennemsnitlige
forskel mellem kønnene – som nævnt ovenfor – alle er på mere end
en halv standardafvigelse. Vi ser derimod ingen forskelle mellem
piger og drenge på selvrapporteret social trivsel (BASC-2 Social
stress og BASC-2 Interpersonelle relationer). På de kognitive og faglige mål klarer pigerne sig signifikant bedre på Matematikprøven,
mens der ingen kønsforskelle ses på CHIPS (testen for kognitiv
udvikling) og Bogstavprøven. Det at være dreng ser således ud til
at være en risikofaktor over en bred kam i forhold til såvel selvvurdering og adfærdsproblemer, herunder skolefærdigheder og skoletrivsel, samt resultater på Matematikprøven.

Etnisk familiebaggrund
I kapitel 5 viste de simple forskelle i gruppernes gennemsnitlige
scorer, at elever med ikke-vestlig familiebaggrund havde dårligere
resultater på hovedparten af udfaldsmålene, bortset fra selvrapporteret BESS-score og skoletrivsel samt lærerrapporterede internaliserende problemer. Ser vi først på målene for emotionel og adfærdsmæssig trivsel, viser tabel 5.2, at når der tages højde for alle
baggrundsvariable, er den eneste signifikante forskel i trivselsmålene, at elever med ikke-vestlig baggrund har dårligere adaptive
færdigheder. Når vi tager højde for øvrige baggrundsforhold, er
det altså kun på dette ene mål, at børn med ikke-vestlig baggrund
trives dårligere, mens nedsat trivsel blandt ikke-vestlige elever på
Sådan er jeg, forældrevurderede problemer (SDQ), selvrapporteret
social stress, lærerrapporteret eksternalisering, skolefærdigheder,
problemer i skolen, sociale færdigheder samt BESS-score forklares
af øvrige baggrundsforhold.
Anderledes forholder det sig imidlertid for resultaterne på kognitions- og fagmålene, dvs. CHIPS samt bogstav- og matematikprøve, og som tabel 5.3 viser, er der konsistente forskelle mellem
grupperne på alle tre mål. Børn med ikke-vestlig baggrund scorer
således i gennemsnit næsten en halv standardafvigelse (4,8 point)
lavere på CHIPS-testen og har ligeledes en signifikant lavere procentdel rigtige svar på såvel bogstav- som matematikprøve i stør-
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Tabel 5.2. Sammenhænge mellem udfaldsmål og elevkarakteristika 1. HøjeTaastrup 2012-2014.
Pige2

Ikke-vestlig
baggrund3

Ældste
klassetrin4

Forældremål
SDQ
Elevmål
Sådan er jeg
BESS, elev
Uopmærksomhed/hyperaktivitet

3,3***

3,1***

-1,7*
-4,2***

Social stress
Interpersonelle relationer
Problemer i skolen

-3,1***

Lærermål
BESS, lærer

-5,6***

Internalisering
Eksternalisering

-5,8***

Problemer i skolen

-5,2***

Adaptive færdigheder

5,7***

Sociale færdigheder

5,4***

Skolefærdigheder

5,2***

-2,5*

Kognitions- og fagmål
CHIPS total

-4,8***

4,2***

Bogstavprøve

-5,9***

11,4***

-3,7**

2,9***

Matematikprøve

2,3**

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
N=826-919 undtagen SDQ (N=394).
Koefficienterne angiver det gennemsnitlige antal point, hvorved henholdsvis piger,
elever med ikke-vestlig baggrund og elever på det ældre klassetrin adskiller sig fra
referencen (se faktaboks 5.2).
1 Justeret for alle baggrundsfaktorer.
2 Reference: Drenge.
3 Reference: Dansk/vestlig baggrund.
4 Reference: Yngste klassetrin.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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relsesordenen 4-6 procentpoint, omtrentligt svarende til en forskel på to korrekte svar. Som det fremgår af tabel 5 og 6 i kapitel 3
med normtal for de faglige prøver, kan to point udgøre forskellen
mellem at ligge ’Under middel’ og ’Over middel’ på Matematikprøven. Forskellene mellem danske og ikke-vestlige elever på disse
mål forbliver signifikante, selv når vi holder alle baggrundsfaktorer konstante (se tabel 5.3, Model 4) og kan dermed ikke forklares
af det brede udvalg af baggrundsforhold, vi inddrager i analysen.
Da der i mange sammenhænge er særligt fokus på, hvordan elever med ’anden etnisk baggrund’ klarer sig såvel trivselsmæssigt
som i faglig sammenhæng, ser vi i tabel 5.3 nærmere på betydningen af andre socioøkonomiske og demografiske baggrundsforhold
for forskellen mellem børn med henholdsvis dansk og ikke-vestlig
familiebaggrund. Tabellen viser fire forskellige modeller, hvor der
trinvist inddrages flere baggrundsforhold. I Model 1 medtages således kun køn, alder ved test og etnicitet, mens der i Model 4 inddrages alle baggrundsforhold vist i tabel 5.1. I Model 4 ligner børnene, der sammenlignes, altså hinanden mest muligt.
Tabellen viser, hvorledes de simple sammenhænge (Model 1)
ikke længere er signifikante i det øjeblik, vi inddrager familie- og
fødselskarakteristika (hhv. Model 2 og 3), og demonstrerer dermed vigtigheden af at tage højde for sådanne forhold, når man
undersøger følelsesmæssige, sociale og adfærdsmæssige kompetencer blandt denne gruppe af børn. Der er således ikke meget i
denne analyse, som tyder på, at ikke-vestlig familiebaggrund i sig
selv hænger sammen med dårligere trivsel og adfærdsproblemer.
At børn med ikke-vestlig familiebaggrund klarer sig dårligere på en test i læsefærdigheder – her en bogstavprøve – er måske ikke overraskende. Læsefærdigheder afhænger, ligesom andre
færdigheder, af stimulering og træning. Hvis forældrene ikke taler
dansk eller kun mangelfuldt, så har barnet i udgangspunktet haft
dårligere forudsætninger for at erhverve bogstavkendskab sammenlignet med børn med dansk familiebaggrund. Størstedelen af
børnene med ikke-vestlig familiebaggrund, der deltog i Høje-Taastrup-undersøgelsen, er imidlertid efterkommere af indvandrere
(85 %) og har formentlig tilbragt hele deres opvækst i Danmark.
Selv hvis ikke-vestlige familier ikke formår at støtte udviklingen
af læsefærdigheder lige så godt som familier med dansk baggrund,
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Tabel 5.3. Forskelle i udfaldsmål mellem børn med dansk og ikke-vestlig familiebaggrund 1. Høje-Taastrup 2012-2014.
Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

-2,1*

-2,5*

-2,5*

Forældremål
SDQ

6,4***

Elevmål
Sådan er jeg

-2,2*

BESS
Problemer i skolen
Uopmærksomhed/ hyperaktivitet

1,7*

Social stress

1,9*

Interpersonelle relationer

-1,9*

Lærermål
BESS

2,8*

Internalisering
Eksternalisering

3,3*

Adaptive færdigheder

-5,1***

Sociale færdigheder

-4,8***

Skolefærdigheder

-3,4*

Problemer i skolen

3,9***

Kognitions- og fagmål
CHIPS totalscore

-6,4***

-4,3***

-4,9***

-4,8***

Bogstavprøve

-7,8***

-5,3***

-5,9***

-5,9***

Matematikprøve

-4,7***

-3,5*

-3,7*

-3,7*

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
N=826-919 (SDQ: N=394).
1 Referencegruppe: børn med dansk familiebaggrund.
Model 1: Kontrolleret for køn, alder ved test, ikke-vestlig familiebaggrund.
Model 2: Kontrolleret for Model 1 plus mors uddannelse, bruttohustandsindkomst,
enlig forælder, antal søskende, nummer i søskenderækkefølgen.
Model 3: Kontrolleret for Model 1 + 2 plus lav fødselsvægt samt mors rygning under
graviditet.
Model 4: Kontrolleret for Model 1 til 3 plus familiebelastninger (sammentælling af
tilstedeværelsen af følgende forhold: Mor fik sit første barn før 20. år, forældres skilsmisse, psykiatriske diagnoser hos mor, far eller søskende, far har modtaget en strafferetslig dom).
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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kunne man have tænkt sig, at opvæksten i danske børneinstitutioner i højere grad havde opvejet denne forskel. Vores resultater
tyder på, at dette ikke er tilfældet, selv når der korrigeres for socioøkonomiske forskelle.
Resultaterne fra Matematikprøven og især CHIPS-testen er ligeledes iøjnefaldende. CHIPS-testen er en abstrakt-logisk, ikkesproglig (non-verbal) problemløsningstest. Dermed skulle den i
udgangspunktet være mindre følsom over for kulturelle forskelle
end sproglige tests. Non-verbale færdigheder afhænger dog også
af træning og indlæring, f.eks. om eleverne er vant til eksempelvis at lægge puslespil eller spille andre typer spil, der minder om
opgaverne i CHIPS. Resultaterne kan derfor være udtryk for, at
de yngre skoleelever i Høje-Taastrup med ikke-vestlig familiebaggrund er mindre øvede i færdigheder, der kunne forbedre deres
resultater på en test som CHIPS, sammenlignet med elever med
dansk familiebaggrund. Igen er der tale om forskelle, som ikke er
blevet udlignet inden for daginstitutionssystemet eller i den tidlige
indskoling.
Den mulighed eksisterer, at børnene med ikke-vestlig familiebaggrund har haft sværere ved at løse opgaverne pga. problemer
med at forstå instruktionen til testen, hvor den manglende forståelse bunder i sproglige barrierer. Hvis dette er tilfældet betyder
det, at eleverne med ikke-vestlig familiebaggrund allerede i 1.- 2.
klasse er ringere stillet i forhold til at løse skoleopgaver og dermed
klare sig fagligt i skolen sammenlignet med deres klassekammerater med dansk familiebaggrund.

5.4.2		 Socioøkonomisk baggrund og familiemønstre
Baseret på den eksisterende viden som blev gennemgået i det foregående, vil vi forvente at se en social gradient – dvs. forskelle relateret til socioøkonomiske variable – i såvel psykisk og adfærdsmæssig trivsel som kognitiv og faglig præstation. Tabel 5.4 viser,
hvordan forældreindkomst og -uddannelse hænger sammen med
undersøgelsens udfaldsmål.
Tabellen viser, at højere forældreindkomst og -uddannelse er
forbundet med bedre funktion på alle de udfaldsmål, som de prædikterer. Vi ser således, at højere husstandsindkomst er forbundet
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Tabel 5.4. Sammenhænge mellem udfaldsmål og socioøkonomiske faktorer 1.
Høje-Taastrup 2012-2014.
Husstandsindkomst

Mors uddannelse

Fars uddannelse

Grundskole

Erhv.fag./
KVU

MVU/
LVU

Ref.

-4,3*

-4,0*

Grundskole

Erhv. fag./
KVU

MVU/
LVU

Forældremål
SDQ
Elevmål
Sådan er jeg
BESS, elev
Uopmærksomhed/
hyperaktivitet

Ref.

-3,0**

Ref.

-2,4*

Ref.

2,4*

Social stress
Interpersonelle relationer
Problemer i skolen
Lærermål
BESS, lærer

-0,4*

Internalisering
Eksternalisering

-0,4*

Problemer i skolen
Adaptive færdigheder

0,5**

Sociale færdigheder

0,5**

Skolefærdigheder

0,4*

Kognitions- og fagmål
CHIPS total
Bogstavprøve

Ref.

2,0*
Ref.

3,2*

Matematikprøve

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
1 Justeret for alle baggrundsfaktorer.
N=826-919 undtagen SDQ (N=394).
KVU: Kort videregående uddannelse; MVU: Mellemlang videregående uddannelse;
LVU: Lang videregående uddannelse.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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med bedre funktion særligt på de lærervurderede mål, dvs. lavere
problemscorer på BESS (men ikke på elevversionen af samme) og
eksternalisering, bedre adaptive og sociale færdigheder, bedre lærervurderede studiefærdigheder samt færre selvrapporterede problemer i skolen. Der er dog tale om særdeles svage sammenhænge i
størrelsesordenen 1/10 standardafvigelse per 100.000 kroners stigning i årlig husstandsindkomst. Højere uddannelsesniveau blandt
mødre er ligeledes forbundet med bedre funktion i form af færre
forældrerapporterede problemer på SDQ, færre selvrapporterede
opmærksomhedsproblemer blandt eleverne samt bedre lærerrapporterede sociale færdigheder og færre problemer i skolen.
For de kognitive og faglige testresultater er højere CHIPS-score forbundet med højere uddannelsesniveau blandt mødre (erhvervsuddannelse sammenlignet med grundskole), mens bedre
testresultater på bogstavprøven prædikteres af højere uddannelsesniveau blandt fædre. Disse sammenhænge kan virke sporadiske i forhold til, hvad man kunne forvente; med til forklaringen
hører, at forældres uddannelse og indkomst er indbyrdes afhængige, hvilket medfører at de, når de indgår i samme regressionsmodel, reducerer styrken af hinandens respektive sammenhænge
med udfaldsvariablene.5
Som nævnt er det tidligere vist, at søskendemønstre – i vores
undersøgelse målt ved antallet af søskende og barnets nummer
i søskenderækkefølgen – er relateret til såvel psykisk trivsel som
kognitiv udvikling. Blandt Høje-Taastrup-børnene er disse sammenhænge særligt fremtrædende for de skolerelaterede mål, dvs.
problemer i skolen, skolefærdigheder og testresultater på de faglige prøver (tabel 5.5).
I overensstemmelse med tidligere studier ser vi, at sammenlignet med at være enebarn er det at have flere søskende forbundet
med højere problemscorer og dårligere færdigheder på disse tre
mål, mens det at have ældre søskende (sammenlignet med selv at
være den førstefødte) er forbundet med lavere problemscorer og
bedre færdigheder. Dette tyder på, at det at være lillebror eller -søster er en beskyttende faktor i forhold til såvel skoletrivsel som sko5. De parvise korrelationer for disse variable ligger mellem 0,38 for mors og
fars uddannelse og 0,46 for husstandsindkomst og mors uddannelse.
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Tabel 5.5. Sammenhænge mellem udfaldsmål og familiemønstre 1. Høje-Taa
strup 2012-2014.
Enlig
foræld
2.

Antal søskende

Enebarn

1

2

Nummer i rækkefølge

3+

Førstefødte

No.2

No.3+

Forældremål
SDQ
Elevmål
Sådan er jeg

Ref.

2,9*

BESS, elev
Ref.

-1,7*

3,6*

Ref.

-1,8*

3,4*

Ref.

-2,6*

4,7*

Ref.

-3,2*

Uopmærksomhed/
hyperaktivitet
Social stress
Interpersonelle
relationer
Problemer i skolen

Ref.

2,9*

-2,7*

Lærermål
BESS, lærer

Ref.

Internalisering
Eksternalisering
Problemer i skolen

Ref.

Adaptive færdigheder
Sociale færdigheder
Skolefærdigheder

3,2*

Ref.

-3,3*

2,5*
Ref.

-2,6*

-4,9***

-6,0**

Ref.

1,7*

Ref.

-3,0*

Ref.

1,5*

Ref.

-4,6*

Ref.

3,0**

2,9**

Kognitions- og fagmål
CHIPS total
Bogstavprøve
Matematikprøve

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
1 Justeret for alle baggrundsfaktorer.
2 Reference: Samlevende forældre.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

lepræstation, mens det at have to eller flere søskende udgør en risikofaktor. Det er endvidere interessant, at disse sammenhænge slår
igennem på såvel læreres vurdering som på elevernes egen oplevelse, hvilket gælder få af de øvrige baggrundsfaktorer. Mens fundet
af bedre social og adfærdsmæssig trivsel blandt yngre søskende er
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i overensstemmelse med andre undersøgelser, er fundet af bedre
faglige kompetencer blandt de yngre søskende overraskende, idet
man generelt finder, at ældre søskende klarer sig bedre fagligt og
også har højere IQ end deres yngre søskende. Det må dog holdes in
mente, at stikprøven ikke er repræsentativ, særligt med hensyn til
repræsentationen af familier med ikke-vestlig baggrund. Det kan
derfor ikke udelukkes, at sociokulturelle forskelle i de mekanismer, der ligger bag sammenhængene mellem familiemønstre og
børns udvikling giver et billede af disse sammenhænge, som ikke
kan generaliseres til børn i Danmark generelt.

