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KAPITEL 1 

 SAMMENFATNING 
 

Dette notat handler om livsduelighed og de forskellige aspekter relateret 
dertil. I de senere år er livsduelighed som begreb blevet almindeligt an-
vendt som beskrivelse af de kompetencer, der bidrager til, at børn kon-
struktivt kan håndtere udfordringer, så de udvikler sig positivt og bliver 
velfungerende voksne, der trives. Dette notat er udarbejdet på baggrund af 
en undersøgelse af livsduelighed udført i samarbejde med Egmont Fonden, 
der har livsduelighed skrevet ind som særligt fokusområde i 2016.  

Notatet indeholder tre forskellige dele. Dels en bred dækkende 
definition af livsduelighed, der gør begrebet mere operationaliserbart i en 
dansk sammenhæng; dels en deskriptiv analyse af perspektiverne på langt 
sigt for børn, der starter livet med forskellige udgangspunkter i aspekter 
af livsduelighed; og endelig nogle eksempler på, hvordan man målrettet 
kan arbejde med at styrke forskellige aspekter af små børns livsduelighed. 

I notatet definerer vi livsduelighed på følgende måde: Livsdue-
lighed forstås som personlige, sociale og faglige egenskaber og kompe-
tencer, der i samspil bidrager til en persons evne til konstruktivt at hånd-
tere udfordringer, fungere alene såvel som i fælleskaber og udvikle sig i 
mødet med omverdenen. Denne definition er fremkommet på baggrund 
af international litteratur samt sparring med eksperter inden for området. 
Definitionen er tænkt som en samlet beskrivelse af de aspekter, der ind-
går i begrebet livsduelighed, således at der eksisterer en bred fælles for-
ståelse af, hvordan vi forstår og arbejder med livsduelighed i en dansk 
sammenhæng. Livsduelighed er dog ikke en eksakt størrelse, og hvert 
aspekt indeholder dimensioner, der har betydning for det enkelte barns 
udvikling. Det er derfor vigtigt at understrege, at definitionen skal forstås 
som en teoretisk ramme for arbejdet med livsduelighed.  
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Det enkelte barns livsduelighed og udviklingen af relevante 
kompetencer og egenskaber afhænger af mange faktorer og udvikles sær-
ligt gennem den tidlige barndom. Vi har derfor set på, hvordan forskelle i 
aspekter af små børns livsduelighed korrelerer med forskelle i forskellige 
udfaldsmål, når børnene bliver teenagere. I den forbindelse har vi an-
vendt SFI’s Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 og sammenholdt mødre-
nes svar på aspekter af børnenes adfærd som 3-årige med udfaldsmål 
som fx karakterer ved 9. klasses afgangsprøve, overgang til ungdomsud-
dannelse og kriminelle sigtelser. Dette er et unikt datasæt og en unik ana-
lyse, fordi det giver mulighed for at følge børnene på meget langt sigt på 
nogle kompetencer, som vi ellers ikke har meget viden om. Analysen er 
dog begrænset af, at de anvendte spørgsmål oprindeligt blev designet ud 
fra andre forskningsspørgsmål. Alligevel finder vi interessante resultater. 
Fx kan vi se, at der er forskel på de 3-åriges personlige egenskaber, socia-
le kompetencer og sproglige udvikling i forhold til mors socioøkonomi-
ske ressourcer. Vi kan ligeledes konkludere, at en større andel af de børn, 
som havde vanskeligheder som 3-årige, også havde adfærdsmæssige pro-
blemer som 11-årige, sammenlignet med børn, der ikke oplevede vanske-
ligheder i 3-års-alderen. Vi fandt også, at børn, som var sprogligt bagud 
ift. jævnaldrende i 3-års-alderen, klarede sig dårligere ved 9. klasses af-
gangseksamen, og at de unge, som var blevet sigtet for vold i en alder af 
17 år, også var de børn, som generelt ikke var socialt accepterede, og 
som sprogligt havde det svært.  

Der er altså noget at komme efter, og i notatets sidste del prøver 
vi derfor at komme med eksempler på, hvordan man dels kan identifice-
re de børn, som særligt er i risiko for at udvikle dårlig adfærd eller præ-
stere dårligt, dels, hvilke indsatser der er egnede til at styrke udsatte 
børns livsduelighed, så de kan mestre de forskellige udfordringer, de 
møder i deres hverdag.  

Ser vi overordnet på det, sætter vores definition af livsduelighed 
en operationel ramme for det videre arbejde med livsduelighed i en 
dansk kontekst. Tanken er, at notatet kan fungere som inspiration og 
redskab til næste skridt som fx at udvikle deciderede validerede mål for 
de forskellige aspekter (eller nogle af de mest centrale), så man fremover 
kan lave sammenligninger på tværs af undersøgelser, følge udviklingen af 
danske (udsatte) børns livsduelighed og udarbejde indsatser, som styrker 
livsduelighed hos børn direkte.  
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KAPITEL 2 

 FORORD 
 

Notatets endelige form er udarbejdet under ledelse af forskningschef 
Mette Deding i afdelingen for skole og uddannelse. Projektet har tidlige-
re været ledet af forsker Karen Ida Dannesboe og analysemanager Lars 
Grønvall Foldspang. Herudover har følgende forskere og videnskabelige 
assistenter bidraget til notatet: Forsker Christoffer Scavenius, forsker 
Signe Boe Rayce og videnskabelig assistent Ida Scheel Rasmussen. I ud-
arbejdelsen af definitionen af livsduelighed har der været nedsat en eks-
pertgruppe. Ekspertgruppen har bidraget med input til projektgruppens 
arbejde og takkes for deres bidrag. Ekspertgruppen har bestået af: Cen-
terchef og professor Bjarne Bruun Jensen, Steno Center for sundheds-
fremme, professor emeritus & forsker Per Schultz Jørgensen, DPU – 
Aarhus Universitet, forskningschef og professor Britta Kyvsgaard, Ad-
ministrationsafdelingen i Justitsministeriet og Aalborg Universitet, psyko-
log og forfatter Anne Linder, lektor Ida Schwartz, University College 
Lillebælt, souschef Kamilla Gumede, projektkoordinator Nanna Bøgh 
Laursen og projektkoordinator Jeppe Hillgaard, Trygfondens Børne-
forskningscenter, Aarhus Universitet. 
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KAPITEL 3 

 INDLEDNING 
 

BAGGRUND 

Der har i mange år været interesse for de forhold, der gør, at et barn se-
nere hen klarer sig godt. Hvilke påvirkninger medfører fx, at et barn/ung 
klarer sin 9. klasses afgangseksamen med fine karakterer, vælger at søge 
ind på en uddannelse eller holder sig fra at begå ungdomskriminalitet? 
Man har længe vidst, at barnets sociale baggrund påvirker, hvordan bar-
net klarer sig både i teenageårene, men også senere i livet på en lang ræk-
ke parametre. I en nyligt udgivet SFI-rapport ’Unge i Danmark – 18 år 
og på vej til voksenlivet’ står det beskrevet, at der er store sociale forskel-
le i karakterniveau, fravalg af ungdomsuddannelse og evnen til at fast-
holde uddannelse eller arbejde (Thomsen m.fl., 2016). Undersøgelsen er 
baseret på en forløbsundersøgelse med 6.000 inkluderede børn født i 
1995. Det fremgår ligeledes af undersøgelsen, at børn/unge, der kommer 
fra familier med færre socioøkonomiske ressourcer, har vanskeligere ved 
at gennemføre en 9. klasses afgangseksamen og vælger oftere en ung-
domsuddannelse fra, sammenlignet med andre børn/unge. Børnene/de 
unge har ligeledes øget sandsynlighed for at begå kriminalitet som teen-
agere og øget sandsynlighed for at ende uden for både arbejdsmarkedet 
og uddannelsessystemet (Thomsen m.fl., 2016).  

Men præcist hvor tidligt og hvordan den sociale ulighed blandt 
unge skabes, er stadig delvist uopklaret. Deri ligger også, at man ikke 
kender samtlige faktorer, der afgør, hvordan et barn/ung klarer sig på 
længere sigt. Det er påvist, at elevers socioøkonomiske baggrund har 
størst forklaringseffekt, når det gælder eksamensresultater ved folkesko-
lens afgangseksamen og videre uddannelsesgrad (Munk & Sloth, 2005). 
Der må altså være andre betydelige faktorer end fx karaktergennem-
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snit/kognitiv funktion, som påvirker barnets videre færden. Dette stem-
mer overens med, at man ved, at det er nødvendigt at inddrage mange 
forhold og karakteristika i livsbanen med henblik på at forklare succes 
senere hen (Bowles, Gintis & Osborne, 2001). Disse mange forhold og 
karakteristika er netop dem, man har ønsket at beskrive, når begrebet 
livsduelighed anvendes.  

Livsduelighed har nemlig i de senere år vundet indpas i det danske 
uddannelsespolitiske felt. Det er især blevet anvendt i diskussioner om fol-
keskolereformen, som trådte i kraft i 2014, og dens styrker og svagheder. 
Begrebet anvendes ligeledes inden for trivselsarbejde med udsatte børn og 
unge. På trods af, at livsduelighedsbegrebet ofte trækkes frem, eksisterer 
der dog fortsat ingen klar og entydig definition af begrebet. Både kognitive 
og ikke-kognitive færdigheder kan være væsentlige, og der er derfor behov 
for at arbejde med at fastlægge indholdet af begrebet. 

Egmont Fonden har på denne baggrund ønsket en definition af 
livsduelighed og en status for livsdueligheden blandt danske børn. De 
har derfor bedt SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd om at 
lave denne undersøgelse.  

FORMÅL 

Det primære formål med dette notat har været at definere selve begrebet 
livsduelighed samt undersøge nogle forskellige aspekter af begrebet livs-
duelighed. Idet begrebet er multidimensionelt, har det ikke været muligt 
at inddrage og undersøge samtlige aspekter af begrebet i dette projekt. 
Analysen i dette notat er derfor en indledende analyse af forskellige 
aspekter af livsduelighed, en analyse, der kan danne grundlag for et vide-
re analysearbejde af livsduelighed. I notatet har SFI, i samarbejde med 
eksperter inden for området, opstillet en bred dækkende definition af 
begrebet livsduelighed. Notatet indeholder yderligere en deskriptiv analy-
se af sammenhængen mellem svar på spørgsmål om børnenes adfærd 
som 3-årige, der er relateret til livsduelighed, og deres senere ad-
færd/præstation i teenageårene. I analysen bliver det undersøgt, hvorvidt 
der allerede var nogle mønstre, som pegede i forskellige retninger, den-
gang børnene var små (3½ år gamle).  

OPBYGNING 

Dette notat består af tre dele fordelt på følgende tre kapitler:  

• Kapitel 4 indeholder definitionen af livsduelighed. Kapitlet indeholder 
også en kort redegørelse af de beskyttende og hæmmende faktorer, 



 

13 

der har betydning for børns udvikling. I kapitlet fremstilles nogle ek-
sempler på dansk forskning, hvor fokus er på sårbare og udsatte børn.  

• I kapitel 5, selve analysen, fokuseres der på svar på spørgsmål fra 
Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995, da børnene var 3½ år gamle, 
som kan sige at belyse forskellige aspekter af livsduelighed, og hvor-
dan besvarelserne relaterer sig til børnenes socioøkonomiske bag-
grund og barnets køn. Herudover indeholder kapitlet også en analy-
se af, hvordan disse besvarelser fra tidlig barndom associerer med 
udfald senere i livet, deriblandt barnets adfærdsmønster, præstation i 
folkeskolen og uddannelsesvalg.  

• I kapitel 6 præsenterer vi indsatser, som styrker forskellige kompe-
tencer hos små børn. Da livsduelighed er et samlebegreb, der dæk-
ker over mange kompetencer, er det relevant at beskrive indsatser, 
der fokuserer på at styrke relevante færdigheder og kompetencer 
hos børn tidligt i barndommen. 
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KAPITEL 4 

 LIVSDUELIGHED 
 

KONDENSERET DEFINITION AF LIVSDUELIGHED 

Livsduelighed forstås som personlige, sociale og faglige egenskaber og 
kompetencer, der i samspil bidrager til en persons evne til konstruktivt at 
håndtere udfordringer, fungere alene såvel som i fælleskaber og udvikle 
sig i mødet med omverdenen. 

Centrale personlige egenskaber er evner såsom selvkontrol, ved-
holdenhed, nysgerrighed, evnen til at være optimistisk og føle menings-
fuldhed. Sociale kompetencer omfatter evnen til at skabe sociale kontak-
ter og kunne håndtere sociale situationer, følelse af tilknytning og empati. 
Faglige kompetencer omfatter kognitive såvel som fagkompetencer.  

Livsduelighed udvikles og grundlægges i barnets tidlige år i sam-
spil med tætte sociale relationer (fx familien).  

Livsduelighed kan styrkes i familie, socialt netværk og fritidsliv 
samt institution, skole og uddannelsesforløb gennem pædagogisk påvirk-
ning. 

Strukturen af den kondenserede definition af livsduelighed er il-
lustreret i figur 4.1. Hvordan denne definition blev udarbejdet, står be-
skrevet i bilag 1.  
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FIGUR 4.1 

Kondenseret definition af livsduelighed. 

 
 

 
 
 
 
 

  
  Kilde: Indholdet af livsduelighed defineret af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2016. 
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RESILIENS 

Begrebet livsduelighed anvendes ikke internationalt, og der har heller 
ikke hidtil været tradition for at bruge begrebet i forskningssammenhæn-
ge. Derimod har det beslægtede begreb resiliens været anvendt internati-
onalt og i forbindelse med forskning, især i relation til børnepsykologi. 
Livsduelighed er et bredere begreb end det engelske ord resilience, men 
de to begreber kredser om nogle af de samme pointer. Resiliens refererer 
til den proces, hvor et individ klarer sig godt på trods af alvorlig mod-
gang, der ellers vil have potentiale til at skade en sund udvikling. Livs-
duelighed beskriver noget af det samme, nemlig det, at man er i stand til 
klare sig på trods af modgang. Livsduelighed og resiliens beskriver altså 
begge barnets modstandskraft, selvkontrol og ukuelighed. Men livsdue-
lighed inkluderer derudover også, hvorvidt barnet er nysgerrigt og posi-
tivt overfor omverdenen. Livsduelighed adskiller sig også fra resiliens, 
idet det også inkluderer barnets faglige/kognitive kompetencer. Begrebet 
resiliens er, som nævnt, et mere hyppigt anvendt og ældre begreb, og der 
eksisterer meget forskning om, hvilke faktorer, man mener hæmmer eller 
styrker børns resiliens. Denne forskning kan bidrage til viden om risiko-
faktorer for livsduelighed, idet begreberne resiliens og livsduelighed er så 
nært beslægtede.  

På baggrund af en litteratursøgning1 præsenteres et mindre ud-
snit af publiceret forskning om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer for 
resiliens blandt børn og unge. Begrebet resiliens dækker over mere, end 
vi fremstiller her, og følgende redegørelse skal ikke forstås som en dæk-
kende beskrivelse af, hvad begrebet rummer eller beskriver, dette ville 
være at forsimple noget, som er komplekst og multidimensionelt. 