5.4.3		 Fødselskarakteristika: lav fødselsvægt, mors
rygerstatus under graviditeten
Hvad angår sammenhængene med variablene fra det medicinske fødselsregister, ser vi, at mens lav fødselsvægt kun er relateret
til dårligere forældrevurderet trivsel (SDQ), er mødres rygerstatus under graviditeten relateret til en række problemer på tværs af
områder.
Børn af mødre, som røg under graviditeten, har således, sammenlignet med mødre som ikke røg, dårligere resultater på målene Sådan er jeg, elevrapporterede Problemer i skolen, lærerrapporteret Internalisering og Problemer i skolen samt CHIPS-testen.
Sammen med det at være dreng, kan mødres rygning under graviditeten på den måde siges at være den af de undersøgte baggrundsfaktorer, som mest konsistent udviser sammenhæng med
de undersøgte udfaldsmål. Da der udelukkende er tale om korrelationer, kan analyserne ikke give svar på, om de dårligere udfald skyldes, at udsættelse for rygning i fostertilstanden påvirker
børnenes hjerneudvikling via neurobiologiske mekanismer, eller om der findes andre bagvedliggende forældrekarakteristika
og miljøforhold, som vi ikke har mulighed for at tage højde for,
og som korrelerer med både rygning under graviditet og udfaldsmål. Sammenhængen mellem mødres rygning under graviditeten
og børnenes kognitive testresultater vil således helt eller delvist
kunne forklares af eksempelvis gennemsnitligt lavere kognitive
færdigheder eller generel uhensigtsmæssig livsstil blandt rygende
mødre, som ikke indfanges af forældres uddannelse og indkomst.
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Tabel 5.6. Sammenhænge mellem udfaldsmål og fødselskarakteristika 1. HøjeTaastrup 2012-2014.
Lav fødselsvægt

Mors rygning i graviditet

Forældremål
SDQ

6,6*

Elevmål
Sådan er jeg

-2,2*

BESS,elev
Uopmærksomhed/hyperaktivitet
Social stress
Interpersonelle relationer
Problemer i skolen

2,1*

Lærermål
BESS, lærer
Internalisering

2,2*

Eksternalisering
Problemer i skolen
Adaptive færdigheder
Sociale færdigheder
Skolefærdigheder

-2,4*

Kognitions- og fagmål
CHIPS total

-2,3*

Bogstavprøve
Matematikprøve

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
1 Justeret for alle baggrundsfaktorer.
N=826-919 (SDQ: N=394).
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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5.4.4		 Familiebelastninger
Det er oplagt, at belastende begivenheder i familien kan påvirke
børn trivsel negativt, både i og uden for skolen. Der er endvidere studier, der tyder på, at det måske snarere end belastningens
karakter (dvs. hvilken specifik begivenhed, der er tale om), er det
samlede antal af belastninger, som er afgørende for, i hvor høj grad
barnet påvirkes, og hvor alvorlige konsekvenser dette kan have for
barnets udvikling (Forehand, Biggar, & Kotchick, 1998). Vi undersøger derfor sammenhængen med et indeks for familiebelastninger, der optæller antallet af potentielt belastende omstændigheder
i børnenes familier. Dette indeks omfatter, som beskrevet i tabel
5.1, tidligt forældreskab, skilsmisse, strafferetsdomme blandt fædre samt psykiatriske diagnoser hos forældre eller søskende.
Som tabel 5.7 viser, er tilstedeværelsen af to belastninger eller
flere (sammenlignet med ingen) konsistent forbundet med dårligere forældre- og lærervurderet trivsel og problemadfærd, men
også ligeså konsistent uafhængig af elevernes selvoplevede trivsel
og heller ikke med kognitiv-faglige testresultater. Det ser altså ud
til, at disse familiebelastninger for det første er relateret primært
til forældres og læreres, men ikke elevernes egen oplevelse af, hvordan de trives og opfører sig, og for det andet til børnenes psykiske
og adfærdsmæssige trivsel snarere end deres faglige formåen.
Forskellene mellem børnenes og de voksnes oplevelse kan have
flere mulige forklaringer. Forældres vurderinger kan afspejle karakteristika ved forældrene selv, ligesom læreres vurderinger kan
være prægede af deres viden om børnenes familiebaggrund og dermed deres forventninger til børnene (såkaldt bias). Hvis læreren
eksempelvis ved, at moderen til et barn har en psykiatrisk lidelse,
er det muligt, at læreren vil være mere tilbøjelig til at se tegn på
dårlig trivsel hos barnet. Omvendt kan den manglende sammenhæng med selvrapporteret trivsel skyldes, at elevernes besvarelser
er mindre pålidelige end de voksnes i forhold til børnenes reelle
funktionsniveau. Der kan således være flere fejlkilder i spørgeskemabesvarelser blandt yngre børn, blandt andet en mindre nuanceret forståelse af spørgsmålene og begrænset evne til introspektion
ved besvarelse af spørgsmålene. Disse betragtninger kan dog siges
at være mere relevante for resultaterne på Sådan er jeg fra dataindsamlingens første fase end for resultaterne på BESS og BASC-2 fra
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Tabel 5.7. Sammenhænge mellem udfaldsmål og familiebelastninger 1.
Høje-Taastrup 2012-2014.
Antal familiebelastninger
0

1

2

3+

Forældremål
SDQ

Ref.

8,3*

Elevmål
Sådan er jeg
BESS, elev
Uopmærksomhed/hyperaktivitet
Social stress
Interpersonelle relationer
Problemer i skolen
Lærermål
BESS, lærer

Ref.

2,6*

Internalisering

Ref.

3,8**

Eksternalisering

Ref.

Problemer i skolen

Ref.

2,1*

Adaptive færdigheder

Ref.

-2,5*

Sociale færdigheder

Ref.

Skolefærdigheder

Ref.

4,6**

3,9*
-4,2**
-3,7*
-3,3**

-3,4*

Kognitions- og fagmål
CHIPS total
Bogstavprøve
Matematikprøve

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
1 Justeret for alle baggrundsfaktorer.
N=826-919 (SDQ: N=394).
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed

dens anden fase, hvor børnene i gennemsnit var næsten 2 år ældre, hvilket underbygges af de højere måletekniske egenskaber for
elevversionen af BESS (se kapitel 4).
De manglende sammenhænge mellem familiebelastninger
og resultaterne på de kognitiv-faglige prøver kan siges primært
at støtte antagelsen om en grad af forældre- og lærerbias baseret
på to antagelser: For det første, at de kognitiv-faglige prøver i ud-

107

Hvilke baggrundsforhold er forbundet med trivsel blandt Høje-Taastrup-børnene?

gangspunktet udgør mere objektive mål for funktionsniveau end
spørgeskemaerne, og for det andet, at trivsel og læring følges ad,
idet nedsat psykisk og adfærdsmæssig trivsel vil kunne påvirke
elevernes læring negativt (og omvendt). Ud fra disse betragtninger
ville det være forventeligt, at reel mistrivsel ville manifestere sig
ikke blot på elevernes emotionelle og adfærdsmæssige funktion,
men også i resultaterne på faglige prøver.

5.5 Forældres, læreres og elevers bedømmelse
Overordnet set er der begrænset overlap i mønstrene af sammenhænge på tværs af de tre kilder til information om eleverne, nemlig forældres, læreres og elevernes egen vurdering. Alt i alt peger
resultaterne på, at den forklarende værdi af registerbaserede informationer om baggrundsforhold er højest i forhold til børnenes
trivsel, som lærerne ser dem, og indeholder mindre information
om børnenes trivsel ifølge dem selv. Køn, søskendemønstre samt
mors rygerstatus i graviditeten er de faktorer, der med størst konsistens er forbundet med Høje-Taastrup-børnenes trivsel på tværs
af informanter.
Generelt hænger de undersøgte baggrundsfaktorer i mindre
grad sammen med elevernes egen oplevelse sammenlignet med
lærernes vurderinger. Modellernes lavere forklaringskraft for de
elevrapporterede mål ses også af den såkaldte determinationskoefficient, R 2 (se bilagstabel 5.1 og 5.2), som angiver den andel af
forskelle i udfaldsmålene, som kan tilskrives baggrundsfaktorerne
tilsammen. Her ligger R2 mellem 0,007 og 0,083 for elevernes vurdering og mellem 0,030 og 0,150 for lærerers og forældres vurdering.
På dette alderstrin forklarer baggrundsfaktorerne altså flere
forskelle i emotionel, social og adfærdsmæssig funktion, når det
er lærer og forældre, som bedømmer, end når eleverne selv bedømmer. Det vil være særdeles relevant at lave opfølgningsstudier,
f.eks. når børnene nærmer sig udskolingsalderen, for at se i hvor
høj grad selvrapporteret funktion og trivsel i dette studie prædikterer ikke blot selvrapporteringer i denne alder, men også centrale
udfald såsom overgang til ungdomsuddannelse. Et sådant studie
vil således kunne vise, om elevernes vurdering af egen trivsel i en
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tidlig alder er bedre redskaber til at prædiktere elevernes videre
livsforløb end lærernes.

5.6 Sammenfatning
Vi har i dette kapitel undersøgt sammenhænge mellem en række baggrundsforhold baseret på oplysninger fra de danske registre, og dimensioner af følelsesmæssig, social og adfærdsmæssig
trivsel samt kognitiv-faglige testresultater blandt Høje-Taastrupbørnene. Formålet var bredt at afdække, i hvilket omfang demografiske, socioøkonomiske og familiemæssige risici som tidligere
studier har peget på som værende af betydning for børns trivsel
og udvikling, også er forbundet med social, emotionel og adfærdsmæssig trivsel samt kognitive og faglige færdigheder blandt HøjeTaastrup-børnene.
Analyserne pegede på, at først og fremmest køn, men også søskendemønstre og mødres rygning i graviditeten, med relativ konsistens hang sammen med mål for trivsel og faglige testresultater
på tværs af skalaer og informanter. Der er således god grund til
at være særligt opmærksom på drenges trivsel. Resultaterne viste
dog også, som omtalt i forrige kapitel, at forskellene mellem piger
og drenge er større, når lærerne vurderer, end når børnene selv
vurderer. Dette understreger vigtigheden af at inddrage forskellige informanter i denne type undersøgelser, da der kan tegne sig
forskellige billeder afhængigt af hvem og i hvilken kontekst, der
spørges.
Analyserne viste også, at umiddelbare forskelle relateret til etnisk familiebaggrund på de trivselsskalaer, som blev analyseret,
generelt blev forklaret af socioøkonomiske forskelle, og at det at
have ikke-vestlig familiebaggrund ikke i sig selv var forbundet med
dårligere trivsel. Der var dog betydelige forskelle mellem grupperne på de kognitivt-faglige mål, som ikke kunne tilskrives øvrige
baggrundsforhold. Disse forskelle kan afspejle dårligere sproglige
forudsætninger for at følge instruktioner – også i undervisningen
– blandt børn med ikke-vestlig familiebaggrund. Resultatet peger
på, at der allerede tidligt i skoleforløbet eksisterer en kløft i faglige
færdigheder mellem etnisk danske elever og elever med etnisk minoritetsbaggrund. Da undersøgelsen ikke er repræsentativ, er det
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dog uvist, i hvilken udstrækning resultaterne kan generaliseres til
børn i hele Danmark.
Endvidere så det ud til, at det i vidt omfang er forskellige faktorer, der prædikterer henholdsvis trivsel og kognitiv-faglige færdigheder. Mens (lærervurderede) mål for følelsesmæssig, social
og adfærdsmæssig trivsel og færdigheder primært var relateret til
forældres uddannelse og indkomst, sås de tydeligste forskelle i elevernes kognitive og faglige testresultater i relation til deres etniske
familiebaggrund.
Baggrundsinformationer om børnene og deres familier som
pejlemærker i forhold til at identificere børn i mistrivsel ser desuden ud til at være mest informationsrige i forhold til læreres oplevelse og i mindre grad elevernes egen oplevelse. Der var således
ingen af de undersøgte baggrundsforhold, der prædikterede elevernes selvoplevede sociale trivsel (social stress og interpersonelle relationer). Da oplevelsen af gode sociale relationer og sociale
kompetencer må betragtes som en central dimension af trivsel,
kunne dette indikere, at der er vigtige aspekter af trivsel, som ikke
nødvendigvis er relateret til ’formelle’ risikofaktorer, og som derfor ikke vil kunne opspores med udgangspunkt i informationer
om børnene sociale baggrund og familieforhold. Man bør måske
derfor i stedet vende perspektivet og se undersøgelsens resultater
som en understregning af pointen om, at lærere og andre pædagogiske fagpersoners syn på elevers trivsel ikke kan stå alene, og at
viden om elevernes baggrund i visse tilfælde kan stå i vejen for at
se eleven, som eleven ser sig selv.
Vi har argumenteret for relevansen af at undersøge, hvilke forhold
der prædikterer emotionelle, sociale og adfærdsmæssige problemer og kompetencer hos yngre skolebørn. Men børns mentale og
adfærdsmæssige helbred omkring skolelivets begyndelse er også
et relevant forskningsspørgsmål, fordi det i sig selv prædikterer
børns videre færd i livet. Det er derfor ønskeligt om 5-10 år at vende tilbage til Høje-Taastrup-børnene og se, hvordan lærernes og
især elevernes egen vurdering, som vi har målt i denne undersøgelse, er forbundet med centrale udfald i ungdomsfasen, eksempelvis overgang til og gennemførelse af ungdomsuddannelse.
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5.8 Bilagstabeller
Fulde prædiktormodeller

Bilagstabeller

114
-4,0*

Mellemlang/lang videregående

0,3
0,3
-0,5
0,0

Erhvervsfag./ kort videregående

Mellemlang/lang videregående

Hustandsindkomst

Hustandsindkomst, kvadreret

-0,7
-2,7

-2,9
-4,0
Ref.

2

3

No1

Ref.

Ref.

-0,9

Ref.
-2,3

1

0,8

0,0

0,2

-0,6

-1,0

Ref.

1,5

-0,1

Enebarn

-1,2

Enlig forælder

Familiemønstre

Ref.

Grundskole

Fars uddannelse:

-4,3*

Erhvervsfag./kort videregående

Grundskole

Mors uddannelse:
Ref.

-0,0

Socioøkonomiske faktorer
Ref.

3,1***

2,8

Ikke-vestlig baggrund

Klassetrin

-1,3

-1,9

3,3***

Sådan Er
Jeg

Pige

Karakteristika ved barnet

SDQ

Forældremål

Ref.

2,7

1,1

-0,3

Ref.

-0,4

-0,0

-0,3

0,1

0,1

Ref.

-1,8

0,3

Ref.

0,2

-1,0

-1,7*

BESS

Ref.

1,1

1,3

-0,6

Ref.

-0,3

-0,0

-0,1

0,2

-0,2

Ref.

-3,0**

-0,8

Ref.

-0,1

0,4

-4,2***

Ref.

1,0

0,5

0,1

Ref.

-0,6

-0,0

-0,2

-1,9

-1,0

Ref.

-1,9

-0,9

Ref.

0,1

0,6

0,8

Uopmærksomh./ Social stress
hyperakt.

Elevmål

Ref.

-0,2

0,4

1,7

Ref.

0,7

0,0

0,2

1,7

1,0

Ref.

1,7

0,2

Ref.

-0,2

-0,2

-0,1

Interpersonelle
relationer

Ref.

3,6*

2,9*

1,1

Ref.

0,8

-0,0

-0,4

0,5

-0,2

Ref.

-0,6

1,3

Ref.

0,8

-0,8

-3,1***

Problemer i
skolen

Bilagstabel 5.1. Forældre- og elevmål for sociale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer og kompetencer. Høje-Taastrup 2012-2014.

Bilagstabeller

1,5

0,5

Missing

394
0,083

895

44,9

-2,7

0,2

-1,0

Ref.

-4,8*

-2,2*

0,034

830

50,9

2,5

0,1

1,0

Ref.

-2,1

1,7

Ref.

0,5

-2,8

Ref.

-2,5

-1,3

BESS

Elevmål

0,078

826

54,3

2,4

0,3

0,4

Ref.

-1,2

1,5

Ref.

-1,2

-2,8

Ref.

-1,6

-1,7*

0,007

826

51,8

0,2

-1,0

0,5

Ref.

-1,2

-0,2

Ref.

-0,4

-3,4

Ref.

-0,5

-1,1

Uopmærksomh./ Social stress
hyperakt.

0,016

826

47,6

-0,8

1,7

-0,4

Ref.

0,4

0,2

Ref.

0,4

4,0

Ref.

-0,6

-0,0

Interpersonelle
relationer

0,063

826

47,7

2,6

-0,0

1,1

Ref.

-1,0

2,1*

Ref.

-0,4

-1,3

Ref.

-2,7*

-1,8*

Problemer i
skolen

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
Familiebelastninger er en sammentælling af tilstedeværelsen af følgende forhold: 1) mor fik sit første barn før 20 år, 2) forældres skilsmisse,
3) psykiatriske diagnoser hos mor, far eller søskende, 4) far har en strafferetslig dom. Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

0,120

Observationer

Justeret R 2

8,3*
54,7

1,3

2

Konstant

2,0

1

3+

Ref.

Ingen

Familierisici

-1,3

Mor rygning i graviditet

Ref.

3,5

6,3
Ref.

Missing

Mor ingen rygning i graviditet

Lav fødselsvægt

Ref.
-0,4

Ref.
6,6*

Normal fødselsvægt

Fødselskarakteristika

1,4

2,0

No2

No3+

2,9*

Sådan Er
Jeg

SDQ

Forældremål

Bilagstabeller

115

116
-2,0

Mellemlang/lang videregående

-0,4
-0,4*

Mellemlang/lang videregående

Hustandsindkomst

2,2
3,4*
Ref.