BESKYTTELSESFAKTORER OG RISIKOFAKTORER 
Beskyttelsesfaktorer beskrives som de forhold, der kan styrke livsduelig-
hed/resiliens, hvorimod risikofaktorer anses for at være hæmmende ift. 
livsduelighed/resiliens.  

BESKYTTELSESFAKTORER 

Beskyttelsesfaktorer, der generelt knyttes til resiliens, bliver ofte delt op i 
henholdsvis individuelle faktorer og strukturelle faktorer. Individuelle 
faktorer er personlige egenskaber eller kompetencer, som børn eller unge 
besidder (og som kan læres, fremmes eller begrænses i samspil med om-
verdenen). Strukturelle faktorer er forhold koblet til det miljø/den kon-
tekst, som børn eller de unge færdes i (familie, nærmiljø, samfund m.m.).  

                                                      
1.  Litteratursøgningen er præsenteret i bilag 1. 
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Beskyttende individuelle faktorer kan være: håb, følelse af støtte 
fra lokalsamfundet, følelse af støtte fra andre (DiFulvio, 2011; Luthar & 
Zelazo, 2003; Ng, Chan, & Lai, 2014), følelse af selvværd (Bell & Roma-
no, 2015; DiFulvio, 2011; McCay m.fl., 2015) samt følelsen af formål 
(Bell & Romano, 2015). Self-efficacy – dvs. troen på, at man kan plan-
lægge og gennemføre en konkret opgave, prøvelse, handling m.v. med 
succes. Herudover er barnets motivation til at være succesfuld og barnets 
selvkontrol ligeledes vigtige faktorer (Masten, 2014). 

Beskyttende strukturelle faktorer beskrives overordnet som for-
hold, der giver mulighed for at have relationer af høj kvalitet og mulig-
heden for at have adgang til de ressourcer, samfundet besidder. De 
strukturelle faktorer, der fremmer resiliens/livsduelighed, kan således 
overordnet inddeles i to kategorier: 1) relationsdannelse og 2) adgang til 
ressourcer. Relationsdannelse har fokus på den enkeltes muligheder for 
at danne og bibeholde højkvalitetsrelationer, herunder relationer til fami-
lie, venner, lærere, lokalsamfund etc. (Bell & Romano, 2015; DiFulvio, 
2011; Ng m.fl., 2014; Svanberg, 1998; Ulturgasheva m.fl., 2014). Res-
sourceadgang har fokus på den enkeltes adgang til fx gode uddannelses-
forhold, adgang til behandling, husly, støtte fra omgivelserne etc. (Bell & 
Romano, 2015; DiFulvio, 2011; McCay m.fl., 2015; Ng m.fl., 2014; Ul-
turgasheva m.fl., 2014). 

RISIKOFAKTORER 

Generelt beskriver den empiriske litteratur risikofaktorer som forhold og 
faktorer, der knyttes dels til strukturelle forhold, dels til barnets relati-
onsdannelse. Af strukturelle forhold kan nævnes fattigdom (Abelev, 2009; 
Forrest-Bank m.fl., 2015; Ng m.fl., 2014; Theron & Theron, 2010), dis-
krimination (DiFulvio, 2011), vold/krig (Rhodes & Schechter, 2014; Ul-
turgasheva m.fl., 2014; Vindevogel m.fl., 2015). Risikofaktorer, der knyt-
tes til relationsdannelse, kan være anbringelser og generel dårlig tilknyt-
ning til forældre (Bell & Romano, 2015; Ulturgasheva m.fl., 2014), lav 
grad af tilknytning eller dårlig relation til lærere, pædagoger, venner, lo-
kalsamfund m.fl. (Ng m.fl., 2014; Ulturgasheva m.fl., 2014; Vindevogel 
m.fl., 2015). 

DANSK FORSKNING 
Resiliens og begrebet livsduelighed omhandler begge børns modstands-
kraft, forstået som evnen til at klare sig på trods af modgang. Begreberne 
anvendes derfor ofte i relation til udsatte børn, som i højere grad har 
livsbetingelser, som de skal være resiliente overfor, fx vold i familien, 
psykisk sygdom hos forældre eller lign. Udsatte unge har ofte som ud-
gangspunkt dårligere odds for at være livsduelige, og det er derfor vigtigt 
at klarlægge, hvilke faktorer der påvirker unges udvikling og adfærd nega-
tivt, så de kan forebygges. Livsduelighedsbegrebet anvendes også i for-
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hold til ikke-udsatte børn. Hvor fokus tidligere primært har været på at 
styrke udsatte børns livsduelighed, er der også kommet fokus på at styrke 
ikke-udsatte børns livsduelighed.  

Selvom begrebet livsduelighed ikke har været i fokus tidligere 
inden for forskning, har der altid eksisteret en interesse for de faktorer, 
der gør, at nogle børn klarer det godt senere hen, og de faktorer, der gør, 
at nogle børn klarer det mindre godt senere hen. Der er publiceret meget 
om risikofaktorer og trivsel blandt (udsatte) børn, dette gælder også nati-
onalt. SFI og andre institutioner har publiceret en del litteratur om udsat-
te børns trivsel og adfærd. Følgende eksempler på udgivelser leverer so-
lid viden fra nyere forskning inden for (udsatte) børne-/ungeområdet. 
Listen skal opfattes som inspiration til videre læsning og indeholder blot 
et lille udpluk af udgivet litteratur på området: 

• Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2014 bidrager blandt andet 
med viden om kategorier af børn og unge, som har det særligt van-
skeligt og derfor kan have brug for børnesociale indsatser (Ottosen 
m.fl., 2014). 

• Lige muligheder – udsatte børn og unge rapporterer den afsluttende evalu-
ering af initiativer for udsatte børn og unge under handlingspro-
grammet ”Lige muligheder” (Højen-Sørensen, 2016). 

• Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – Modelprogram. For-
andring og effekt har haft til formål at undersøge virkninger af at sætte 
en målrettet, systematisk og vidensbaseret indsats ind i danske dag-
tilbud for at se, om dette kunne mindske den sociale arv og ulighed 
blandt unge i vort samfund (Jensen m.fl., 2011). 

• Pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn i vuggestuen har fokuseret på 
pædagogisk arbejde og det pædagogiske personales kompetencer til 
at arbejde med socialt udsatte børn allerede i vuggestuen. Projektet 
med empirisk baseret viden om socialt udsatte børns livsbetingelser 
og udviklingsmuligheder (Petersen, 2011). 

• Sundhedsplejens indsatser og betydning i arbejdet med små udsatte børn og fami-
lier præsenterer teoretiske og empiriske resultater af et forsknings-
projekt, hvor fokus har været på sundhedsplejens arbejde med ud-
satte børn og familier fra de såkaldte ghetto‐lignende boligområder 
(Petersen & Ladefoged, 2015). 

• Børns tidlige udvikling og læring tegner en karakteristik af børnegrup-
pens kompetencer og aspekter af de læringsmiljøer. Børnenes kom-
petencer er undersøgt ved brug af valide redskaber, der afdækker 
forskelle i sociale, sproglige og matematiske kompetencer hos børn i 
alderen 0-6 år. Betydningen af familiebaggrund (morens uddannelse, 
familiestatus og etnisk oprindelse) for udviklingen på forskellige al-
derstrin behandles ligeledes (Rambøll Management Consulting, Aar-
hus Universitet & Syddansk Universitet, 2016).  
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• Unge i Danmark – 18 år og på vej til voksenlivet samler resultaterne fra 
den sjette spørgeskemaundersøgelse af data fra Forløbsundersøgelsen af 
danske børn født i 1995. Der behandles temaer som unge og uddan-
nelse samt unge og kriminalitet (Thomsen m.fl., 2016). 