No1

1,2

1

3

Ref.

2

-0,1

Enlig forælder

Enebarn

Familiemønstre

0,0

0,2

Erhvervsfag./ kort videregående

Hustandsindkomst, kvadreret

Ref.

Grundskole

Fars uddannelse:

Ref.
-0,7

Grundskole

Erhvervsfag./kort videregående

Mors uddannelse:

Socioøkonomiske faktorer

0,8
-0,6

Klassetrin

-5,6***

Ikke-vestlig baggrund

Pige

Karakteristika ved barnet

BESS

BESS

Ref.

-1,5

-1,9

-0,6

Ref.

0,1

-0,0

-0,1

-1,0

-0,1

Ref.

-0,4

-0,2

Ref.

0,6

-0,9

0,4

Internalisering

Ref.

2,7

1,7

1,3

Ref.

-0,2

0,0

-0,4*

0,0

0,2

Ref.

-2,1

-0,9

Ref.

-0,7

1,5

-5,8***

Eksternalisering

Ref.

4,7*

3,2*

0,9

Ref.

0,9

-0,0

-0,2

-0,9

-0,4

Ref.

-2,4*

-0,7

Ref.

-1,0

1,8

-5,2***

Problemeri skolen

Sammensatte skalaer

Ref.

-3,3*

-2,5

-0,8

Ref.

1,1

-0,0*

0,5**

1,9

1,1

Ref.

1,7

0,6

Ref.

-0,7

-2,5*

5,7***

Adaptive
færdigheder

Ref.

-2,7

-2,2

-0,2

Ref.

2,5*

-0,1***

0,5**

1,2

0,7

Ref.

2,4*

0,3

Ref.

-0,4

-2,2

5,4***

Sociale
færdigheder

Ref.

-6,0**

-4,9***

-2,6*

Ref.

0,3

-0,0

0,4*

1,3

0,7

Ref.

2,2

1,0

Ref.

-0,7

-0,6

5,2***

Skolefærdigheder

Underskalaer

Bilagstabel 5.2. Lærermål for sociale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer og kompetencer. Høje-Taastrup 2014.

Bilagstabeller

1,6
Ref.
2,0
-2,7

Missing

Mor ingen rygning i graviditet

Mor rygning i graviditet

Missing

909

Observationer
0,030

913

48,8

3,8

3,8**

1,1

Ref.

-2,5

2,2*

Ref.

1,9

0,7

0,137

911

53,6

3,9*

1,1

0,1

Ref.

-1,8

1,2

Ref.

0,1

-1,3

Ref.

-2,2

-0,7

0,151

915

54,2

2,4

2,1*

-0,4

Ref.

-1,0

2,2

Ref.

0,8

2,3

Ref.

-3,2*

-1,1

Problemeri skolen

Sammensatte skalaer
Eksternalisering

0,192

908

49,8

-4,2**

-2,5*

-0,3

Ref.

3,3

-1,7

Ref.

-2,2

-1,2

Ref.

1,7

0,4

Adaptive
færdigheder

0,163

916

48,5

-3,7*

-1,1

0,1

Ref.

3,1

-0,5

Ref.

-1,0

1,3

Ref.

1,1

0,3

0,173

916

51,3

-3,4*

-3,3**

-0,6

Ref.

1,4

-2,4*

Ref.

-1,1

-1,1

Ref.

2,9**

1,7*

Skolefærdigheder

Underskalaer
Sociale
færdigheder

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
Familiebelastninger er en sammentælling af tilstedeværelsen af følgende forhold: 1) mor fik sit første barn før 20 år, 2) forældres skilsmisse,
3) psykiatriske diagnoser hos mor, far eller søskende, 4) far har en strafferetslig dom. Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

0,150

52,9

Konstant

Justeret

4,6**

3+

R2

0,4
2,6*

1

2

Ref.

Ingen

Familierisici

0,6

Lav fødselsvægt

Ref.

-0,4

-2,6*
Ref.

0,2

Internalisering

-0,7

Normal fødselsvægt

Fødselskarakteristika

No3+

No2

BESS

BESS

Bilagstabeller

117

118
4,2***

2,0*
2,1

Erhvervsfag./ kort videregående

Mellemlang/lang videregående

1,0
0,1
0,0

Erhvervsfag./ kort videregående

Mellemlang/lang videregående

Hustandsindkomst

Hustandsindkomst, kvadreret

-0,5
-2,5

-2,0
-3,0*
Ref.

2

3

No1

Ref.

Ref.

-0,3

Ref.
-0,2

1

1,1

0,0

0,1

3,1

3,2*

Ref.

2,0

2,3

Ref.

11,4***

-5,9***

1,5

Bogstavprøve

Enebarn

-0,2

Enlig forælder

Familiemønstre

Ref.
-0,7

Grundskole

Fars uddannelse:

Ref.

Grundskole

Mors uddannelse:

Socioøkonomiske faktorer

-4,8***

Klassetrin

0,8

Ikke-vestlig baggrund

Pige

Karakteristika ved barnet

CHIPS test

Bilagstabel 5.3. Kognitions- og fagmål. Høje-Taastrup 2012.

Ref.

-4,6*

-2,1

-2,8

Ref.

0,2

0,0

-0,0

1,3

-0,0

Ref.

2,3

2,0

Ref.

2,9***

-3,7**

2,3**

Matematikprøve

Bilagstabeller

1,6

No3+

4,8*
Ref.
-2,3*
-3,1

Lav fødselsvægt

Missing

Mor ingen rygning i graviditet

Mor rygning i graviditet

Missing

0,148

0,167

917

66,9

-2,8

-2,8

0,9

Ref.

1,0

-2,1

Ref.

1,8

1,1

Ref.

0,5

1,4

Bogstavprøve

0,062

919

74,3

-2,1

0,6

1,0

Ref.

-9,9***

-0,6

Ref.

11,5***

1,4

Ref.

2,5

3,0**

Matematikprøve

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
Familiebelastninger er en sammentælling af tilstedeværelsen af følgende forhold: 1) mor fik sit første barn før 20 år, 2) skilsmisse, 3) psykiatriske
diagnoser hos mor, far eller søskende, 4) far har en strafferetslig dom. Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Justeret

898

Observationer

R2

-0,7
43,5

Konstant

2

3+

0,9
-0,3

1

Ref.

Ingen

Familierisici

Ref.
-1,0

Normal fødselsvægt

Fødselskarakteristika

1,5*

No2

CHIPS test

Bilagstabeller

119

Bilagstabeller
Bilagstabel 5.4. Forskelle mellem børn med dansk og ikke-vestlig familiebaggrund 1. Høje-Taastrup 2012-2014.
Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

6,4***

3,3

2,8

2,8

-2,2*

-0,9

-1,1

-1,3

0,5

-1,5

-1,1

-1,0

Forældremål
SDQ
Elevmål
Sådan er jeg
BESS
Problemer i skolen

0,4

-1,3

-0,9

-0,8

Uopmærksomhed/
hyperaktivitet

1,7*

-0,1

0,4

0,4

Social stress

1,9*

0,5

0,6

0,6

Interpersonelle relationer

-1,9*

-0,2

-0,2

-0,2

Lærermål
BESS

2,8*

0,3

0,7

0,8

Internalisering

-0,7

-1,3

-1,0

-0,9

Eksternalisering

3,3*

1,2

1,5

1,5

Adaptive færdigheder

-5,1***

-2,1*

-2,5*

-2,5*

Sociale færdigheder

-4,8***

-2,0

-2,2

-2,2

Skolefærdigheder

-3,4*

-0,1

-0,5

-0,6

Problemer i skolen

3,9***

1,4

1,8

1,8

Kognitiv-faglige mål
CHIPS totalscore

-6,4***

-4,3***

-4,9***

-4,8***

Bogstavprøve

-7,8***

-5,3***

-5,9***

-5,9***

Matematikprøve

-4,7***

-3,5*

-3,7*

-3,7*

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
N=826-919 (SDQ N=394).
1 Referencegruppen er børn med dansk familiebaggrund.
Model 1: Kontrolleret for køn, alder ved test, ikke-vestlig familiebaggrund.
Model 2: Kontrolleret for Model 1 plus mors uddannelse, bruttohustandsindkomst,
enlig forælder, antal søskende, nummer i søskenderækkefølgen.
Model 3: Kontrolleret for Model 1 + 2 plus lav fødselsvægt samt mors rygning under
graviditet.
Model 4: Kontrolleret for Model 1 til 3 plus familiebelastninger (sammentælling af
tilstedeværelsen af følgende forhold: Mor fik sit første barn før 20 år, skilsmisse, psykiatriske diagnoser hos mor, far eller søskende, far har modtaget en strafferetslig dom).
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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6. Brud i familien og trivsel blandt HøjeTaastrup-børnene
Hanne-Lise Falgreen Eriksen, Camilla Hvidtfeldt og
Helene Bie Lilleør

6.1 Indledning
I det foregående kapitel beskrev vi overordnede mønstre af sammenhænge mellem på den ene side en række baggrundskarakteristika ved eleverne og deres familier, og på den anden side resultater
på mål for trivsel og faglig udvikling blandt Høje-Taastrup-børnene. Udover markante kønsforskelle fandt vi her, at elevernes mentale trivsel og helbred også var relateret til den type af faktorer,
vi betegnede som familiebelastninger, altså forhold i familien,
som må antages at udgøre en psykosocial belastning og dermed
at kunne påvirke barnets trivsel og udvikling i negativ retning. I
dette kapitel vil vi stille skarpt på den mest almindeligt forekommende af disse familiebelastninger, nemlig forældres opbrud eller
skilsmisse.1 Konkret søger vi at belyse to spørgsmål: Trives børn af
brudte familier dårligere end børn af intakte familier, og varierer
sammenhængen mellem forældres skilsmisse og børns trivsel hen
over trivselsspektret, dvs. er sammenhængen den samme for børn,
der trives bedre eller dårligere end gennemsnittet? Kapitlet bygger
på en tidligere analyse af Eriksen, Hvidtfeldt og Lilleør (Eriksen,
Hvidtfeldt, & Lilleør, 2016).
Igen skal det pointeres, at vi i de analyser, som indgår i denne bog, ikke har mulighed for at undersøge årsagssammenhænge,
men blot belyse rent deskriptive sammenhænge. Desuden knytter der sig generelt særlige vanskeligheder til at foretage egentlige
1. I denne sammenhæng anvender vi begreberne skilsmisse og familiebrud
synonymt. Forældres skilsmisse er i analyserne kodet ’ja’, hvis barnets samlevende, biologiske forældre flytter fra hinanden på et tidspunkt i perioden fra
barnets fødsel frem til dataindsamlingen i 2014. Variablen er uafhængig af forældrenes formelle civilstatus (dvs. om de er gift eller lever papirløst). Familiebrud er derfor den mere korrekte, men mindre mundrette betegnelse.
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kausale studier af skilsmisse, dvs. studier som er i stand til at besvare spørgsmålet, om forældres skilsmisse i sig selv forårsager
dårligere trivsel og fagpræstationer hos børn.2

6.2 Familiebrud og børns trivsel
Det debatteres løbende, om børns trivsel og udvikling påvirkes,
når forældrene går hvert til sit, og i så fald hvordan (Siddharta &
De Montgomery, 2016). I dag lever ca. 27 % af alle danske børn
med en enlig forælder eller i en sammenbragt familie (www.statistikbanken.dk, 2014), og spørgsmålet er derfor ikke blot af betydning for det enkelte barn, hvis forældre skilles, men også af potentiel folkesundhedsmæssig betydning. Gennemgående har tidligere
undersøgelser vist, at sammenlignet med børn fra intakte familier,
udviser børn af brudte familier dårligere trivsel og dårligere mentalt helbred (Amato, 2001), herunder mindre velfungerende sociale relationer (Kunz, 2001) og nedsat livstilfredshed (Furstenberg
& Teitler, 1994), ligesom de udviser et lavere niveau af akademiske færdigheder (Arkes, 2014). Langsigtsstudier tyder på, at nogle
af disse sammenhænge fastholdes i ungdomsårene og voksenlivet,
særligt uddannelses- og arbejdsmarkedsrelaterede langtidsudfald
(Bonke, 2016; Millemaci & Sciulli, 2014).
Selvom sammenhængen mellem skilsmisse og børns sociale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige trivsel og udvikling således er relativt velundersøgt i litteraturen, står der også ubesvarede
spørgsmål tilbage. Fremfor alt er der blandt skilsmissefamilier en
højere forekomst af andre faktorer, der også har negativ indflydelse på børns trivsel og udvikling, for eksempel lav socioøkonomisk
status eller mentale helbredsproblemer (Larson & Holman, 1994),
og det er derfor sandsynligt, at disse børn ville have klaret sig dårligere i forhold til børn af kernefamilier, selvom de ikke havde oplevet skilsmisse. Studier, der søger at tage højde for dette problem
2. En gængs metode til at isolere effekter af en given påvirkning er at identificere kilder til tilfældig variation i påvirkningen, dvs. tilfældighed i hvem der udsættes for påvirkningen. Dette er vanskeligt i relation til skilsmisse, ligesom der
er oplagte praktiske og etiske forhindringer i at foretage lodtrækningsstudier af
skilsmisse (se også appendiks II).
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– eksempelvis ved at kontrollere statistisk for så mange konkurrerende påvirkninger som muligt, eller ved at se på børnenes trivsel
forud for skilsmissen – har typisk fundet langt svagere eller slet
ingen sammenhæng mellem skilsmisse og nedsat trivsel og mentalt helbred, hvilket tyder på, at sammenhængen forklares af andre faktorer (Aughinbaugh, Pierret, & Rothstein, 2005; Björklund
& Sundström, 2006; Li, 2007; Liu, 2007).
I sådanne studier beregner man i udgangspunktet sammenhængen mellem skilsmisse og det udfaldsmål, der studeres, som
den ser ud for et ’gennemsnitligt barn’, dvs. et barn med en gennemsnitlig score på udfaldsmålet. Det, at man finder små eller
ikke-eksisterende forskelle blandt det flertal af børn, som ligger
i gennemsnittet, udelukker imidlertid ikke, at sammenhængene
kan se anderledes ud for børn, som ligger under eller over gennemsnittet på udfaldsmålet; sådanne uens sammenhænge belyses
ikke i gængse analysemetoder, og kun få tidligere studier har belyst sådanne mekanismer. Udover at undersøge sammenhængen,
som den ser ud for børn med gennemsnitlig trivsel, er det derfor
interessant at se, om sammenhængen er anderledes for børn, der
trives bedre eller dårligere end gennemsnittet, og om følelsesmæssig, social og adfærdsmæssig trivsel på den måde i sig selv udgør
en sårbarheds- eller beskyttende faktor.
Ifølge den såkaldte ’stress-sårbarhedsmodel’ opstår mistrivsel
og udviklingsforstyrrelser i et samspil mellem miljøpåvirkninger
og individuel sårbarhed (Monroe & Simons, 1991).3 Det betyder,
at en belastende begivenhed – såsom forældres skilsmisse – kan
påvirke forskellige børn forskelligt, fordi betydningen af en enkelt belastende begivenhed ikke blot afhænger af andre forhold,
som gør sig gældende i de forskellige sammenhænge, som barnet
indgår i, men også af karakteristika ved barnet selv, såsom temperament eller begavelse (Cicchetti & Rogoscha, 1996). Dertil kommer, at forskellige skilsmisser forløber forskelligt og dermed også
varierer i graden af negative konsekvenser for barnet. Skilsmisse
3. Stress-sårbarhedsmodellen bør ikke forveksles med distinktionen mellem
arv- og miljøbidrag i børns udvikling. Essensen i modellen er, at forholdet mellem individ- og miljøfaktorer er dynamisk, uanset om individfaktorerne har
rod i gener eller miljøpåvirkninger.
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kan endda have en beskyttende effekt i sammenhænge, hvor skilsmissen afslutter et forældreforhold, som er så dysfunktionelt, at
det påvirker barnet mere negativt end selve skilsmissen (Amato,
Loomis, & Booth, 1995; Strohschein, 2005).

6.3 Fremgangsmetode
Vi analyserer sammenhængen mellem skilsmisse og udvalgte mål
fra Høje-Taastrup-undersøgelsen, der dækker børnenes sociale,
følelsesmæssige og adfærdsmæssige trivsel samt skolefærdigheder
og skoletrivsel målt med lærer- og elevversionen af BESS samt udvalgte skalaer fra BASC-2 elev- og lærerversion. De lærerskalaer,
vi ser på, omfatter således Internalisering (følelsesmæssige problemer), Eksternalisering (adfærdsmæssige problemer), Sociale færdigheder (prosocial adfærd) og Skolefærdigheder (børnenes evne
til eksempelvis at organisere skoleopgaver og lave lektier). Af elevvurderede udfaldsmål ser vi på sammenhænge med skalaerne Hyperaktivitet, Social stress (oplevelsen af social eksklusion) og Problemer i skolen (trivsel i relation til skolen i form af holdninger til
skole og lærere, f.eks. ’Jeg kan lide at gå i skole’, ’Lærerne får mig
til at føle mig dum’). Skolerelateret trivsel og -færdigheder kan betragtes som såkaldte ”akademiske katalysatorer” (DiPerna & Elliott, 2002) dvs. ”[…] ikke-akademiske færdigheder, holdninger
og adfærdsformer [...], der bidrager til akademisk formåen i skoleklassen” (DiPerna & Elliott, 2002, s. 294, vores oversættelse). Sådanne ikke-akademiske adfærdsformer, som fremmer akademisk
formåen, kan siges at være særligt relevante netop i den tidlige
skolealder, hvor tilegnelsen af grundlæggende faglige kompetencer kan anses for et fremtrædende udviklingstema, og hvor barnets opfattelse af skolelivet grundlægges (Lansford, 2009). Denne
type af færdigheder, der fungerer som ’akademiske katalysatorer’,
er tidligere blevet forbundet med forældres skilsmisse blandt børn
og unge i skolealderen (Anthony, DiPerna, & Amato, 2014; Zeratsion et al., 2015).
På skalaerne Sociale færdigheder og Skolefærdigheder angiver
højere score positive færdigheder og bedre funktion, mens de øvrige skalaer måler problemer, og højere scorer angiver dermed flere problemer, dvs. dårligere trivsel.
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Vi anvender registeroplysninger fra Danmarks Statistik til at
tage højde for en bred vifte af potentielle baggrundsforhold for i
videst muligt omfang at isolere sammenhængen mellem skilsmisse og trivsel blandt børnene. Vi vil dels søge at besvare spørgsmålet om, hvad sammenhængen er mellem forældres skilsmisse og
børnenes adfærdsmæssige, emotionelle og skolerelaterede trivsel,
når vi kontrollerer statistisk for centrale baggrunds- og familiekarakteristika, og dels om sammenhængen mellem forældrenes
skilsmisse og elevernes trivsel er den samme på tværs af fordelingen af udfaldsmålene, baseret på antagelsen om, at trivselsproblemer indikerer øget sårbarhed over for miljøpåvirkninger.4 I undersøgelsen indgår de i alt 817 elever, for hvem der var besvarelser
på både lærer- og elevversionerne af BESS og BASC-2.

6.4 Trives børn af brudte familier dårligere end andre
børn?
Indledningsvist ser vi på demografiske og sociale baggrundsforhold for Høje-Taastrup-børn, hvis forældre er flyttet fra hinanden,
og for de, som lever sammen med begge biologiske forældre. Som
tabel 6.1 illustrerer, adskiller de to grupper sig i udgangspunktet
på flere, men ikke alle, af de baggrundsforhold, som vi i det foregående kapitel fandt er forbundet med udfaldsmålene. Af de 817
børn har 205, svarende til 25,1 %, oplevet, at forældrene er blevet skilt. Der er omtrent lige mange drenge og piger og lige mange
børn med ikke-vestlig familiebaggrund i de to grupper. Tabellen
viser også, at der er flere med lav uddannelse blandt fraskilte mødre, og at der er signifikant flere familiebelastninger – udover skilsmisse – tilstede blandt de brudte familier.

4. Ligesom i kapitel 5 analyserer vi sammenhænge ved brug af simpel lineær regression, også kaldet mindste kvadraters metode (engelsk: ordinary least
squares, forkortet OLS). Vi analyserer heterogenitet, dvs. om sammenhængene
er forskellige for forskellige grupper, ved brug af såkaldt kvartil regression, en
metode som beregner regressionskoefficienterne for andre steder i fordelingen
af udfaldsmålet end i gennemsnittet, sådan som det er tilfældet ved OLS (Koenker, 2005).

125

Brud i familien og trivsel blandt Høje-Taastrup-børnene
Tabel 6.1. Baggrundskarakteristika for børn fra brudte og intakte familier.
Høje-Taastrup 2014.
Familiebrud

Familiebrud

Nej %

Ja %

Total %

74,9

25,1

100,0

Signifikansniveau

Barnets alder

9,3

9,4

9,3

Køn (dreng=1)

49,3

47,8

49,0

Ikke-vestlig baggrund

22,7

20,5

22,2

Grundskole

25,8

24,4

25,5

Erhvervsfaglig/kort videregående

43,6

53,7

46,1

*
*

Mors uddannelse:

Mellemlang/lang videregående

30,6

22,0

28,4

397.733

368.582

390.419

16,0

21,5

17,4

0

72,5

50,2

67,0

***

1

21

33

24

***

2+

6

17

9

***

612

205

817

Fars årlige bruttoindkomst
Mor på overførselsindkomst
Familiebelastninger 1

Antal

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
1 Variablen ‘familiebelastninger’ sammentæller tilstedeværelsen af hvert af følgende
forhold: Mor fik sit første barn, før hun var 20 år; mor, far eller søskende har en psykiatrisk diagnose; far har en strafferetsdom.
Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.

I tabel 6.2 er det markeret med en stjerne, hvilke forskelle mellem skilsmisse og udfaldsmål, der er statistisk signifikante, dels
når vi blot ser på de simple sammenhænge, dels sammenhængene
som de ser ud, når vi tager højde for baggrundsfaktorerne. Som
det fremgår, udviser børn af skilte forældre flere eksternaliseringsproblemer, dårligere skolefærdigheder og flere skoleproblemer
sammenlignet med børn af ikke-skilte forældre. Disse forskelle er
signifikante, selv når vi kontrollerer for alle baggrundsfaktorerne.
Forskellene ligger mellem 1,7 og 2,8 point, hvilket svarer til omkring en kvart standardafvigelse. Dette er i sig selv ikke forskelle
af afgørende betydning, men som gruppegennemsnit betragtet vil
det kunne dække over individuelle forskelle af reel betydning. Vi
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Tabel 6.2. Forskelle mellem børn fra brudte og intakte familier BESS 1 og BASC-2 2-skalaer.
Høje-Taastrup 2014.
Lærermål

BESS

Internalisering

Eksternalisering

Sociale
færdigheder

Skolefærdigheder

Simpel sammenhæng

2,39**

1,65

2,12*

-1,13

-2,92***

Justeret for baggrundsfaktorer3

1,53

0,23

1,72*

-0,49

-2,29**

Elevmål

BESS

Social stress

Problemer
i skolen

Hyperaktivitet

2,08**

1,22

3,49***

1,88*

1,20

0,91

2,81***

1,31

Simpel sammenhæng
Justeret for baggrundsfaktorer

3

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.
1 Behavioral and Emotional Screening System.
2 Behavior Assessment System for Children, 2nd Version.
3 Barnets køn, alder, ikke-vestlig familiebaggrund, mors uddannelse, fars indkomst,
mors sociale ydelser, antal søskende, nummer i søskendeflok, lav fødselsvægt, mødres
rygning i graviditeten samt familiebelastninger.
Forskelle med positivt fortegn indikerer flere problemer, undtagen for sociale færdigheder og skolefærdigheder, hvor negativt fortegn indikerer flere problemer.

ser også, at børn, der har oplevet forældrenes skilsmisse, har flere
problemer målt på såvel lærer- som elevversionen af BESS samt
øget hyperaktivitet, så længe vi ikke tager baggrundsforhold i betragtning; når vi tager højde for disse faktorer, er sammenhængen
med skilsmisse ikke længere signifikant for disse udfaldsmål.
Vi finder således, at børn i brudte familier udviser dårligere
non-kognitive skolefærdigheder og dårligere skoletrivsel; sammenhænge, som ikke forklares af baggrundsfaktorerne. Dårligere
skolerelateret adfærd og skoletrivsel kan være en vigtig (medvirkende) årsag til de sammenhænge mellem skilsmisse og dårligere
udfald på uddannelsesparametre, som en del forskning peger på
(Anthony et al., 2014; Hinshaw, 1992; Zeratsion et al., 2015). Der
er således meget, der tyder på, at børns non-kognitive skolefærdigheder i de tidlige skoleår kan være afgørende for, hvordan de
klarer sig videre i tilværelsen. Resultaterne her viser, at skilsmisse
kan være forbundet med negative skoleoplevelser tidligt i børns
skolegang, hvilket kan danne grundlaget for deres videre uddannelsesforløb.
Det forhold, at baggrundsfaktorer forklarer forskellene mellem
børn fra brudte og intakte familier for hovedparten af målene, ty-
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der på, at forældres opbrud ikke er forbundet med børnenes generelle trivsel. Der kan dog være sammenhænge mellem familieopbrud og børnetrivsel på mere specifikke områder. Dette illustrerer
endvidere vigtigheden af at tage højde for centrale baggrundsfaktorer, hvis man ønsker at undersøge børns udvikling i relation til
skilsmisse – eller andre negative påvirkninger, der korrelerer med
demografiske og sociale baggrundsforhold – idet man ellers vil
finde sammenhænge, der i virkeligheden forklares af sådanne forhold.

6.5 Er sammenhængen mellem trivsel og forældres
opbrud forskellig for forskellige børn?
Som beskrevet i det foregående, udviser børn af skilte forældre
mere eksternaliserende adfærd, dårligere skoletrivsel og dårligere skolefærdigheder end børn af ikke-skilte forældre, når vi sammenligner grupperne som helhed. Hvis vi – fremfor at sammenligne alle børn over én kam – i stedet sammenligner børn, der
ligner hinanden i, hvordan de trives, kan vi se, om forskelle relateret til familiebrud er de samme som for børn med samme funktionsniveau. For hvert udfaldsmål identificerer vi så at sige børn
af hver familietype, der ligger samme sted i fordelingen af det pågældende udfaldsmål. Dette gør vi for forskellige placeringer hen
over spektret af scorer, altså grader af problemer/kompetencer, de
såkaldte percentiler.5 På problemskalaerne svarer højere placeringer eller percentiler i fordelingen til flere problemer og dårligere
trivsel, mens dårligere trivsel på kompetenceskalaerne svarer til
lavere percentiler.
De udregnede forskelle mellem børn af brudte og intakte familier er således betinget af, om børnene udviser få eller mange trivselsproblemer på udfaldsmålet. Figur 6.1 og figur 6.2 viser, hvordan forskellene mellem børn af brudte og intakte familier ser ud
for henholdsvis lærer- og elevmål, når vi på denne måde sammenligner børn hen over fordelingen af udfaldsmålene.
5. Percentiler opdeler fordelingen i hundrededele, hvor eksempelvis 10-percentilen svarer til de laveste 10 % af scorerne og 90-percentilen til de højeste 10
% i fordelingen.
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På figurernes vandrette akse ser vi percentilerne, dvs. graderne
af problemer/kompetencer på udfaldsmålene. For BESS, lærer (figur 6.1), som er en problemskala, svarer 10-percentilen derfor til
de bedst fungerende børn og 90-percentilen til de dårligst fungerende. For Skolefærdigheder (figur 6.1), som er en kompetenceskala forholder det sig omvendt, således at 10-percentilen her svarer
til de 10 % dårligst fungerende børn. Ved at følge figurernes fuldt
optrukne midterste linje ser vi forskellene mellem børn af brudte
og intakte familier henover percentilerne. De estimerede forskelle
i point kan aflæses på den lodrette akse. Den vandrette stiplede
linje markerer 0, altså ingen forskel. De grå linjer markerer det såkaldte konfidensinterval, et mål for estimatets sikkerhed.6
Ser vi således på figur 6.1, finder vi ved at følge den fuldt optrukne linje, at forskellen mellem børn af brudte og intakte familier for Skolefærdigheder eksempelvis er ca. -4 point på 10-percentilen svarende til børn med de laveste 10 % af scorerne, dvs. de
dårligste skolefærdigheder. Det ses også, at konfidensintervallet
ikke indeholder 0 (den stiplede linje), hvilket betyder, at estimatet
er statistisk signifikant. For disse børn anslås et barn med skilte
forældre således at score 4 point lavere på skolefærdigheder end et
barn af ikke-skilte forældre. Efterhånden som vi bevæger os op ad
fordelingen mod højere percentiler, dvs. bedre skolefærdigheder,
ser vi, at forskellen bevæger sig støt opad mod nul, dvs. mindre
forskel, og at forskellen faktisk er lig nul i 90-percentilen, dvs. for
børn der ligger blandt de højeste 10 % på skolefærdigheder. Figuren viser, at sammenhængen mellem familiebrud og skolefærdigheder kun er signifikant for de børn, der har de dårligste skolefærdigheder.
Samlet finder vi for de lærervurderede udfaldsmål, at eksternalisering og skolefærdigheder udviser stærkere sammenhæng med
stigende problemer, dvs. at forskellen mellem børn fra brudte og
intakte familier er større for børn, der udviser mange problemer,
mens der ingen sammenhæng er med skilsmisse blandt børn uden
6. Konfidensintervallet – konventionelt sat til 95 % - angiver forenklet sagt det
interval, inden for hvilket vi med 95 % sandsynlighed finder den ’sande’ forskel.
Resultater, hvor 0 ligger uden for konfidensintervallet, betragtes som statistik
signifikante.

129

Brud i familien og trivsel blandt Høje-Taastrup-børnene
Figur 6.1. Sammenhænge mellem familiebrud og lærervurderede udfaldsmål1
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Blå linje: QR punktestimater; lysegrå linje: 95 % konfidensinterval.
Stiplet horisontal linje indikerer 0.
1 Korrigeret for alle baggrundsfaktorer.
For Eksternalisering er estimatet for 10-percentilen udeladt grundet få observationer.
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Figur 6.2. Sammenhænge mellem familiebrud og elevvurderede udfaldsmål1
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1 Korrigeret for alle baggrundsfaktorer

tegn på adfærdsproblemer og blandt børn med gode skolefærdigheder (figur 6.1).
For de elevvurderede udfaldsmål viser figur 6.2, at sammenhængen for Skoleproblemer er nogenlunde den samme hen over
fordelingen, og der er altså lige stor forskel mellem børn af brudte
og intakte familier på dette udfaldsmål, uanset om børnene trives
godt eller dårligt i skolen. Af figur 6.2 fremgår endvidere, at der
på det overordnede mål for sociale, emotionelle og adfærdsmæssige problemer (BESS, elev), er en signifikant forskel for børn med
højere problemscorer (øvre percentil), mens skilsmisse ikke er relateret til resultaterne på BESS for børn med gennemsnitlige eller
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få problemer på dette mål. Der er altså en sammenhæng mellem
skilsmisse og dette udfaldsmål for en undergruppe; en sammenhæng, som ikke slår igennem i de analyser af gennemsnitlige forskelle, som blev beskrevet i det foregående afsnit. Endvidere kan
forskelle i gennemsnitlige analyser i høj grad være drevet af, at forskellen er særlig stor for en bestemt undergruppe af børnene, som
det viser sig at være tilfældet for børn med flere eksternaliseringsproblemer.

6.6 Sammenfatning
I dette kapitel har vi set på sammenhængen mellem forældres
skilsmisse, og hvordan Høje-Taastrup-børnenes fungerer socialt,
følelsesmæssigt og adfærdsmæssigt, herunder hvor godt de trives i
skolen, og hvor gode skolefærdigheder de har.
Vi fandt, at skilsmisse var forbundet med mere eksternalisering, dårligere skolefærdigheder og dårligere selvrapporteret skoletrivsel uafhængigt af baggrundskarakteristika. Omvendt så vi, at
de umiddelbare sammenhænge mellem familiebrud og elev-vurderet BESS-score og hyperaktivitet blev forklaret af baggrundskarakteristika. Skilsmisse var hverken forbundet med følelsesmæssige eller sociale problemer blandt Høje-Taastrup-børnene, og
sammenhængene var altså relateret specifikt til adfærdsmæssige
problemer samt skolefærdigheder og skoletrivsel.
Vi fandt også, at forskellene ikke var ens for børn med forskellige grader af lærerrapporterede adfærdsmæssige problemer, skolefærdigheder og selvrapporterede problemer på BESS. Således var
sammenhængen med familiebrud stærkere blandt børn med flere skoleproblemer og dårligere skolefærdigheder. Resultaterne af
undersøgelsen tyder således på, at børn af brudte familier trives
dårligere i skolen og udviser flere adfærdsmæssige problemer end
børn af intakte familier, og at børn, som oplever flere af disse problemer, er mere sårbare i relation til familieopbrud. Screening for
sådanne problemer kan være et redskab i forhold til at identificere
børn, som er i relativt større risiko for at opleve adfærdsmæssige
tilpasningsproblemer, negative skoleoplevelser og dårligere udbytte af skoleundervisningen, hvis deres forældre går fra hinanden.
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Vi har i denne bog beskrevet den trivselsundersøgelse blandt skolebørn i Høje-Taastrup Kommune, som Rockwool Fondens Forskningsenhed gennemførte i 2012-2014.
Børns trivsel og boglige færdigheder i den tidligere skolealder
er særlig vigtig, fordi tidlig mistrivsel og en skæv start på skolelivet kan bringe børnene ind på et uheldigt spor for deres videre
færd i livet, men også fordi det i denne alder stadig er muligt at
hjælpe børnene på ret køl i forhold til såvel deres personlige trivsel
som faglige læring.
Vi opsummerer her de hovedkonklusioner, der tegner sig på
baggrund af undersøgelsen og dens resultater på tværs af bogens
kapitler. Konklusionerne relaterer sig dels til selve målingen af skolebørns trivsel, dels til trivslen blandt de to årgange af skolebørn i
Høje-Taastrup, som medvirkede i undersøgelsen.