• På vej mod kriminalitet – hvilke faktorer i barndommen gør en forskel identi-
ficerer forhold og begivenheder i opvæksten, som enten øger eller 
mindsker sandsynligheden for, at en ung begår kriminalitet (Øster-
gaard m.fl., 2015).  
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KAPITEL 5 

 ANALYSE 
 

BAGGRUND OG FORMÅL 

Livsduelighed dannes relativt tidligt, nogle aspekter er medfødt, mens an-
dre aspekter udvikles tidligt i barndom/ungdom gennem stimulering og 
erfaringer. Sociale forskelle opstår tidligt, og forskellene ses tydeligt, når 
børn starter i skole. Det er derfor interessant, hvornår i barndommen man 
kan spore forskelle i aspekter og dimensioner, der relaterer sig til livsdue-
lighed, og hvorvidt disse forskelle har en betydning på længere sigt.  

Vi har udvalgt data fra Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 til 
analysen, idet undersøgelsen følger børnene over lang tid. Ved brug af 
netop dette datasæt har vi mulighed for at se, om tendenserne, der eksi-
sterer tidligt i barndommen, kan fortælle noget om, hvordan børnene 
klarer sig, når de bliver ældre. Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 har 
fulgt 6.000 børn født i efteråret 1995. Til dato har der været gennemført 
seks dataindsamlinger: da børnene var 4-5 måneder (1996), 3½ år (1999), 
7 år (2003), 11 år (2011) 15 år (2011) og 18 år (2014). Det er begrænset, 
hvor mange undersøgelser der indeholder information på de samme 
børn over så mange år. Datasættet fra Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 
gjorde det muligt at koble spørgsmål, fra børnene var små (3½ år gamle) 
på besvarelser/registerdata fra deres teenageår. Derfor er det muligt at 
følge børnenes udvikling, og hvordan besvarelser, fra da de var 3 år gam-
le, korrelerer med deres adfærd og præstation som 18-årige.  

Hverken Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 eller andre eksiste-
rende undersøgelser blev tilrettelagt med henblik på at belyse eller måle 
hverken aspekter af livsduelighed eller livsduelighed som helhed blandt 
danske børn, hvilket medfører, at ikke alle af de anvendte spørgsmål er 
lige velegnet til denne analyse. Spørgsmålene relaterer sig til dele af de tre 
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aspekter (personlige egenskaber, sociale kompetencer og fagli-
ge/kognitive kompetencer), og resultaterne kan derfor fint give en indi-
kation af, hvorvidt dimensioner af livsduelighed tidligt i barndommen 
generelt er operationelle.  

Formålet med denne deskriptive analyse er, på basis af eksiste-
rende data og med udgangspunkt i den formulerede definition af livsdue-
lighed, at undersøge, om: 

• Børn af mødre i forskellige socioøkonomiske grupper adskilte sig i 
besvarelsen af enkelte spørgsmål, der relaterer sig til ét af de tre 
aspekter i livsduelighed 

• Piger og drenge adskilte sig i besvarelsen af enkelte spørgsmål, der 
relaterer sig til ét af de tre aspekter i livsduelighed 

• Aspekter af tidlig livsduelighed (målt ved enkeltspørgsmål, da bør-
nene var 3½ år gamle) er korreleret med udfald sent i barndommen 
og i teenageårene (fx SDQ-score og 9. klasses afgangseksamen).  

Analysen skal ses som en eksplorativ undersøgelse af, om der på eksiste-
rende datasæt kan ses et mønster tidligt i barndommen blandt børnene, 
der senere klarede det godt, og børnene, der senere klarerede det mindre 
godt. Resultaterne i dette kapitel baserer sig på krydstabuleringer (chi2-
test), og der er således ikke tale om dokumenterede årsags- eller virk-
ningssammenhænge.  

DATA 

SFI’s Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (BFU) og registerdata fra Dan-
marks Statistik dannede grundlag for analysen og figurerne. Det anvend-
te BFU-spørgeskema (fra børnene var 3½ år gamle) blev i 99 pct. af til-
fældene besvaret af barnets mor, resterende blev besvaret af en anden 
voksen med relation til barnet (fx stedmor). BFU-undersøgelsen dannede 
også grundlag for børnenes psykiske trivsel (målt ved en såkaldt SDQ-
score) som 11-årige, og hvorvidt de var under uddannelse eller i arbejde 
(målt ved variablen ’NEET’ – not in education, employment, or training), 
som 18-årige.  

De spørgsmål, som er udvalgt til at udtrykke børnenes livsdue-
lighed tidligt i barndommen, er eksempler på spørgsmål, der kan bidrage 
til belysning af aspekter af livsduelighed. De seks udvalgte spørgsmål er 
ikke dækkende for indholdet af hele livsduelighedsbegrebet, men tænkt 
som indikatorer, der kan være med til at belyse aspekter af små børns 
personlige egenskaber, sociale kompetencer eller kognitiv funktion. De 
seks udvalgte spørgsmål (indikatorer) er præsenteret nedenfor: 
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• Spørgsmålet ”Giver barnet let op, hvis der er problemer?” og spørgsmå-
let ”Har svært ved at tro på sig selv og på, at han/hun kan noget?” er ud-
valgt til at udtrykke dele af barnets personlige egenskaber 

• ”Passer det, at dit barn er en, de andre gerne vil lege med?” og ”Barnet er 
hjælpsom over for andre børn” er udvalgt til at udtrykke dele af barnets 
sociale kompetencer 

• Der eksisterer ingen spørgsmål i spørgeskemaet, der direkte retter 
sig mod børns kognitive eller faglige kompetencer, i stedet indgår 
spørgsmålene ”Kan dit barn besvare enkle spørgsmål fx ”Vil du have saft?”” 
og ”Kan dit barn samtale om lette emner fx om, hvad han/hun har oplevet?” 
som udtryk for børnenes sproglige udvikling. 

Spørgsmålene er oprindeligt udarbejdet og stillet til et andet formål i an-
den kontekst. Spørgsmålene er stillet med tanke på at beskrive børnenes 
udvikling og adfærd, og de er egnede, når man ønsker at analysere nogle 
enkelte indikatorer, som relaterer sig til livsduelighed. Dermed ikke sagt, 
at spørgsmålene ikke kan anvendes til at give en indikation af børnenes 
livsduelighed. I det videre arbejde med måling og analysering af livsdue-
lighed blandt små børn, kan disse spørgsmål bruges som inspiration. 

Svagheden ved spørgsmålene er, at der mangler variation i nogle 
af besvarelserne. Spørgsmålene er udarbejdet med henblik på at analysere 
det ”gennemsnitlige/normale” barn, hvilket resulterer i, at størstedelen af 
børnene ligger i ”normalområdet”, og meget få børn skiller sig ud og ka-
tegoriseres som uden for normalen. Andre spørgsmål, hvor svarene re-
sulterede i større variation, kunne muligvis have resulteret i tydeligere 
tendenser og været bedre egnet til formålet. Hvordan alle besvarelserne 
fordeler sig på de seks udvalgte spørgsmål, illustreres nedenfor: 
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FIGUR 5.1 

Dimensioner af personlige egenskaber. Procent. 

 

  
  Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 

 

FIGUR 5.2 

Dimensioner af sociale kompetencer. Procent. 

 

  
  Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 
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FIGUR 5.3 

Sproglige kompetencer. Procent. 