7.2 Konklusioner vedrørende måling af trivsel
Selvrapportering blandt yngre børn
Generelt viste resultaterne, at det er muligt at opnå pålidelige besvarelser fra 8-9-årige skolebørn. Analyserne i kapitel 3 af måletekniske egenskaber ved den danske oversættelse af spørgeskemaet BASC-2 bekræftede således, at pålideligheden af spørgeskemaet
er høj blandt børn i denne alder. Sammenhængene mellem de selvrapporterede og lærervurderede mål var moderate, men stadig på
niveau med eller højere end resultater fra tilsvarende undersøgelser.
Det er tænkeligt, at indsamlingsmetoden for elevversionen
af BASC, A-CASI (audio-computer-assisted self-interview), hvor
spørgsmålene blev læst højt og besvaret af eleverne ved hjælp af
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tablets og hovedtelefoner, har bidraget til den høje pålidelighed.
I det hele taget havde vi gode erfaringer med A-CASI-metoden,
idet den også tillod læsesvage elever at besvare spørgeskemaerne,
ligesom der var store praktiske fordele ved digitalisering af dataindsamlingen.
I lyset af, at Høje-Taastrup sammenlignet med det øvrige Danmark er karakteriseret ved en høj andel af børn med svag socioøkonomisk baggrund og ligeledes en høj andel af børn med ikke-vestlig baggrund, er de gode erfaringer med anvendeligheden
af BASC-2 i dette datagrundlag særligt betydningsfulde. Det er
sandsynligt, at spørgeskemaet i kombination med A-CASI-metoden vil kunne bruges til endnu yngre børn og dermed være et af
de få spørgeskemaer tilgængelige på dansk, som er velegnede til
indsamling på storskala af selvrapporteringer blandt børn i indskolingsalderen.

Forskelle mellem elev- og lærervurderinger
Undersøgelsens andet måletekniske hovedresultat drejer sig om
den betragtelige andel af børn, for hvem der var en betydende afvigelse mellem lærerens og elevens egen vurdering af trivselsproblemer målt med BESS. Der var således en femtedel af den samlede gruppe af børn, hvis selvrapporterede score placerede dem i
en enten højere eller lavere risikokategori end lærernes score. Både
blandt drengene og blandt elever med etnisk minoritetsbaggrund
var der 17 %, som placerede sig selv i en lavere risikokategori end
læreren, og på tværs af undergrupper var der en konstant andel af
elever på ca. 10 %, som placerede sig selv i en højere risikokategori
end læreren. Disse fund illustrerer, hvordan der kan tegne sig forskellige billeder afhængigt af, hvem der spørges, og understreger
dermed vigtigheden af at inddrage flere informationskilder i denne type af undersøgelser.
At læreres og fagpersoners syn på elevers trivsel ikke kan stå
alene, og at vigtig information risikerer at gå tabt, hvis man undlader at inddrage børnene selv, understreges også af, at børnenes selvrapporterede trivsel blev forklaret langt dårligere af baggrundsfaktorer, end det var tilfældet for lærernes vurderinger.
Kapitel 5 viste således, at demografiske og socioøkonomiske bag-
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grundsfaktorer, der typisk er forbundet med børns mentale helbred og trivsel, i langt videre omfang korrelerede med lærer- og
forældrevurderede mål end med elevernes vurdering af egen trivsel.
Vi kan ikke på nuværende tidspunkt vide, om disse forskelle i
lærernes og børnenes vurdering også vil afspejles i målenes sammenhæng med, hvordan det går børnene videre i livet, altså om de
to informationskilder har lige stor evne til at forudsige børnenes
fremtidige trivsel og uddannelsesforløb, og om de forudsiger samme eller forskellige aspekter af børnenes videre færd i livet. Om
nogle år, når børnene er på vej i en ungdomsuddannelse, vil data
fra denne undersøgelse imidlertid give mulighed for at belyse sådanne spørgsmål.

7.2 Konklusioner vedrørende trivsel blandt
skolebørnene i Høje-Taastrup
Forskelle mellem piger og drenge
Når vi vender os mod resultaterne relateret til den målte trivsel
blandt børnene, er et af de mest centrale fund de gennemgående
forskelle mellem piger og drenge i social, emotionel og adfærdsmæssig trivsel og fagligt standpunkt; forskelle, som i alle henseender er i pigernes favør.
I kapitel 4 så vi på de rent deskriptive kønsforskelle, som var
gennemgående på tværs af de forskellige mål for trivsel og faglig formåen. Drengene udviste således mere negativ selvopfattelse, flere adfærdsmæssige problemer, dårligere social trivsel, ringere skolefærdigheder og skoletrivsel og dårligere præstationer
på en af de faglige tests. I kapitel 5, hvor vi inddrog demografiske og socioøkonomiske baggrundsfaktorer og familiebelastninger, så vi endvidere, at køn var den enkeltfaktor, der uafhængigt af
baggrundsforhold forklarede flest forskelle på de indsamlede mål.
Resultaterne understreger, at der er grund til at være særligt opmærksom på drenges adfærdsmæssige trivsel og læring.
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Forskelle mellem børn med dansk og ikke-vestlig
familiebaggrund.
Udover kønsforskellene viste analyserne i kapitel 4 også, at børn
med ikke-vestlig familiebaggrund trives dårligere, udviser flere
adfærdsproblemer og i gennemsnit klarer sig dårligere på faglige
og kognitive mål end børn med dansk/vestlig familiebaggrund.
Kapitel 5 viste endvidere, at den dårligere mentale og adfærdsmæssige trivsel blandt denne gruppe af børn ikke var forbundet
med deres etniske baggrund i sig selv, idet forskellene på trivselsmålene mellem børn med dansk og børn med ikke-vestlig familiebaggrund ikke længere var statistisk signifikante, når vi sammenlignede børn med samme socioøkonomiske baggrund. Til
gengæld forklarede socioøkonomiske baggrundsfaktorer ikke forskellene i kognitive og faglige testpræstationer, hvor børn med ikke-vestlig familiebaggrund lå markant under børn med dansk familiebaggrund, selv når vi tog højde for blandt andet forældrenes
uddannelses- og indkomstniveau. Dette væsentlige fund viser, at
elever med ikke-vestlig familiebaggrund i de to skoleårgange fra
Høje-Taastrup allerede i 1. og 2. klasse har et væsentligt fagligt efterslæb sammenlignet med deres klassekammerater med dansk/
vestlig familiebaggrund, som vil kunne sætte et negativt præg på
deres videre faglige udvikling og uddannelsesforløb.

Afrunding
Denne undersøgelse har tilvejebragt en række indsigter i yngre
skolebørns trivsel: Undersøgelsen viser bl.a., hvordan man kan
måle trivsel og adfærdsproblemer, og fortæller om den faktiske
trivsel i to yngre skoleårgange i en vestegnskommune. Med hensyn til måling af trivsel er en af undersøgelsens væsentligste erfaringer, at det faktisk er muligt at indsamle pålidelige, selvrapporterede trivselsmål blandt større grupper af børn i 8-9-års-alderen,
og at svarene på disse ikke blot supplerer, men til tider også tegner
et andet billede af børnenes trivsel end lærervurderinger. Vi håber,
at andre vil kunne drage nytte af denne og af øvrige praktiske erfaringer vedrørende valg af spørgeskemaer og indsamlingsmetoder beskrevet i bogen.
Hvad angår den målte trivsel i de to skoleårgange i Høje-Ta-
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astrup skal det understreges, at de ca. 1.000 børn, som undersøgelsen omfattede, ikke er repræsentative for danske børn som
helhed grundet den demografiske sammensætning i kommunen.
Eleverne er således karakteriseret ved en svagere socioøkonomisk
baggrund og ved en højere andel af elever med ikke-vestlig familiebaggrund. Den høje andel af elever med ikke-vestlig familiebaggrund gjorde det imidlertid muligt at foretage analyser af
forhold relateret til børnenes etniske familiebaggrund, som har
større statistisk sikkerhed end tilsvarende analyser foretaget i en
repræsentativ stikprøve med en lavere andel af børn med etnisk
minoritetsbaggrund.
På dette punkt er undersøgelsens resultater ikke opløftende. Selvom elever med ikke-vestlig baggrund ikke har dårligere
mental trivsel, når der tages højde for forældres uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og indkomst, så står det stadig tilbage,
at denne gruppe af børn i udgangspunktet er ringere stillet, og at
dette slår igennem på børnenes trivsel, adfærd og faglighed allerede ved begyndelsen af børnenes skoleforløb. Vi ser således allerede her kimen til de problemer, som andre undersøgelser har vist
blandt unge mennesker med etnisk minoritetsbaggrund senere i
livsforløbet, i form af manglende succes i uddannelsessystemet og
relaterede negative udfald i arbejdsmarkedssammenhæng.
Vi håber med denne bog at have givet et overblik over forskellige aspekter af måling af skolebørns psykosociale trivsel, som kan
være til nytte for såvel praktikere og forskere som beslutningstagere i pædagogiske sammenhæng og undervisningssammenhæng. Vi håber på denne måde, at erfaringerne fra vores undersøgelse af trivsel blandt børnene i Høje-Taastrup kan bidrage til et
indblik både i, hvad gennemførelse af sådanne målinger kræver,
men også i de muligheder og perspektiver som ligger i de informationer, som undersøgelser af denne type kan tilvejebringe.
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Undervisningsprogrammet Perspekt
Camilla Hvidtfeldt

Hvad er Perspekt?
Baggrunden for denne bog er, som nævnt i indledningen, Rockwool Fondens mangeårige arbejde med at udvikle en intervention
rettet mod at træne skoleelevers personlige, sociale og emotionelle færdigheder. Resultatet af dette arbejde er interventionen ”Perspekt”, som beskrives kort i dette appendiks.
Perspekt er et dansksproget undervisningsprogram udviklet
af cand.mag. Jane Vinter og lærer Allan Mads Knægt i tæt samarbejde med en række folkeskolelærere og psykologer. Målet med
materialet er, at man via træning af elevernes sociale, emotionelle og personlige færdigheder, dels kan øge de enkelte elevers færdigheder på disse områder, dels kan medvirke til at skabe et godt
læringsmiljø i klassen. Afsættet for materialet er undervisningsministeriets fokus på elevernes alsidige udvikling, hvor alsidig
udvikling bl.a. indebærer, at skolen skal være med til at sikre, at
eleverne lærer at samarbejde, at være ansvarlige og at respektere
hinandens forskelligheder (se f.eks. Faghæfte 47).
Perspekt er opbygget i fire forskellige moduler rettet mod henholdsvis 0.-2. klasse, 3.-4. klasse, 5.-6. klasse og 7.-9. klasse. Hver
udgave har sit eget overordnede mål tilpasset elevernes udviklingsmæssige trin, og de krav der stilles på de pågældende klassetrin.
Hvert modul består af en kuffert indeholdende en undervisningsmanual, en DVD med slides og små filmklip, en ”værktøjskasse” med diverse remedier til øvelser og plakater til ophængning i
klasseværelset. Undervisningsmanualerne består af 17-21 kapitler,
som via en meget konkret og handlingsanvisende tekst gennemgår undervisningsforløbet med tilhørende øvelser i et tilsvarende
antal dobbeltlektioner. Øvelserne er næsten altid understøttet af
billedmateriale, som findes på DVD’en. I værktøjskassen findes
alle de ting, som lærerne har brug for for at gennemføre de øvelser,
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der er beskrevet i manualerne. Det kan f.eks. dreje sig om bolde,
snore, billeder, billedkort, spejle, specialudviklede spil med spillekort og spilleplader m.m. Til de to første moduler findes desuden
samtaleark beregnet til omdeling blandt forældre.
Materialet er udviklet over en længere årrække og har således
været afprøvet, kommenteret og tilpasset adskillige gange, inden
det fandt sin nuværende form. Det er kendetegnet ved at være meget struktureret, både med hensyn til mål, opbygning af lektioner
og anvisninger af tidsforbrug på de enkelte øvelser. Derudover er
materialet qua den lange udviklingsperiode med sparring fra lærere blevet meget praksisnært. Det tilstræber således at være let
tilgængeligt, også for den lærer, der ikke er trænet i at undervise i
personlige kompetencer.
I 2016 indgik Rockwool Fonden og Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) en aftale om, at DCUM overtager Perspekt.
Planen er, at DCUM gennemredigerer materialet, således at det
passer til folkeskolens opbygning efter skolereformen i 2014. Derefter overvejes, hvordan Perspekt bedst kan evalueres i stor skala.

Hvilke færdigheder trænes i de forskellige Perspektmoduler?
For at evaluere og måle effekten af et undervisningsmateriale er
det væsentligt at vide mere præcist, hvilke personlige færdigheder materialet sigter på at forbedre. For at give en fornemmelse
af, hvilke færdigheder det drejer sig om, gennemgås derfor i det
følgende nogle eksempler på færdigheder, og hvordan de trænes.
I undervisningsmanualen til indskolingseleverne i 0.-2. klasse
ligger fokus på at øge skoleparatheden. Dette sker bl.a. ved at lade
eleverne opdage hinandens forskellighed, ved at lære dem at genkende og på en passende måde give udtryk for grundlæggende følelser såsom glæde, angst, sorg og vrede og ved at give dem mulighed for at øve sig i assertiv kommunikation.
Konkret trænes genkendelse af følelser eksempelvis ved at tegne ”ansigter”/smileys på paptallerkner, der udtrykker glæde, vrede, angst (”bange”) og sorg (”ked af det”). Paptallerknerne med
ansigter på anvender eleverne sidenhen til at række op i forbindelse med forskellige udsagn, f.eks. ”der sidder en stor sort ed-
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Billede 1. Plakat til ophængning i klasseværelset fra Perspekt 1-3. Plakaten
illustrerer nogle sætninger, som understøtter elevernes træning i assertiv kommunikation. Kilde: Rockwool Fonden.

Hvad føler jeg?
Hvad er
der sket?

1

Perspekt · Plakat 11

2

Hvad vil jeg
gerne have,
der sker nu?

3

© Rockwool Fonden

derkop på væggen lige ved din hovedpude, da du skal til at sove”.
Nogle elever vil finde tanken sjov, andre er bange for edderkopper.
Når eleverne sidder med paptallerknerne oppe, bliver de bedt om
at kigge sig rundt i klassen, hvilket giver dem mulighed for at opdage, at andre ikke nødvendigvis føler det samme som dem selv.
Træningen i assertiv kommunikation er et gennemgående
tema i alle manualerne. Blandt de yngre elever foregår træningen
bl.a. ved hjælp af historieoplæsning, meget korte rollespil og ved
at lære dem nogle rutiner (”trin”) og sætninger, hvorved de trænes
i at skelne mellem fakta, følelser og ønsker til fremadrettet handling. Konkret trænes trinene ved, at læreren på uskyldig vis ”driller” eleverne, f.eks. ved at tage deres blyant el.lign. Her skal børnene i første trin lære kun at udtrykke fakta – ”du tog min blyant”.
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I næste trin udtrykkes også følelsen – ”du tog min blyant, det kan
jeg ikke lide” – og endelig i sidste trin også give udtryk for det
handlingsorienterede – ”du tog min blyant, det kan jeg ikke lide,
jeg vil gerne have, at du giver mig den tilbage”. Trinene visualiseres på flere måder, bl.a. ved at skrive de tre tal, 1, 2 og 3, på elevernes fingre (se billede 1).
Eleverne lærer også om tre forskellige kommunikationsformer, aggressiv, assertiv og passiv, hvor eleverne gennem forskellige
øvelser (f.eks. den ovenfor beskrevne) lærer, at assertiv kommunikation er den mest hensigtsmæssige. Ud over at indgå i øvelser,
illustreres kommunikationsformerne bl.a. på plakater beregnet til
ophængning i klasselokalet (se billede 2).
Fokus i undervisningsmanualen til 3.-4. klasserne er at styrke
elevernes kritiske tænkning om både egen og andres adfærd. Dette
indebærer eksempelvis, at den enkelte elev skal opleve og erkende,
at ens egne handlinger har betydning for, hvem man er, og hvordan man bliver opfattet af andre, og ikke mindst, at eleverne begynder at forstå, at deres handlinger har konsekvenser for dem selv
og andre. For at nå hertil arbejdes der bl.a. med at træne elevernes
opmærksomhed på ydre og indre tegn, hvor ydre tegn kan være alt
fra vejskilte til andres kropssprog, mens indre tegn er det, der sker
i én selv (se f.eks. billede 3). Konkret foregår det blandt andet via
samtale om tegninger, fotografier, historier og små filmklip, hvori
Billede 2. Eksempel på illustrationer fra Perspekt, som findes både som arbejdsark og plakat. Illustrationerne viser tre forskellige kommunikationsformer:
aggressiv, assertiv og passiv. Kilde: Rockwool Fonden.

Perspekt · Plakat 8

© Rockwool Fonden

Perspekt · Plakat 10

© Rockwool FondenPerspekt · Plakat 9
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14.5

Indre tegn

Tegning og fotos

Vis eleverne arbejdsark 14.2, og stil dem
følgende spørgsmål om den hidsige dreng, som
får det gule kort, fordi han ulovligt har nedlagt
en modspiller:

Hvilke indre tegn tror I, drengen
har?
Hvor i kroppen sidder de?
Hvad kan der ske, hvis han ikke
stopper med at skælde ud?
(rødt kort – udvisning)
Arbejdsark 14.2

Hvad kunne få ham til at stoppe
og ”geare ned”?
(tanker og andre indre tegn)

Gentag øvelsen med tegningen på arbejdsark
14.3, hvor en pige overvejer at stjæle en gammel
mands tegnebog.

Hvad tænker hun?
(tanker er også indre tegn)

Hvor kan hun mærke, at det ville
være forkert?

Arbejdsark 14.3

(fokusér på pigens ansigtsudtryk, og
spørg eleverne, hvordan det føles at have
det sådan)

Tror de, hun stjæler pungen?
Hvis nej – hvad stopper hende?

Kender de til eksempler på, at tanker/indre tegn
har afholdt nogen fra at gøre noget dumt?

Billede 3. Eksempel på øvelse fra Perspekt 2 for 3.-4. klasse. Formålet med
øvelsen er at træne elevernes evne til at mærke, hvordan de selv har det (”indreogtegn”).
og tænke
sig om,
in8 Kapitel 14 · Stop
tænk 2 Øvelsen er en del af træningen i at stoppe op
Perspekt
2 © Rockwool
Fonden
den man handler. Kilde: Rockwool Fonden.
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mennesker udtrykker følelser, og via lege som f.eks. ”statue”, hvor
et barn modelleres af de andre til at udtrykke forskellige følelser.
Såkaldte ”hjælpesætninger” og trin, som børnene systematisk kan
træne, findes også i manualen for 3.-4. klasser. Eksempelvis træner
de sætningen ”Hvad sker der, hvis ...?” startende med små lette eksempler som at prikke hul på en ballon, til eksempler der involverer andre mennesker.
Undervisningsmanualen for 5.- 6. klasser bygger videre på de
færdigheder, der er introduceret i de forrige manualer, men hovedfokus er nu på færdigheder, der sætter eleverne i stand til at
indgå i grundskolens forskellige arbejdsformer: individuelt, projekt- og gruppearbejde. Det betyder, at allerede tillærte sociale og
emotionelle færdigheder udfoldes på områder såsom at sætte sig
ind i og forstå andres synspunkter og at kunne kommunikere assertivt i en konflikt og/eller forhandlingssituation, områder som
er særligt vigtige i forhold til at indgå i gruppearbejde. Konkret
øves blandt andet evnen til at indgå kompromiser ved at spille små
rollespil.
I manualen for udskolingsklasserne (7.- 9. klasser) er valgkompetencer i fokus for at forberede eleverne til tiden efter folkeskolen.
Eksempelvis øves spil, hvor man efter en række valg ender forskellige steder, afhængigt af hvilke valg, man har truffet. Desuden tales der om sandsynlighed, realistiske mål, og hvad der skal til for
at nå sine mål, ligesom eleverne øver sig i at planlægge. Hertil anvendes bl.a. samtaler, arbejdsark (se billede 4) og en del rollespil.
Endelig rummer manualen også træning i, hvordan man håndterer ikke at nå sit mål – altså at tackle et nederlag.
Som det ses, omfatter træningen i Perspekt forskellige målsætninger og elementer afhængig af elevernes aldersgruppe, ligesom
hvert modul træner en række forskellige færdigheder. Der er dog
et vist sammenfald i færdighederne på tværs af alder, eksempelvis
er dét at lægge mærke til egne følelser, at øve sig i assertiv kommunikation og træning i at erkende menneskers forskellighed og
handle respektfuldt på baggrund af denne erkendelse gennemgående temaer.
I appendiks II kommer vi ind på, hvordan omkostningen ved
at gennemføre en kvantitativ evaluering af Perspekt – og evalueringer af lignende social-emotionelle interventioner – afhænger af
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Arbejdsark 13.4

Øvelse 13.6

Begge sider er mulige, ingen ved, hvordan det går!
Men er den ene mere sandsynlig end den anden?

Julia - 14 år
Synger i kor,
hvor hun synger nogenlunde

Indspiller nogle
sange sammen med
sit kor, men det er
mest familien der
køber den

?
Vinder
talentkonkurrence i
sang i tv og sælger 8
millioner albums

Hvis det er målet, hvad skal der så til for at øge sandsynligheden?

Begge sider er mulige, ingen ved, hvordan det går!
Men er den ene mere sandsynlig end den anden?

Hassan - 15 år
Er veltrænet fra fitnesscentret,
men er lidt klodset med en bold

Hygger sig med at
spille i serie 1
i den lokale klub

?
Bliver højt lønnet
topangriber
i FC Barcelona

Hvis det er målet, hvad skal der så til for at øge sandsynligheden?

4

Perspekt 4 © Rockwool Fonden

Kapitel 13 · Sandsynlige mål?

19

Billede 4. Eksempel på et arbejdsark fra Perspekt 4, som bruges som optakt
til dels klasse- og dernæst parøvelse blandt eleverne. Formålet med øvelsen er
at få eleverne til at reflektere over, hvilke mål der er sandsynlige, og hvad man
kan gøre for at nå sine mål.Kilde: Rockwool Fonden.
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antallet af elever, som det er nødvendigt at måle på for med en given sikkerhed at måle en effekt af en vis størrelse. Vi vil også vise,
at man kan sænke det nødvendige antal elever ved at sørge for, at
udsagnene i de spørgeskemaer, man bruger til at måle med, passer nogenlunde til interventionens indhold. Det betyder, at det vil
være en fordel, ved en eventuel fremtidig evaluering af Perspekt,
hvis der tages højde for forskellene i indholdet i de forskellige moduler ved at tilpasse de anvendte spørgeskemaer til indholdet af de
forskellige Perspekt-moduler.
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Appendiks II. Evalueringsdesign, effektmål
og styrkeberegninger
Camilla Hvidtfeldt og Hanne-Lise Falgreen Eriksen

Introduktion
Formålet med dette appendiks er at formidle den viden og de erfaringer fra Høje-Taastrup-undersøgelsen, som vedrører metodemæssige aspekter af effektevaluering af en klassebaseret trivselsintervention i regi af den almene folkeskole. Disse erfaringer
relaterer sig til den del af undersøgelsen, som havde til formål at
afprøve en række forskellige trivselsmål og deres anvendelighed
blandt børn i målgruppen for Perspekt. Idet Rockwool Fonden har
som målsætning at sikre sig, at de interventioner, man engagerer
sig i, også virker efter hensigten, er det ønsket, at der i videst muligt omfang foretages effektevalueringer af interventionerne. Med
dette for øje var det et perspektiv i Høje-Taastrup-undersøgelsen
at tilvejebringe viden om, hvilke mål der kunne egne sig til en
fremtidig effektevaluering af Perspekt.
Appendikset er primært tænkt som guide, inspiration og videreformidling af viden og erfaringer til personer, der selv står
over for at skulle gennemføre en effektevaluering i kraft af deres
arbejde i en kommune, på en skole el.lign., eller personer som blot
ønsker bedre forudsætninger for at forstå og vurdere effektevalueringer. De temaer, som vil blive berørt, omfatter således valg af
evalueringsdesign, vurdering af hvilke redskaber, der egner sig til
at måle effekter af interventionen, samt beregning af hvor mange
børn, det vil være nødvendigt at inddrage i effektevalueringer af
klassebaserede interventioner.
Appendikset er opbygget som følger: Indledningsvist argumenteres for det randomiserede, kontrollerede forsøg (på engelsk
randomized controlled trial, forkortet ”RCT”) som det metodisk
stærkeste evalueringsdesign. Her præsenteres også kort principperne bag RCT og nogle af udfordringerne ved designet. Dernæst
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diskuteres, hvilke kriterier, der bør lægges vægt på ved valg af redskaber til at måle effektstørrelsen af en intervention. Her fokuseres
på psykologiske, kvantitative spørgeskemaer. Opsummeret drejer
kriterierne sig om at: a) spørgeskemaerne skal passe til interventionens formål og målgruppe; b) de er validerede, dvs. har gennemgået en videnskabelig afprøvning, hvor det er vist, at de faktisk
måler det, de er tiltænkt at måle, og at de opfylder gængse psykometriske standarder; c) de kan opfange forandringer; og d) de er
praktisk anvendelige. Endelig gennemgås det, hvordan man finder
frem til det antal af mennesker, som det er nødvendigt at måle på,
hvis man vil være sikker på at kunne påvise en given effekt af en
vis størrelse. Disse afsluttende afsnit er relativt tekniske. Der afsluttes med en kort sammenfatning.

RCT som evalueringsdesign
Det centrale spørgsmål i effektevalueringer er som regel, hvorvidt
den evaluerede intervention virker eller ej. Derudover skal evalueringer ofte også belyse, om virkningen står mål med indsatsen
og dens omkostninger, altså hvor stor udbyttet (effekten) af interventionen er. Disse to spørgsmål – virker det og hvor meget? – er
kausale, fordi de handler om, hvorvidt interventionen er årsag til
en eventuel forbedring hos målgruppen, og hvis ja, hvor stor en
forbedring det drejer sig om. For at besvare spørgsmålene må man
derfor anvende et evalueringsdesign, der sætter en i stand til at
udelukke, at der ikke er andet end interventionen, der kan forklare en eventuel effekt. Kun få evalueringsdesigns formår dette. Det
mest optimale design er det såkaldt randomiserede kontrollerede
forsøg (RCT), som af samme grund bliver betragtet som ’guldstandarden’ inden for evaluering, og som værende i toppen af det
såkaldte evidenshierarki 7 kun overgået af metaanalyser af RCTstudier (dvs. studier, hvor man opsummerer resultaterne fra mange studier af det samme fænomen) (Rieper & Foss Hansen, 2007).
De følgende afsnit forklarer, hvorfor RCT-designet indtager denne
position.
7. Evidenshierarkiet refererer til, at forskellige forskningsdesigns anses for at
tilvejebringe forskellige grader af videnskabelig dokumentation.
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Hvad er det grundlæggende problem?
Hvis vi havde adgang til en tidsmaskine, ville det være enkelt at
foretage evalueringer. I så fald kunne man nemlig blot først give
interventionen til en gruppe mennesker, sende dem med tidsmaskinen tilbage til udgangspunktet, herefter undlade at give dem
den pågældende intervention, og hver gang registrere, hvordan de
klarede sig på et relevant mål, for afslutningsvis at sammenligne
resultaterne. Hvis gruppen i gennemsnit fik det bedre efter at have
fået interventionen i forhold til ikke at have fået den, ville man
kunne konkludere, at interventionen virkede. Tidsmaskiner eksisterer som bekendt ikke, men det tænkte eksempel illustrerer det
grundlæggende problem ved at undersøge kausalitet i effekten af
interventioner. Man ønsker at besvare et kontrafaktisk spørgsmål,
som lyder: Hvad ville der være sket, hvis deltagerne ikke havde fået
interventionen?
Problemet kan ikke løses ved, at man måler på de samme individer før og efter en intervention. Selvom man her måtte finde, at
individerne har det bedre efter interventionen, så ved man nemlig
ikke, om denne forbedring ville have fundet sted alligevel uden interventionen. Problematikken gør sig i særlig grad gældende ved
interventioner rettet mod børn, såsom Perspekt, da børn udvikler
sig spontant over (kort) tid.
En anden tænkelig løsning er at finde såkaldte kontrolgrupper,
dvs. individer, som på flest mulige måder ligner deltagerne i interventionen, men som ikke deltager. Hvis man f.eks. laver en intervention bestående i lektiehjælp, kan man efter interventionen
sammenligne de elever, der har modtaget lektiehjælp med elever,
der ikke har fået lektiehjælp og forsøge at gøre sammenligningsgrupperne så ens som muligt med hensyn til alle observerbare
faktorer, såsom køn, alder, etnicitet og socioøkonomisk baggrund
osv. Selvom en sådan løsning er metodisk stærkere end før- og eftermålinger, løser den stadig ikke problemet. Der kan nemlig for
det første stadig være uobserverbare faktorer, der kan spille ind på
resultatet, og som man ikke kan tage højde for, f.eks. forskelle i undervisernes evne til at opbygge tillidsfulde relationer til eleverne.
For det andet kan der være selektion i hvilke elever, der tilbydes eller ønsker lektiehjælp.
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Hvordan løser det randomiserede, kontrollerede forsøg
problemet?
I RCT som evalueringsdesign løses det grundlæggende problem
med det kontrafaktiske scenarie ved først at udvælge en større
gruppe individer, der alle er egnede til at indgå i interventionen,
og dernæst tilfældigt at fordele individerne i to (eller flere) grupper,
hvoraf nogle deltager i interventionen, der skal evalueres, mens
andre ikke gør. De, der ikke deltager, udgør kontrolgruppen.
Den tilfældige fordeling – randomiseringen – sikrer, at alle karakteristika ved individerne, også de uobserverbare, bliver tilfæl
digt fordelt, således at grupperne i udgangspunktet ikke er systematisk forskellige.8 Med tilstrækkeligt mange deltagere kommer
udviklingen i kontrolgruppen derved til at repræsentere det kontrafaktiske scenarie, og når grupperne sammenlignes efter interventionen, kan en eventuel gruppeforskel alene tilskrives
interventionen – forudsat at det tilfældige fordelingsprincip (randomiseringen) er blevet opretholdt i løbet af studiet. Sagt med andre ord, så kan man ved brug af RCT-design efterfølgende konkludere, at interventionen er årsag til forskellen.

Klynger
RCT-designet, der er skitseret ovenfor, antager, at alle interventionsdeltagere er uafhængige af hinanden, altså at de ikke kan påvirke hinanden i løbet af interventionen. Men i sociale interventioner,
som implementeres i grupper såsom skoleklasser eller børnehaver,
kan man ikke antage en sådan uafhængighed individerne imellem. F.eks. implementeres interventionen Perspekt ved, at lærere
underviser hele skoleklasser efter et særligt curriculum. Her påvirker læreren i en eller anden grad alle elever inden for klassen på
samme måde, og eleverne i klassen kommer derfor til at ligne hinanden mere på den eller de faktorer, interventionen sigter mod at
ændre, end det havde været tilfældet, hvis de var blevet undervist
enkeltvis. Grupperinger, hvori individerne i en eller anden grad
8. Pga. tilfældighed kan grupperne i praksis være lidt forskellige i udgangspunktet og/eller udvikle sig lidt forskelligt, men sådanne tilfældige forskelle vil
blive mindre, jo flere personer, der deltager i grupperne.
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Figur 1. Illustration af randomisering med klynger i en klassebaseret skoleintervention implementeret af lærere/pædagoger.
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påvirkes ens eller risikerer at påvirke hinanden, kaldes for klynger
(på engelsk ”clusters”).
Hvis klyngedannelse ikke kan undgås i forbindelse med en
intervention, er det nødvendigt at foretage randomiseringen på
klyngeniveau, f.eks. at fordele hele klasser eller eventuelt hele skoler til interventions- eller kontrolgruppe i stedet for blot enkeltindivider. Figur 1 illustrerer ideen bag et RCT-design med randomisering på klasseniveau, hvor klasserne, der er markeret med rødt,
deltager i interventionen, mens de grønne klasser fungerer som
kontrolklasser.
Som vi skal se senere, kan klyngedannelse have stor betydning
for, hvor mange observationer (deltagere) det er nødvendigt at
måle på for at få tilstrækkeligt pålidelige resultater.
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Etiske overvejelser
Et af de hyppigste argumenter mod RCT-designet handler om etik.
En typisk indvending er således, at de personer, der ved ren og skær
tilfældighed kommer i kontrolgruppen, bliver afskåret fra at få
gavn af interventionen, også hvis de har behov. Her er det vigtigt
at understrege, at mange RCT-studier gennemføres, fordi man ikke
med sikkerhed ved, om interventionen virker eller ej. I disse tilfælde bygger indvendingen således på den præmis, at deltagerne i interventionen vil drage nytte heraf, hvilket jo netop ikke er givet på
forhånd. Hvis interventionen viser sig ikke at virke efter hensigten,
risikerer deltagerne i interventionsgruppen i yderste konsekvens at
være ringere stillet end deltagerne i kontrolgruppen, fordi de kunne have brugt tiden på et andet tiltag, der rent faktisk hjalp dem.
Denne uvished om interventionens effekt er det tungestvejende argument for det etisk forsvarlige i at gennemføre RCT-studier.