 

  
  Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 

Forskning har gang på gang påvist, at der er en sammenhæng mellem 
børns sociale baggrund og deres udvikling (KL, 2012). Der er ligeledes 
konstateret en social gradient senere i livet, især i skolegang og uddannel-
sesvalg (Haahr & Karlsson, 2009). Rapporten Unge i Danmark – 18 år og 
på vej til voksenlivet inkluderer seneste forskning samt data fra Forløbsunder-
søgelsen af børn født i 1995 og analyserer blandt andet denne sammenhæng i 
detaljer (Thomsen m.fl., 2016). For at belyse, om der eksisterer en social 
gradient i børns adfærd tidligt i barndommen, er der i denne analyse in-
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• ’Højere end grundskoleniveau’ inkluderer mødre, som er påbegyndt 
eller opnået en uddannelse højere end grundskoleniveau, men min-
dre end en mellemlang videregående uddannelse (fx en ungdomsud-
dannelse eller en kort videregående uddannelse) 

• ’Mellemlang uddannelse eller derover’ inkluderer mødre med mel-
lemlang videregående uddannelse eller uddannelse over. 

Børns/de unges køn spiller ligeledes en rolle, når man ser på karakter-
gennemsnit i folkeskolen. Piger opnår generelt et bedre karaktergennem-
snit end drenge, dette gælder i hvert fald i nyere tid og også, når der ju-
steres for forældres socioøkonomiske status (Danmarks Evalueringsinsti-
tut, 2005). Denne sammenhæng kan skyldes forskelle i kognitive færdig-
heder, men den kan også være et udtryk for, at piger og drenges person-
lige egenskaber og sociale kompetencer adskiller sig fra hinanden. Køn er 
på den baggrund også inkluderet i analyserne. 

ANALYSE 

Hvert af følgende afsnit indeholder en kort indledende beskrivelse af de 
resultater, vi er kommet frem til. Herefter præsenteres de tabeller, hvor 
forskellene mellem grupperne er signifikante, det er disse figurer, der 
danner grundlag for resultaterne.  

PRIMÆR INDTÆGTSKILDE 
Da vi undersøgte, hvorvidt børn af mødre i forskellige socioøkonomiske 
positioner (målt ved indtægtskilde) adskilte sig fra hinanden på indikato-
rer, der relaterer sig til livsduelighed, fandt vi ingen signifikante forskelle. 
Det vil sige, at børnene fra familier med en mor på kontant-
hjælp/førtidspension ikke klarer sig signifikant dårligere, end børnene, 
der kommer fra familier, hvor moren var i arbejde. Børnene fra familier 
med færre socioøkonomiske ressourcer (målt ved indtægtskilde) ser altså 
ikke ud til at have det sværere i 3-års-alderen sammenlignet med de reste-
rende børn. De fleste mødre havde en positiv vurdering af deres 3-årige 
barn, og de fleste børn klarerede sig godt både på spørgsmål, der relate-
rer sig til både personlige egenskaber, sociale kompetencer og sproglige 
kompetencer.  

Årsagen til, at der ikke eksisterer de store forskelle i andelene, 
kan skyldes, at barnets mor subjektivt vurderer barnets evne, men det 
kan også skyldes, at arbejdsløshed/førtidspension, relativt til alle andre 
indkomstgrupper, ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at opfange udsat-
hed blandt børn i Danmark.    
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MORS IGANGVÆRENDE ELLER HØJEST FULDFØRTE 

UDDANNELSE 
Da mors socioøkonomiske position målt ved indtægtskilde ikke skabte 
signifikante forskelle ved børnenes livsduelighed som 3-årige, foretog vi 
samme analyser blot med en anden form for socioøkonomisk indikator: 
mors uddannelsesniveau.  

Resultaterne viser, at det primært var svarene på spørgsmålene, 
der relaterer sig til børnenes sproglige kompetencer (figur 5.6 & figur 
5.7), hvor gruppernes andele adskiller sig betydeligt fra hinanden. Ande-
len af børn, som ’klarer det godt’ at besvare enkle spørgsmål og samtale 
om lette emner stiger, i takt med at mødrenes uddannelsesniveau stiger. 
Figurerne viser altså, at der allerede i 3-års-alderen er store forskelle i 
børnenes sproglige udvikling ift. mødrenes uddannelsesmæssige bag-
grund. For lavtuddannede mødre er andelen af børn med ringe sprogev-
ner mere end dobbelt så stor som hos højtuddannede.  

Svarene på spørgsmålene, der relaterer sig til barnets personlige 
egenskaber, adskiller sig ikke betydeligt fra hinanden, ligesom forskellen i 
andelene på spørgsmålene, der relaterer sig til barnets sociale kompeten-
cer, ikke er signifikante. Årsagen til, at der ikke eksisterer en betydelig 
forskel mellem grupperne på baggrund af disse spørgsmål (personlige 
kompetencer og sociale kompetencer), kan være, fordi forældrenes ud-
dannelsesniveau ikke på samme måde påvirker børnenes personlige og 
sociale kompetencer, som uddannelsesbaggrund påvirker børnenes 
sproglige kompetencer. En anden betydende faktor kan være, at person-
lige egenskaber og sociale kompetencer kan være svære at måle meget 
tidligt i barndommen. 

Resultaterne tyder på, at mors uddannelse er bedre til at opfange 
forskelle i udsathed, hvis der sammenlignes med socioøkonomisk place-
ring baseret på primær indtægtskilde.  

Figurerne 5.4-5.7 præsenterer besvarelserne på enkelte spørgs-
mål opgjort ift. mors igangværende/højest fuldførte uddannelse. (Be-
mærk, kun spørgsmål, hvor andelene er signifikant forskellige, er vist). 
Overskrifterne angiver, hvilket delaspekt svaret er tænkt til at afspejle.  
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PERSONLIGE EGENSKABER 

 

FIGUR 5.4 

Barnet har svært ved at tro på sig selv? Procent. 

 
  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 

 

FIGUR 5.5 

Barnet giver let op, hvis der er problemer? Procent. 

 

  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 
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SPROGLIG UDVIKLING 

 

FIGUR 5.6 

Kan dit barn besvare enkle spørgsmål? Procent. 

 
  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 

 

FIGUR 5.7 

Barnet kan samtale om lette emner? 

 
  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 
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KØN 
Hvorfor drenge og piger adskiller sig fra hinanden senere i livet ift. ka-
rakterniveau og uddannelse, kan være et resultat af kønsforskelle i kom-
petencer og egenskaber. Følgende resultater viser, om drenge og piger 
tidligt i barndommen adskiller sig fra hinanden på spørgsmål, der ud-
trykker aspekter af livsduelighed.  

Resultaterne viser, at lidt flere drenge end piger har svært ved at 
tro på sig selv og let giver op, hvis der opstår problemer som 3-årige 
(figur 5.8 og figur 5.9). Selvom forskellene mellem piger og drenge er rela-
tive små (i procentpoint), er forskellene imellem grupperne statistisk 
signi-fikante, dette er gældende for begge spørgsmål, der udtrykker 
børnenes personlige egenskaber. Det samme mønster er gældende ved 
svar, der rela-terer sig til børnenes sociale kompetencer, om end lidt mere 
markant. Procentdelen af piger, der er hjælpsomme over for andre børn, 
er 10 procent-point højere end procentdelen hos drenge. Flere piger klarer 
sig også bedre i spørgsmålet ”Barnet kan samtale om lette emner” 
sammenlignet med drengene. Mødrene til både drengene og pigerne er 
blevet stillet spørgsmålene, da deres barn var omkring 3½ år gammel. Det 
er mest sandsynligt, at forskellen i andelene afspejler, at drenge 
udviklingsmæssigt er lidt bagud sammenlignet med piger, og at 
forskellen ikke afspejler, at piger generelt klarer sig bedre på aspekter, der 
relaterer sig til livsduelighed.   

Figurerne 5.8-5.12 illustrerer, hvordan drenge og piger fordeler 
sig på de forskellige svarkategorier, der relaterer sig til delaspekterne af 
livsduelighed:  
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PERSONLIGE EGENSKABER 

 

FIGUR 5.8 

Barnet har svært ved at tro på sig selv? 

 

  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 

 

FIGUR 5.9 

Barnet giver let op, hvis der er problemer? 

 

  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 
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SOCIALE KOMPETENCER 

 

FIGUR 5.10 

Barnet er en, de andre gerne vil lege med? 

 

 
 Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 

 

FIGUR 5.11 

Barnet er hjælpsom overfor andre børn? 

 

  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 
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SPROGLIG UDVIKLING 

 

FIGUR 5.12 

Barnet kan samtale om lette emner? 

 

  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 

LIVSDUELIGHED OG BØRNENES ADFÆRD SOM 11-ÅRIGE 
Vi vender nu blikket fremad og ser på, hvordan de tidlige indikatorer af 
livsduelighed korrelerer med fremtidig adfærds- og følelsesmæssige pro-
blemer hos børnene. 

I følgende figurer er børnenes psykiske helbred (målt ved SDQ, 
(Strengths and Difficulties Questionnaire) som 11-årige inddraget. Spør-
geskemaet, som ligger til grund for børnenes SDQ-score, er et veldoku-
menteret redskab til analyse af 3-16-årige børns adfærd, følelser og relati-
oner. Redskabet er velafprøvet til forskningsbrug. 25 spørgsmål belyser 
barnets styrker og svagheder og danner grundlaget for SDQ-scoren. 
Spørgsmålene stilles til barnets mor. SDQ-scoren forsøger at beskrive 
barnets trivsel ved at inddrage følgende fem temaer:  

• Emotionelle problemer 
• Adfærdsproblemer  
• Hyperaktivitet  
• Relationer til jævnaldrende  
• Prosocial adfærd.  
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Skalaen forsøger at måle nogle af de samme aspekter, som livsduelighed 
dækker over, det er derfor interessant at inddrage og sammenligne med 
denne validerede score. SDQ-skalaen placerer børnene i tre områder:  

• Normal 
• Grænsen til normal  
• Uden for normalområdet. 

Resultaterne af krydstabuleringerne viser, at en større andel af børnene, 
som i 11-års-alderen lå uden for normalområdet på SDQ-skalaen, gav 
hurtigt op, troede mindre på dem selv sammenlignet med børn, som pla-
cererede sig inden for normalområdet i 11-års-alderen (figur 5.13 og figur 
5.14). Der er altså nogle sammenhænge at finde mellem de indikatorer, 
der udtrykker personlige kompetencer som 3½-årig og børnenes SDQ-
score som 11-årig. Sammenhængen er på ingen måde perfekt, men 
spørgsmålene, som vi har vurderet relaterer sig til livsduelighed, synes at 
være i stand til at identificere nogle af de børn, som senere oplever ad-
færds- og følelsesmæssige problemer.  

Derimod fremgår det, at en mindre andel af børn, som befandt 
sig i grænseområdet på SDQ-skalaen som 11-årige, svarede ’passer i høj 
grad’ til spørgsmål, der relaterede sig til deres sociale kompetencer (figur 
5.15 og figur 5.16). Fx svarede kun 65 pct. af mødrene til børn i grænse-
området, at deres barn ’i høj grad’ var en, de andre gerne ville lege med, til 
sammenligning svarede mødre til børn i normalområdet og uden for nor-
malområdet ’i høj grad’ i henholdsvis 74 pct. og 70 pct. af tilfældene. Dette 
kan være på grund af måden, skalaen bygget op på, men det kan også skyl-
des, at børns sociale adfærd i en så tidlig alder (3½ år) er svær at måle. 

I relation til spørgsmålene, som udtrykker barnets sproglige ud-
vikling, ses der en tydelig forskel på børn i normalområdet sammenlignet 
med børn i grænseområdet og uden for normalområdet. En betydelig 
større andel af børn i normalområdet klarede det godt at samtale om let-
te emner og besvare simple spørgsmål i 3-års-alderen. Over dobbelt så 
stor en andel af mødre til børn i grænseområdet og uden for normal om-
rådet svarede ’klarer det nogenlunde/klarer det ikke’ til spørgsmålene om 
barnets sproglige udvikling, når sammenligningsgrundlaget er besvarel-
serne af mødre til børn i normalområdet.  

Figurerne 5.13-5.18 illustrerer besvarelserne af de enkelte 
spørgsmål (i 3-års-alderen) fordelt på grupperne for SDQ-scoren (i 11-
års-alderen).   
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PERSONLIGE EGENSKABER 

 

FIGUR 5.13 

Barnet giver let op, hvis der er problemer? 

 

  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 

 

FIGUR 5.14 

Barnet har svært ved at tro på sig selv? 

 
  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 

 

59 57 
70 

33 35 

27 

7 8 3 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Uden for normalområdet Grænseområdet Normalområdet

Pr
oc

en
t 

Passer slet ikke Passer i nogen grad Passer i høj grad

82 79 
86 

16 18 
13 

2 3 1 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Uden for normalområdet Grænseområdet Normalområdet

Pr
oc

en
t 

Passer slet ikke Passer i nogen grad Passer i høj grad



36 

SOCIALE KOMPETENCER 

 

FIGUR 5.15 

Barnet er en, de andre gerne vil lege med? 

 

  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 

 

FIGUR 5.16 

Barnet er hjælpsom over for andre? 

 

  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 
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SPROGLIG UDVIKLING 

 

FIGUR 5.17 

Barnet kan besvare enkle spørgsmål? 

 

  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 

 

FIGUR 5.18 

Barnet kan samtale om lette emner? 

 

  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 
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LIVSDUELIGHED OG BØRNENES SENERE LIVSFORLØB 
I følgende afsnit har vi behandlet nogle af de senere udfald i livet, der 
menes at være påvirket af barnets eller den unges livsduelighed. Fx er 
børnenes præstation i folkeskolen og senere valg af uddannelse betyd-
ningsfulde for børnenes/de unges senere livsforløb, og det er derfor væ-
sentligt at klarlægge faktorer, der påvirker dette.  

Risikofaktorer i barndommen har også betydning for, om unge 
begår ungdomskriminalitet, og de deskriptive analyser i det følgende kan 
afdække, om unge, der begår ungdomskriminalitet, adskilte sig fra unge, 
der ikke begår ungdomskriminalitet, allerede tidligt i barndommen. I føl-
gende kigger vi derfor på, om målte indikatorer tidligt i barndommen 
korrelerer med kriminalitet, uddannelse og job i teenageårene. 

Af tabel 5.1 fremgår det, hvordan børnene fordeler sig på de fire 
forskellige udfald som teenagere. Kun 2 pct. af børnene har som teen-
agere (17 år) en sigtelse for vold registreret2. 98 pct. af de unge var enten 
under uddannelse eller havde et lønnet arbejdet som 18-årige (baseret på 
BFU-opfølgning 2014). I SFI’s rapport Unge i Danmark – 18 år og på vej til 
voksenlivet fremgår en detaljeret beskrivelse af BFU-børnenes valg og ad-
færd som 18-årige (Thomsen m.fl., 2016).  
  

TABEL 5.1 

Udfaldsvariable og datakilder. 
 

BFU-børnene som teenagere Kilde Pct. 
 

Sigtet for voldsforbrydelse Registerdata 1 pct. 
Har ingen sigtelser registreret 99 pct. 
Hverken under uddannelse eller i lønnet job Forløbsundersøgelsen af 

børn født i 1995 
2 pct. 