Øvrige udfordringer ved RCT
De væsentligste øvrige udfordringer ved RCT-designet handler
om at sikre den tilfældige fordeling til både interventions- og kontrolgruppe samt at håndtere placeboeffekter og afsmitning.
Hvad angår tilfældighed i fordelingen, er det vigtigt, at forsker
eller evaluator så vidt muligt forhindrer frafald i begge grupper,
ligesom det er vigtigt, at ingen gives særadgang til interventionen.
Begge dele kan skabe skævhed i resultaterne af evalueringen, afhængig af karakteren af selektion i denne forstand, i form af under- eller overvurdering af effekten, hvilket i sidste ende vil kunne
gøre det umuligt at drage en konklusion.
Placeboeffekter – altså effekten af blot at have deltaget i noget –
er sværere at håndtere i sociale interventioner som Perspekt, fordi
deltagerne i både interventions- og kontrolgruppe i de allerfleste
tilfælde er bevidste om, hvorvidt de deltager eller ej.9 En mulighed
er at afprøve flere interventioner på samme tid eller at opfinde en
9. Sociale interventioner, herunder skoleinterventioner, er ikke som kalktabletter i medicinske forsøg, hvor man ikke kan se, om man får virksom medicin
eller ej. I sociale interventioner foretager deltagerne i interventionen sig noget
andet, end de plejer.
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’pseudointervention’, men det løser sjældent problemet fuldstændigt.
Afsmitning, hvor deltagerne i interventionen påvirker deltagerne i kontrolgruppen, kan man til gengæld ofte håndtere ved at
tænke det ind i selve randomiseringen. Hvis der eksempelvis er
tale om en klassebaseret intervention som Perspekt, kan man randomisere på skoleniveau fremfor på klasseniveau, således at interventions- og kontroldeltagere er på forskellige skoler. Ulempen er
her, at evalueringen vil kræve flere deltagere for at påvise en effekt
af en given størrelse.
Trods de forskellige udfordringer ved RCT-designs, er det vores opfattelse, at styrkerne i de fleste tilfælde opvejer udfordringerne, og at RCT bør være det foretrukne evalueringsdesign, hvor
det er muligt.

Måleinstrumenter
I de forrige afsnit beskrev vi, hvorfor et RCT-design ofte er nødvendigt, hvis man på baggrund af en evaluering skal kunne konkludere, om en intervention virker eller ej. Ud over selve evalueringsdesignet spiller valget af måleinstrument også en stor rolle for
resultatet af evalueringen. Afsnittet her beskriver nogle af de væsentlige kriterier ved valg af måleinstrument. Kun kvantificerbare
mål medtages, primært psykologiske måleinstrumenter, nærmere
bestemt spørgeskemaer, der måler psykiske eller adfærdsmæssige
egenskaber.
I afsnittet bruges ordene ”spørgeskema”, ”måleinstrument” og
”måleredskab” synonymt. Alle ord henviser i denne sammenhæng
til samlinger af spørgsmål, udsagn eller opgaver, såkaldte ”items”.
Besvarelsen på disse items kan omsættes til et tal - en ”score” –
svarende til resultatet af besvarelsen.

Måleinstrumentet skal passe til intervention og målgruppe
De første kriterier for valg af måleinstrument til at vurdere virkningen af en intervention er, at måleinstrumentet skal passe indholdsmæssigt til interventionens indhold og formål samt til målgruppen for interventionen.
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At måleinstrumentet skal måle det eller de fænomen(-er), interventionen sigter imod at ændre, er et indlysende krav, som dog
ikke nødvendigvis er enkelt at opfylde. Det kræver nemlig, at forsker eller evaluator har et indgående kendskab til de fænomener,
interventionen forventeligt vil kunne forandre. Her er det f.eks.
ikke nok at vide, at interventionen sigter mod at skabe eksempelvis ”et bedre undervisningsmiljø”. Det må ud fra interventionens
konkrete indhold specificeres, om der med ”bedre undervisningsmiljø” menes ro i klassen, at eleverne bliver bedre til at samarbejde, eller at der finder mindre drilleri sted. Det kræver forskellige
spørgsmål at belyse de tre forskellige specificeringer af ”bedre undervisningsmiljø”, og vælges et spørgeskema, der rammer ved siden af interventionens indhold, er der stor risiko for, at evalueringen finder, at interventionen ikke har nogen effekt målt med det
valgte måleinstrument.
Selv hvis forskeren har godt kendskab til interventionen, er det
imidlertid ikke sikkert, at der findes både velegnede og velafprøvede spørgeskemaer, som er umiddelbart tilgængelige. Flertallet
af velafprøvede tilgængelige spørgeskemaer inden for det sociale, emotionelle og adfærdsmæssige område, er nemlig udviklet til
at finde afvigelser fra normalområdet, dvs. udviklet til grupper af
mennesker, der oplever flere problemer end de fleste. Anvendes sådanne skemaer i den almene befolkning, vil det store flertal ramme bunden eller toppen af de skalaer, der kan konstrueres på baggrund af besvarelserne – såkaldt trunkering10 – og man vil ikke
kunne differentiere mellem de individer, der ligger i bunden eller
toppen. Hvis man eksempelvis vil måle effekten af Perspekt, som
er en trivselsintervention rettet mod almindelige skolebørn, og anvender et måleinstrument, der er designet til at opfange alvorlige
trivselsproblemer, så vil en stor andel af børnene formentlig opnå
et resultat svarende til ”ingen problemer”, og dermed placere sig i
den ene ende af den eller de skalaer, der kan konstrueres på baggrund af instrumentet. Dermed vil man ikke ud fra det pågældende måleinstrument kunne differentiere mellem disse børn, og
instrumentet vil ikke kunne opfange en eventuel forbedring som
følge af Perspekt/interventionen hos flertallet af børnene.
10. Også kaldet gulv- og lofteffekter.
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Måleinstrumentet skal kunne opfange ændringer i relevante
fænomener
Selv hvis måleinstrumentet er velegnet til at opfange det aktuelle
niveau i interventionens målgruppe, er det ikke givet, at instrumentet også er velegnet til at opfange forandringer over tid i fænomenet. For at forstå hvorfor dette er tilfældet, kræves lidt viden om
psykometri, altså videnskaben om hvordan man måler psykologiske fænomener.
Historisk har psykometrien været optaget af at udvikle redskaber og tests til at måle fænomener og træk, som man har anset for
relativt stabile, f.eks. intelligens og personlighed. Sådanne redskaber skal helst give det samme resultat målt over tid (have høj såkaldt test-retest reliabilitet). Derfor er spørgsmål eller items, der
giver samme resultat ved flere på hinanden følgende målinger, blevet foretrukket i konstruktionen af måleinstrumenter. Det betyder, at størstedelen af de eksisterende validerede måleinstrumenter er gode til at opfange afvigelser fra normalområdet og dermed
til at finde personer, der har brug for hjælp (f.eks. via en intervention), men også at disse måleinstrumenter ikke nødvendigvis er
velegnede til at måle fænomener, man mener, kan forandres, som
eksempelvis sociale og emotionelle færdigheder – og heller ikke
egnede til at måle effekter af interventioner.
I løbet af de seneste årtier er der dog kommet stigende fokus
på at udvikle spørgeskemaer og instrumenter, der netop er egnede
til at måle tilegnede sociale og emotionelle færdigheder. Disse instrumenter er karakteriseret ved, at spørgsmål og udsagn er stabile
i kontrolgruppen, men ændrer sig i den teoretisk forventede retning interventionsgruppen (Carver, 1974; Gresham & Cook, 2010;
Meier, 2004). I forandringsfølsomme instrumenter vil man altså
foretrække udsagn og spørgsmål, der udviser høj test-retest reliabilitet i kontrolgruppen og det modsatte i interventionsgruppen.
Udover udvalg og formuleringer af spørgeskemaets spørgsmål
og udsagn, kan en god udformning af spørgeskemaets svarkategorier også være med til at gøre instrumentet mere ”fintfølende”,
altså bedre i stand til at opfange (små) forandringer. Det kan eksempelvis ske ved at anvende en rangordning af svarmuligheder i
stedet for blot to svarkategorier, f.eks. ”altid”, ”tit”, ”nogle gange”,
”sjældent” og ”aldrig” i stedet for ”ja” og ”nej”, men endnu bedre
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kan der knyttes en tidsangivelse til, som i ”Jeg har været ked af
det den sidste uge” med svarkategorierne ”slet ikke”, ”1-2 gange” ...
”hver dag”. Derved fås et langt mere gradueret mål med bedre mulighed for at finde ændringer.

Måleinstrumentet skal opfylde gængse psykometriske
standarder
Det tredje udvælgelseskriterie handler om, at måleinstrumentets
psykometriske egenskaber bør leve op til gængse standarder (Whitcomb & Merrell, 2013). Dette vil i de allerfleste tilfælde betyde, at
måleinstrumentet har været igennem en videnskabelig udvikling
og afprøvning, og at skemaets validitet er veldokumenteret – altså
at måleinstrumentet faktisk måler det fænomen, som det tilstræber at måle (se også faktaboks 1).
Hvis formålet med målingen er at screene for bestemte problemer med henblik på at afklare, om der er behov for videre udredning og eventuel behandling, vil det desuden være en fordel, hvis
der er udviklet såkaldte normer for det pågældende måleinstrument. Normer er tal, der angiver grænser for, hvornår et måleresultat for et enkelt barn eller en gruppe af børn afviger fra det ’normale’, dvs. det gennemsnitlige. Disse tal er sædvanligvis dannet
ved at måle på og udregne gennemsnit og spredning for en større
gruppe, der er udvalgt, så er de er repræsentative for den gruppe,
instrumentet er beregnet til, f.eks. danske børn i indskolingsalderen. Hvis måleinstrumentet skal anvendes med det formål at evaluere effekten af en intervention, er normtallene ikke så afgørende,
da man her blot ønsker at foretage en sammenligning af grupperne (eller af før- og eftermålinger) internt, og ikke med baggrundsbefolkningen. Her er validiteten det vigtigste, da den sikrer kvaliteten af måleinstrumentet.

Instrumentet skal være tilgængeligt, praktisk anvendeligt –
og helst billigt
De sidste kriterier for valg af måleinstrument, som vi vil komme
ind på her, drejer sig om tilgængelighed, praktisk anvendelighed
– og pris.
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Faktaboks 1.
Om vurdering af spørgeskemaers psykometriske egenskaber

Der findes en række standardmetoder til vurderingen af et
måleredskabs psykometriske egenskaber (Zachariae, 1998).
For det første undersøges skemaets interne konsistens ved
at måle graden af samvariation mellem spørgsmålene i de
skalaer, der kan konstrueres på baggrund af spørgeskemaet.
Hertil bruges som oftest Cronbachs α-koefficient, hvor en
α-koefficient på 0,7 anses for tilstrækkelig.
Dernæst vil man også gerne vide, om skemaet måler nogenlunde det samme, hvis det anvendes i den samme population flere gange kort tid efter hinanden. Dette kaldes testretest reliabilitet, og her skal korrelationen mellem to på
hinanden følgende målinger ligeledes helst være over 0,7.
Hvis måleinstrumentet giver alt for forskellige resultater fra
gang til gang, øger det kravet til antallet af deltagere i en evaluering. Til evalueringsbrug skal der helst være høj test-retest
reliabilitet i kontrolgruppen, men ikke nødvendigvis i interventionsgruppen.
Et tredje krav er, at resultater fra brug af måleinstrumentet ikke må afhænge for meget af, hvem der bruger det. Hvis
eksempelvis to forskellige lærere vurderer den samme elev
med det samme måleinstrument, så skal deres vurdering
Tilgængeligheden har blandt andet med det forhold at gøre, at
udvalget af standardiserede, internationalt anerkendte måleinstrumenter, som er oversat og afprøvet på dansk, er begrænset i
et sprogområde så lille som Danmark. Det betyder, at man ofte er
nødsaget til at anvende skemaer, som ikke er optimale til formålet.
Den praktiske anvendelighed er tæt forbundet med antallet
af deltagere, der indgår i evalueringen og skal måles på, og dermed også med prisen. Som vi senere skal se, er det ofte nødvendigt at have mange individer med i RCT-studier. Dette gælder i
særlig grad skoleinterventioner som Perspekt. Dels fordi der er
tale om en universel intervention – dvs. for personer inden for det
brede normalområde – som er målrettet sociale-emotionelle fær-
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helst stemme nogenlunde overens. Dette kaldes inter-raterreliabilitet.
For det fjerde er det vigtigt at sikre sig, at udsagn og
spørgsmål i måleinstrumentet dækker alle væsentlige aspekter af fænomenet, det måler. Er dette tilfældet, siges instrumentet at have høj indholdsvaliditet.
For det femte skal instrumentet have høj diskriminativ validitet, dvs. være i stand til at skelne mellem forskellige fænomener. Sat på spidsen kan man sige, at et spørgeskema, der forsøger at afdække ADHD hos skoleelever udelukkende ved at
spørge ind til uspecifik uro, ikke vil være i stand til at afdække,
om denne uro skyldes ADHD eller manglende morgenmad.
Endelig skal skemaet for det sjette have høj ekstern validitet. Ekstern validitet handler om, at hvis et spørgeskema
er beregnet til at måle et latent, dvs. et underliggende, uobserverbart fænomen, som manifesterer sig i et andet observerbart fænomen, så skal måleresultaterne hænge sammen
med dette observerbare fænomen. Mener man f.eks. på
baggrund af psykologisk teori og empiri, at internaliserende
problemer, såsom depression og angst, vil få elever til at være
mere fraværende i skolen, så skal man gerne finde en høj
korrelation mellem måleresultater på et instrument beregnet
til at måle internaliserende problemer og skolefravær.
digheder, og vi ved fra litteraturen, at sådanne universelle interventioner ofte medfører relativt små effekter, hvilket øger kravet
til antallet af deltagere (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor, &
Schellinger, 2011). Dels fordi Perspekt gennemføres i klasser, hvor
alle i en klasse modtager interventionen af samme lærer, hvilket
betyder, at data vil have klyngestruktur. Som vi senere skal se, øger
klyngestrukturer kravet til antallet af deltagere i et eventuelt RCTstudie yderligere.
Når der skal måles på mange (måske flere tusind) deltagere,
kan man på forhånd som oftest udelukke tidskrævende og omkostningstunge indsamlingsmetoder som eksempelvis observationsstudier og 1:1-interviews. Som det også var tilfældet i Høje-Ta-
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astrup-undersøgelsen vælges i stedet spørgeskemaindsamlinger.
Men også inden for spørgeskemaindsamlinger er nogle metoder
lettere tilgængelige og billigere end andre. Det er således en fordel,
a) hvis måleinstrumentet kan benyttes gratis og ikke er underlagt
licens; b) hvis måleinstrumentet ikke kræver specialtræning at anvende, således at eksempelvis skolelærere ud fra kort, skriftlig instruktion kan stå for dataindsamlingen; c) hvis dataindsamlingen
kan foregå digitalt, da indtastningsarbejde derved kan spares; digital dataindsamling reducerer desuden indtastningsfejl til kun at
stamme fra respondenterne; og d) hvis man kan nøjes med spørgeskemaer, som tager kort tid at udfylde, da det øger elevernes svarprocent og gør indsamlingen billigere.

Styrkeberegninger
Når det er blevet besluttet at gennemføre et RCT-studie, og måle
instrumentet/-erne er valgt, skal der, inden evalueringen påbegyndes, udføres såkaldte statistiske styrkeberegninger. Formålet
med disse beregninger er at vurdere sandsynligheden for at finde
en statistisk signifikant forskel på interventions- og kontrolgruppen under forskellige betingelser – herunder antallet af deltagere
– inden evalueringen går i gang. Uden styrkeberegninger risikerer
man at indsamle for få data, så det ikke bliver muligt efterfølgende
at afgøre, om interventionen virker.
Overordnet besvarer styrkeberegninger et af to følgende spørgs
mål:
•• Hvis man har en omtrentlig idé om størrelsen af effekten af interventionen, hvor mange deltagere er det da nødvendigt at have
med i evalueringen for med en given sandsynlighed at kunne
finde en forskel på interventions- og kontrolgruppen?
•• Hvis interventionen kun kan involvere en vis mængde deltagere
i interventions- og kontrolgruppen, hvor stor skal effekten af
interventionen så være for, at effekten med en given sandsynlighed kan opdages?
Ordet ”styrke” er knyttet til statistisk testning af hypoteser og
handler i evalueringsøjemed om, hvorvidt man korrekt konkluderer, at interventionen virker, hvis dette faktisk er tilfældet. Det er
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selvsagt ønsket, at sandsynligheden herfor bliver så stor som muligt, men prisen for høj sikkerhed er et øget antal deltagere i evalueringen. Derfor stiller man sig ofte tilfreds med en styrke på 80
% – svarende til, at man otte ud af ti gange, hvor man evaluerer
interventioner, der rent faktisk virker, også får et resultat, der viser dette.