Studerende eller unge, der er i job 98 pct. 
Klarede sig middel eller over middel ved 9. klasses 

afgangseksamen 
Registerdata 

48 pct. 
Klarede sig under middel ved 9. klasses afgangsek-

samen 52 pct. 
Bestået 9. klasses afgangseksamen Registerdata 85 pct. 
Ikke bestået 9. klasses afgangseksamen 15 pct. 
 

  
  Kilde:  Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 

9. KLASSES AFGANGSEKSAMEN  

Resultaterne viser, at der generelt ses en positiv sammenhæng mellem 
aspekterne af livsduelighed og bestået 9. klasses afgangseksamen. Det vil 
sige, jo bedre børnene klarede sig som 3½-årige, jo større sandsynlighed 
er der for, at de bestod deres 9. klasses afgangseksamen. Forskellene i 
besvarelserne er ikke meget tydelige for spørgsmål, der udtrykker person-
lige kompetencer, men det er de i spørgsmålene, som er relateret til so-
ciale kompetencer og barnets sproglige udvikling. Figurerne 5.21 & 5.22 
illustrerer, at andelen af børn, som i høj grad var hjælpsomme over for 
andre og i høj grad var en, de andre gerne vil lege med i 3-års-alderen, er 

                                                      
2. Registerdata hentet fra år 2013. 
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størst blandt de børn, der formåede at bestå 9. klasses afgangseksamen. 
Af figur 5.22 og figur 5.23 fremgår det, at evnen til at besvare enkle 
spørgsmål og samtale om lette emner også var størst blandt børn, der 
senere bestod 9. klasses afgangseksamen. Specielt ses det, at andelen med 
ringe sprogevner som 3-årige er mere end dobbelt så stor blandt unge, 
som ikke har bestået 9. klasses afgangseksamen (25 pct. og 37 pct.), end 
den er blandt unge, som får eksamen (11 pct. og 15 pct.). Disse resultater 
kan være en indikation af, at personlige egenskaber ikke er det mest afgø-
rende for, at børn senere består deres 9. klasses afgangseksamen, men at 
sociale kompetencer og sproglige egenskaber er vigtigere. Modsat er det 
at vurdere børns personlighed så tidligt i barndommen diskutabelt, og 
ligeledes skal man være forsigtig ift. at profetere om børns fremtid på 
baggrund af så få observationer så tidligt i barndommen.  

I figurerne 5.19-5.23 illustreres fordelingerne af svarene ift., 
hvorvidt de unge har bestået deres 9. klasses afgangseksamen. De unge i 
gruppen ’ikke bestået 9. klasses afgangseksamen’ har enten opnået et ka-
raktergennemsnit på mindre end 02 eller har ikke taget eksamen i de ob-
ligatoriske fag (dansk, engelsk og matematik).  

PERSONLIGE EGENSKABER 

 

FIGUR 5.19 

Barnet har svært ved at tro på sig selv? 

 

  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 
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SOCIALE KOMPETENCER 

 

FIGUR 5.20 

Barnet er en, de andre gerne vil lege med? 

 

  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 

 

FIGUR 5.21 

Barnet er hjælpsom over for andre børn? 

 

  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 
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SPROGLIG UDVIKLING 

 

FIGUR 5.22 

Barnet kan besvare enkle spørgsmål? 

 

  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 

 

FIGUR 5.23 

Barnet kan samtale om lette emner? 

 

  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 
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KARAKTERGENNEMSNIT I 9. KLASSE 
Til forskel fra resultaterne i sidste afsnit, hvor grupperne var opdelt efter, 
hvorvidt de unge havde bestået/ikke bestået 9. klasses afgangseksamen, 
er der ikke så store forskelle, når vi fokuserer på resultaterne, hvor de 
unges karaktergennemsnittet fra 9. klasses afgangseksamen inddrages. 
Der er ikke signifikant forskel på børnenes karaktergennemsnit i 9. klas-
ses afgangseksamen og besvarelser på spørgsmål, der relaterer sig til per-
sonlige egenskaber. Fordelingerne viser dog, at for en lidt større andel af 
de unge, som klarede sig under middel, vurderede moren, at barnet 
som 3½ årig ”i høj grad” var en, de andre gerne vil lege med (figur 5.24). 

Ved spørgsmålene, der udtrykker børnenes sproglige kompeten-
cer, er tendensen mere markant (figur 5.25 og figur 5.26). Evnen til at 
besvare enkle spørgsmål og samtale om lette emner var nemlig større 
blandt børn, der senere klarede sig over middel ved 9. klasses afgangsek-
samen sammenlignet med unge, som klarede sig under middel ved 9. 
klasses afgangseksamen.  

Figurerne 5.24-5.26 illustrerer, hvordan de unge, som klarede sig 
enten middel eller over middel i folkeskolens afgangseksamen, adskilte 
sig i 3-års-alderen sig fra de unge, som klarerede sig under middel. Unge i 
kategorien ’over middel’ inkluderer de unge, som opnåede et karakter-
gennemsnit på 7 eller derover i de obligatoriske prøver i 9. klasses af-
gangseksamen (engelsk, dansk og matematik).  

SOCIALE KOMPETENCER 

FIGUR 5.24 

Barnet er en, de andre gerne vil lege med? 

Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 
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SPROGLIG UDVIKLING 

 

FIGUR 5.25 

Barnet kan besvare enkle spørgsmål? 

 
  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på 5 pct.-niveau 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST 

 

FIGUR 5.26 

Barnet kan samtale om lette emner? 

 

  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 
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KRIMINALITET  
Et barns udvikling og adfærd hænger antagelsesvis sammen med, om 
barnet som teenager laver kriminalitet. Men hvor tidligt kan man se et 
mønster i opførsel hos disse unge, adskiller de sig allerede i 3-års-alderen 
fra andre børn, eller er det for tidligt? Resultaterne af analysen, hvor 
voldssigtelser inddrages, viser nogenlunde samme billede som ved de 
andre udfald, nemlig at besvarelserne, fra da børnene var i 3-års-alderen, 
adskiller sig signifikant grupperne imellem (unge med min. én voldssig-
telse vs. unge uden voldssigtelser). Tendensen er mest markant i svarene, 
der relaterer sig til barnets sociale kompetencer og barnets sproglige ud-
vikling (figur 5.27-figur 5.30). Svarene, der relaterer sig til børnenes per-
sonlige egenskaber, er ikke signifikante forskellige grupper imellem. 
Overordnet viser figurerne, at unge, som er sigtet for vold, havde en 
større tendens til som 3-årige at være børn, som ikke havde en at lege 
med, ikke var hjælpsomme, havde svært ved at besvare enkle spørgsmål 
og svært ved at tale om lette emner. 

Registerdata vedr. teenagernes sigtelser er i anvendte database 
kun opdateret til 2013. På daværende tidspunkt var børnene/de unge 
kun 17 år gamle. Resultaterne baseres altså på sigtelser tidligt i teenage-
årene. Figurerne 5.27-5.30 præsenterer besvarelserne på enkelte spørgs-
mål opgjort ift., om den unge havde en voldsigtelse registreret.  
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SOCIALE KOMPETENCER 

 

FIGUR 5.27 

Barnet er en, de andre gerne vil lege med? 

 
  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 

 

FIGUR 5.28 

Barnet er hjælpsom over for andre børn? 

 
  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 
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SPROGLIG UDVIKLING 

 

FIGUR 5.29 

Barnet kan besvare enkle spørgsmål? 

 
  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på et 5-procents-niveau. 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST. 

 

FIGUR 5.30 

Barnet kan samtale om lette emner? 