Effektstørrelse
Den simpleste måde at opdage en forskel mellem interventions- og
kontrolgruppe i et RCT-studie er ved at måle grupperne efter interventionen med et egnet måleinstrument, og se om der er forskel
på gennemsnittene for de to grupper. Forskellen på de to gruppers gennemsnit kan – forenklet – siges at være interventionens effektstørrelse, som udtrykker hvor stor en ændring, interventionen
medfører.
Inden vi kommer ind på det mere tekniske, skal det understreges, at ikke alle statistisk signifikante effektstørrelser har interesse.
Groft sagt kan man nemlig ved at øge antallet af deltagere i evalueringen få selv meget små effektstørrelser til at være signifikante. Det er derfor nødvendigt at afgøre, hvornår en effekt er klinisk
relevant, dvs. hvor stor effekten skal være for at have en reel betydning i den virkelige verden. Her er statistikken ikke til hjælp.
I stedet må man tale med praktikere, der kender til den påtænkte
population og det valgte måleinstrument og har en ide om, hvor
stor en forskel på måleinstrumentet, der skal til for, at folks funktionsevne i hverdagslivet er påvirket.
Der er forskellige måder at måle effektstørrelser på. Som regel
standardiserer man effektstørrelserne således, at effekten af forskellige interventioner målt med forskellige måleinstrumenter
med hver deres måleenhed, middelværdi og spredning kan sammenlignes. En måde at standardisere på er at tale om, hvor stor effekten er i standardafvigelser, hvor standardafvigelsen siger noget
om, hvor spredte deltagernes måleresultater er (se også faktaboks
2).
Følgende eksempel kan bruges til at få en idé om, hvor meget
en given ændring i standardafvigelsen svarer til. I to almindelige
skoleklasser får eleverne i gennemsnit karakteren 7 i læseprøven i
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aktaboks 2. Effektstørrelsen Faktaboks
som andel2.afEffektstørrelsen
populationenssom
standardafvigelse
i scoren på
andel af populationens
måleinstrumentet
standardafvigelse i scoren på måleinstrumentet

Hvis middelværdien på etHvis
givet
måleinstrument
µi for
interventionsgruppen
middelværdien
på eter
givet
måleinstrument
er µi for in-og µk for

terventionsgruppen og µ for kontrolgruppen og gruppernes
fælles standardafvigelse er σik, er den standardiserede effektstørrelse
(difference),
effektstørrelse (difference),
d, defineret
som:d, defineret som:

k
ontrolgruppen og gruppernes fælles standardafvigelse
er σik, er den standardiserede

𝑑𝑑 =

µ𝑖𝑖 − µ𝑘𝑘
σ𝑖𝑖𝑘𝑘

dansk på 12-tals-skalaen, mens standardafvigelsen, altså elevernes
gennemsnitlige afvigelse fra dette gennemsnit, er godt 3.11 Den
ene
klasse til
modtager
enom,
intervention
bestående
af intensiv
læseølgende eksempel kan
bruges
at få ennuidé
hvor meget
en given
ændring
i
træning, og efter endt intervention er den ene klasses gennemsnit
tandardafvigelsen svarer
toDette
almindelige
får(8-7)/3
eleverne
gennemsnit karakte
stegettil.tilI 8.
svarer tilskoleklasser
en ændring på
= 1/3i standardafHvis interventionen
skulle have flyttet klassegennemsnitæseprøven i dansk påvigelse.
12-tals-skalaen,
mens standardafvigelsen,
altså elevernes gennemsni
tet en hel standardafvigelse,
skulle
gennemsnittet
have været helt
5
afvigelse fra dette gennemsnit,
Den ene klasse
modtager nu på
en én
intervention
best
oppe over er
10 godt
efter 3.
interventionen.
En effektstørrelse
standardafvigelse
er med
andre ord en
storklasses
effekt. gennemsnit steget til
af intensiv læsetræning,
og efter endt
intervention
er meget
den ene

Dette svarer til en ændring på (8-7)/3 = 1/3 standardafvigelse. Hvis interventionen skulle ha
Sammenhængen mellem effektstørrelse og antal deltagere

Med de grundlæggende begreber på plads vil vi nu se på forskellige eksempler på, hvordan styrke, effektstørrelse og det nødvendige
deltagere i en for
intervention
hænger
sammen.
Formlen
bag de
I 2014 var middelværdi ogantal
standardafvigelsen
alle registrerede
afgivne
karakter
henholdsvis
6,75 og 3,22
eregninger baseret på registerdata).
første eksempler findes i bilaget til dette appendiks.
Som det er standard, har vi gennemgående valgt et såkaldt signifikansniveau
på 5 % og en styrke på 80 % i eksemplerne. Signifi14
kansniveauet på 5 % svarer til, at vi på baggrund af en evaluering
har 5 % risiko for fejlagtigt at konkludere, at en given intervention virker, selvom dette ville vise sig at være forkert, hvis vi kunne gennemføre mange evalueringer af interventionen. Styrken på
80 % er – som nævnt tidligere – sandsynligheden for korrekt at
11. I 2014 var middelværdi og standardafvigelse for alle registrerede afgivne karakter henholdsvis 6,75 og 3,22 (egne beregninger baseret på registerdata).
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konkludere, at interventionen virker, hvis dette faktisk er tilfældet. Det gælder generelt, at jo mere sikre vi vil være på ikke at tage
fejl, jo flere deltagere i evalueringen kræves der.
Vi begynder med at se på sammenhængen mellem effektstørrelse og antal deltagere. Denne er vist i figur 2 for en fiktiv intervention med en varierende effektstørrelse i intervallet 0,1-0,35
standardafvigelse svarende til de effektstørrelser, man ofte finder i
klassebaserede skoleinterventioner som Perspekt. I eksemplet antages de enkelte deltagere at være uafhængige af hinanden. Figuren viser, at den forventede effektstørrelse er yderst afgørende for
det nødvendige antal deltagere. F.eks. kræves der omkring 1.600
deltagere i henholdsvis interventions- og kontrolgruppe (altså
3.200 deltagere i alt), hvis effekten er 0,1 standardafvigelse, men
kun lige godt 400 (800 i alt), hvis effekten er 0,2 standardafvigelse.
En halvering af effekten kan altså firdoble det nødvendige antal
deltagere ved et givent signifikans- og styrkeniveau.

Figur 2. Sammenhængen mellem effektstørrelse og påkrævet antal deltagere
i henholdsvis interventions- og kontrolgruppe ved α = 5 % og styrke (1 – β) =
80 % og uafhængige individer.
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Betydningen af klynger
I beskrivelsen af RCT-designet berørte vi kort, at der kan være
klyngestruktur i data, bestående f.eks. af elever i skoleklasser. En
klynge er karakteriseret ved, at individerne i klyngen samvarierer
– altså ligner hinanden – på de mål, man interesserer sig for og ved
at have en bestemt størrelse – svarende til antallet af elever i klassen. Generelt er det sådan, at både større lighed mellem individerne i klyngen og større klyngestørrelse øger det nødvendige antal
deltagere for at opnå en given styrke.
Individernes samvariation inden for klyngerne kaldes intra
class correlation (ICC). ICC er et tal mellem 0 og 1, hvor 0 svarer
til, at individerne i klyngen er uafhængige, mens 1 svarer til, at alle
individer i klyngen agerer som én enhed – altså helt ens i en given
kontekst, f.eks. som respons på en intervention. Hvis det sidste er
tilfældet vil hver klynge – uanset hvor mange individer den indeholder – kun tælle som én observation i en given evaluering.
I den virkelige verden er det svært at forestille sig eksempler,
hvor ICC er 1, men et eksempel på høj ICC kunne være, at man
laver hjælpeprogrammer til forældre og evaluerer effekten på børnenes udvikling. Her udgør søskende i samme familie klynger, da
det er umuligt at randomisere søskende tilfældigt til henholdsvis interventions- og kontrolgrupper, fordi de har samme forældre – forældre som netop er målgruppe for interventionen. Inden
for samme familie vil børnenes udvikling have mange fællestræk,
både på grund af fælles gener og fælles miljø (interventionen sigter
mod at ændre sidstnævnte) og søskendeklyngerne vil dermed også
have høj ICC. På samme måde udgør elever i skoleklasser klynger,
idet eleverne inden for en skoleklasse har fællestræk (dog i betydeligt mindre grad end børn i samme familie), blandt andet fordi de
har samme lærer og påvirker hinanden indbyrdes.
Figur 3 viser, hvordan det nødvendige antal deltagere i en evaluering afhænger af ICC, hvis vi tager udgangspunkt i skoleklasser
med 25 elever. Hvis ICC er nul svarer det til, at klyngerne er uden
betydning, og det vil kun kræve omkring 400 deltagere i henholdsvis interventions- og kontrolgruppen at opnå en styrke på 80
% ved en forventet effektstørrelse på 0,2 standardafgivelse (tallet
kan genfindes i figur 2). Hvis klassernes ICC blot stiger til 0,15 vil
det derimod kræve 1.830 deltagere i hver gruppe – altså 3.660 i alt
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Figur 3. Sammenhængen mellem intra class correlation (ICC) og påkrævet
antal deltagere i henholdsvis interventions- og kontrolgruppe ved klyngedannelse, klyngestørrelsen = 25, signifikansniveau α = 5 %, styrke = 80 % og effektstørrelse = 0,2 standardafvigelse.
4500
4000
3500

Antal individer

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

Intra Class Correlation

– for at opnå samme signifikansniveau, styrke og effektstørrelse.
ICC på omkring 0,15 er formentlig hyppigt forekommende. I
Høje-Taastrup-undersøgelsen lå ICC for mange af de lærerindsamlede mål således omkring 0,15-0,2, mens den lå væsentligt lavere, helt ned omkring 0,03, for elevernes egne besvarelser (se bilagstabel 1). Forskellen skyldes, at lærere (og andre mennesker) har
tendens til at vurdere på en bestemt måde (såkaldt intra-rater-agreement). Nogle lærere vil f.eks. se flere udfordringer ved bestemte
typer adfærd, mens andre ikke finder den samme adfærd nær så
problematisk. Bedømmelser foretaget af samme lærer vil således
i større eller mindre grad afspejle karakteristika ved læreren snarere end ved eleven. En høj ICC behøver således ikke at være udtryk for, at eleverne i klassen er meget ens i virkeligheden, men
kan også være et udtryk for målemetoden (at én lærer bedømmer
mange elever).
Netop i interventioner, hvor et mindre antal personer hver
vurderer mange interventionsdeltagere, har man mulighed for at
mindske ICC – og dermed også det nødvendige antal deltagere i
evalueringen. Dette kan ske ved at indsamle flere uafhængige mål
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på samme måleinstrument for samme individ, f.eks. ved at lade
to lærere bedømme den samme gruppe børn uafhængigt af hinanden. Ved at kombinere de to sæt bedømmelser reduceres den
individuelle tendens (bias), som lærerne hver for sig måtte have i
vurderingen af de enkelte børn og dermed også ICC.
En anden måde at opnå højere styrke og/eller kunne nøjes med
færre deltagere i evalueringen er ved at reducere klyngestørrelsen.
Som det fremgår af figur 4, har klyngestørrelsen nemlig stor betydning for det nødvendige antal observationer. Ved en ICC på 0,2
er det nødvendige antal deltagere i henholdsvis interventions- og
kontrolgruppe 2.300, hvis klyngestørrelsen er 25 svarende til den
gennemsnitlige størrelse på folkeskoleklasser, men mindre end det
halve – nemlig 1.000 i hver gruppe – hvis der kun er 9 individer i
hver klynge.
Ved en klassebaseret intervention som Perspekt er det ikke
muligt at ændre interventionen, så det kun er halvdelen af klassen,
der modtager interventionen. Til gengæld er det måske muligt at
ændre på, hvor mange elever man måler på. Hvis man kan nøjes
med at måle på et mindre antal elever i hver klasse og til gengæld
Figur 4. Sammenhængen mellem klyngestørrelse og påkrævet antal deltagere
i henholdsvis interventions- og kontrolgruppe ved klyngestruktur, signifikansniveau α = 5 %, styrke = 80 %, effektstørrelse = 0,2 standardafvigelse og intraclass correlation, ICC, på henholdsvis 0,1 og 0,2.
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øge antallet af klasser (i både kontrol- og interventionsgruppe), så
svarer dette til en reduktion i klyngestørrelsen. Hvorvidt en sådan
løsning vil være at foretrække afhænger af den konkrete intervention og undersøgelsesdesign.

Før- og eftermål og baggrundsvariable
Som det sidste i forbindelse med styrkeberegninger vil vi nævne,
hvordan inddragelse af før- og eftermål og baggrundsvariable kan
være med til at øge styrken. I en normal population – f.eks. en almindelig skoleklasse – vil eleverne ofte være meget forskellige.
Fagligt kan de således adskille sig med, hvad der svarer til flere
års pensum, ligesom de kan komme fra vidt forskellig familiebaggrund. Måler man effekten af en intervention blandt eleverne i en
sådan klasse, vil der derfor sandsynligvis være stor spredning på
resultaterne – nogle vil score lavt, andre højt.
Stor spredning betyder, alt andet lige, at det bliver vanskeligere
at finde en signifikant effekt af en intervention. Derfor er vi interesseret i at reducere spredningen i det, vi måler. Det kan vi gøre
ved at foretage målinger af fænomener, som korrelerer med det
fænomen, interventionens virkning måles på. Det mest oplagte
er at inddrage førmål, altså måle deltagerne med samme mål før
og efter interventionen (og stadig benytte et RCT-design). Er målet konstrueret i overensstemmelse med god psykometrisk praksis, vil der, som nævnt i faktaboks 1, være høj test-retest-reliabilitet, således at individer, der scorede højt på førmålingen, med stor
sandsynlighed også vil gøre det på eftermålingen. Ved at trække
før- og eftermålet fra hinanden for hvert enkelt individ og først
herefter sammenligne gruppegennemsnittene, kan en række af
de forskelle, der eksisterede mellem deltagerne i udgangspunktet,
fjernes (metoden kaldes difference-in-difference), og spredningen hermed reduceres. Tilsvarende kan man ved at inddrage baggrundsvariable som køn og socioøkonomiske forhold korrigere
nogle af de initiale forskelle mellem individerne, således at effekten af interventionen bliver mere tydelig.
Hvis de ekstra variable, der inddrages, er stærkt korreleret med
det, man måler, dvs. hvis variablene kan forklare over 75 % af variationen i den afhængige variabel, kan det fordoble den standar-
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diserede effektstørrelse (Lipsey & Hurley, 2009). Som det fremgik
af figur 2, vil en fordobling af den standardiserede effektstørrelse
medføre, at man nøjes med ¼ af det antal af individer, der oprindeligt var nødvendigt. Der kan altså være en betydelig gevinst ved
at medtage denne form for ekstra information.

Sammenfatning
Vi har i det foregående gennemgået en række metodemæssige forhold vedrørende effektevaluering. Først argumenterede vi for at
anvende det randomiserede, kontrollerede forsøgsdesign (RCT),
fordi dette muliggør kausale konklusioner. Til trods for at det kan
være arbejdskrævende og til tider vanskeligt at anvende RCT-metoden stringent i forbindelse med socialvidenskabelige interventioner, er den videnskabelige dokumentation, der opnås ved RCT,
særlig pålidelig sammenlignet med andre forskningsdesigns.
Ved gennemførelsen af RCT-studier inden for socialvidenskab anvendes ofte psykologiske måleinstrumenter. Det næste afsnit præsenterede nogle af de kriterier, som måleinstrumenter, der
anvendes til interventionsevalueringer, bør leve op til. Ud over at
instrumentet skal passe til intervention og målgruppe, leve op til
gængse psykometriske standarder, være tilgængeligt, let at anvende og til at betale, blev det fremhævet, at måleinstrumentet skal
være i stand til at opfange forandring.
Endelig gennemgik det sidste, mere tekniske afsnit, hvorfor det
er vigtigt at udføre styrkeberegninger som led i planlægningen af
en evaluering, og hvordan disse kan foretages. Af afsnittets figurer
fremgik det, at evalueringsdesignet – om der er klynger eller ej, om
man anvender før- og eftermål og baggrundsvariable m.m. – kan
have endog meget stor betydning for, hvor mange individer det er
nødvendigt at inddrage i evalueringen og dermed i sidste ende for
omkostningen ved at gennemføre evalueringen.
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Bilag
Bilagstabel 1. Antal elever, antal grupper (lærere eller klasser) og intra-class
korrelationskoefficient (ICC) for udvalgte under- og totalskalaer fra spørgeskemaer afprøvet i dataindsamlingen i Høje-Taastrup 2012-2014.
Skala
Fase 1

Fase 2

Antal
grupper

ICC

Sådan er jeg

901

45

0,09

CHIPS

905

45

0,13

Bogstavprøve

923

45

0,27

Matematikprøve

924

45

0,18

ASEBA TRF, Eksternalisering

940

35

0,10

ASEBA TRF, Internalisering

940

35

0,17

ASEBA TRF, totalscore

940

35

0,17

BASC-2 elev, Problemer i skolen

837

44

0,06

BASC-2 elev,
Uopmærksomhed/hyperaktivitet

837

44

0,03

BESS elev

841

44

0,03

BASC-2 lærer, Eksternalisering

923

43

0,19

BASC-2 lærer, Internalisering

925

43

0,28

BESS lærer

921

43

0,21

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed.
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Mere om styrkeberegninger
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