 
  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på 5 pct.-niveau 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST 
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NEET (NOT IN EDUCATION, EMPLOYMENT OR TRAINING) 
NEET-unge defineres som unge, der hverken er i arbejde eller under 
uddannelse, deraf forkortelsen: NEET (not in education, employment or 
training). NEET-unge anses for at have øget risiko for at ende uden en 
uddannelse i voksenlivet, sammenlignet med andre unge. Følgende ana-
lyser kan måske give en indikation af, om denne gruppe unge i højere 
grad havde tendens til at give hurtigt op, eller om de generelt havde det 
socialt sværere tidligt i barndommen. NEET-variablen er dannet på bag-
grund af spørgsmålene: i. ”Har du efter (grund)skolen været begyndt på en ung-
domsuddannelse?” ii. ”Har du lønnet arbejde for tiden?”, som blev stillet til de 
unge, da de var 18 år gamle. 

Forskellene mellem NEET-unge og ikke NEET-unge i aspek-
terne personlige egeskaber og sociale kompetencer er alle statistisk insig-
nifikante. Kun i et spørgsmål, der udtrykker barnets sproglige kompeten-
cer findes en signifikant forskel, denne er præsenteret i figur 5.31. Det 
fremgår af resultaterne, at evnen til at samtale om lette emner var mindre 
(74 pct.) blandt børn, der senere er kategoriseret som NEET-unge, 
sammenlignet med unge, der studerede eller var i arbejde (88 pct.). Ser vi 
igen på dem, som klarer det dårligst som 3-årige, er andelen med dårlige 
sprogevner (25 pct.) mere end dobbelt så stor blandt unge, som ikke er i 
arbejde eller under uddannelse, end andelen blandt unge, som er i arbej-
de eller under uddannelse (12 pct.). NEET-variablen er konstrueret ud 
fra to spørgsmål i Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995, hvorimod skoleka-
rakterer og data på kriminelle sigtelser er dannet på baggrund af register-
data. Antallet af unge, som har besvaret begge spørgsmål, der danner 
NEET-variablen, er betydeligt mindre end antallet af unge, hvor regi-
sterdata er tilgængeligt. Dette kan være årsagen til, at der ikke kan doku-
menteres en sammenhæng, idet datagrundlaget er relativt småt.  
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SPROGLIG UDVIKLING 

 

FIGUR 5.31 

Barnet kan samtale om lette emner? 

 
  
  Anm.: Forskellen mellem grupperne er signifikant på 5 pct.-niveau 

Kilde: Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995 og DST 

RESULTATER 

Vi har undersøgt, hvordan mulige indikatorer relateret til de tre aspekter 
af livsduelighed i 3-års-alderen fordeler sig på socioøkonomiske bag-
grundsvariable, og hvordan mødrenes besvarelser fordeler sig ift. børne-
nes/de unges senere udfald.  

Mors uddannelse virker til at være den af de to socioøkonomiske 
variable, der bedst fanger, hvilke børn der kan kategoriseres som udsatte 
i spørgsmålene ”Kan dit barn besvare enkle spørgsmål?” og ”Kan dit 
barn samtale om lette emner?”. Børn af kortuddannede mødre klarede 
sig dårligere end børn af højtuddannede mødre generelt, dette gælder for 
alle tre aspekter. Da der blev kigget på den anden socioøkonomiske vari-
abel: mors primære indtægtskilde, var forskellen mellem børnene i 3½-
års-alderen mindre markant. 

Børn, der placerede sig uden for normalområdet i SDQ-skalaen 
som 11-årige, var også de børn, som klarede sig dårligt i 3½-års-alderen i 
udvalgte spørgsmål. Børnene, som befandt sig uden for normalområdet på 
SDQ-skalaen, havde i 3½-års-alderen lettere ved at give op og sværere ved 
at tro på sig selv, sammenlignet med de børn, der i 11-års-alderen lå inden 
for normalområdet på SDQ-skalaen. Børnene uden for normalområdet 

12 
26 

88 
74 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Er enten i arbejde eller under
uddannelse

Er hverken i arbejde eller under
uddannelse

Pr
oc

en
t 

Klarer det nogenlunde/klarer det ikke Klarer det godt



 

49 

havde ligeledes sværere ved at besvare enkle spørgsmål og samtale om lette 
emner, begge kan være indikatorer på deres sproglige udvikling. 

Hvis der fokuseres på, hvordan spørgsmålene korrelerer med 
børnenes uddannelsesmæssige adfærd som teenagere, er det især 
spørgsmålene, der relaterer sig til deres sproglige udvikling, der er inte-
ressante. Som tidligere nævnt, er andelen af unge (uden en 9. klasses af-
gangseksamen/afgangseksamen under middel), som havde svært ved at 
svare på enkle spørgsmål eller samtale om lette emner, større end ande-
len af de unge, som klarede 9. klasses afgangseksamen fint.  

Hvordan børnene klarede sig som 3½-årige i spørgsmålene rela-
teret til sociale kompetencer og barnets sproglige udvikling, korrelerede 
med voldssigtelser senere i livet. De unge, som blev sigtet for vold, hav-
de en større tendens til som 3-årige at være de børn, som de andre ikke 
havde lyst til at lege med. Ligeledes var de unge, som senere blev sigtet 
for vold, også i højere grad dem, der havde svært ved at besvare enkle 
spørgsmål og samtale om lette emner tidligt i barndommen. 

I forsøget på at definere begrebet livsduelighed og analysere in-
dikatorer relateret til livsduelighed blev det tidligt i processen tydeligt, at 
livsduelighed er multidimensionelt. Den kondenserede definition er et 
forsøg på at fange de dimensioner, som vi og eksperterne mener, der bør 
inddrages, før et barns livsduelighed kan diskuteres. Analysen indeholder 
svar på spørgsmål fra tidligt i barndommen, og de kan muligvis indikere 
barnets evne til at tackle udfordringer, håndtere sociale relationer og bar-
nets sproglige udvikling, men er ikke validerede indikatorer. 

Analysen bekræfter, at der eksisterer en association mellem bar-
nets sociale baggrund og dets udvikling af både kognitive og ikke-
kognitive kompetencer. Denne sammenhæng er konstateret adskillige 
gange i tidligere forskning. I en nyligt udgivet rapport konkluderede Gar-
zia (2015), at børn fra familier med socioøkonomisk overskud havde 
bedre selvkontrol, en bedre tilgang til læring og færre adfærdsproblemer 
end børn fra familier med færre socioøkonomiske ressourcer (Garzia, 
2015). Den kondenserede definition af livsduelighed inkluderer både 
selvkontrol, tilgang til læring og adfærdsproblemer. Resultaterne fra den-
ne undersøgelse, sammen med resultaterne fra Garzias undersøgelse, be-
kræfter, at barnets socioøkonomiske baggrund har betydning for aspek-
terne (personlige egenskaber, sociale kompetencer og kognitive kompe-
tencer) af livsduelighed.  

I anden del af analysen fokuserede vi på børnenes adfærd og 
præstationer i teenageårene. Det er især spørgsmålene, som relaterer sig 
til barnets sproglige udvikling, der korrelerer med barnets senere adfærd 
(folkeskoleafslutning, uddannelsesvalg og voldssigtelser). Vi finder en 
sammenhæng mellem de spørgsmål, der relaterer sig til barnets sproglige 
udvikling og, især, barnets skolegang senere hen. Dette indikerer, at børn, 
som klarer det dårligt i skolen i teenageårene, allerede tidligt i barndom-
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men havde et dårligere udviklet sprog end andre børn. Sammenhængen 
kan være en indikation af, at børn fra familier med færre socioøkonomi-
ske ressourcer kan færre ord/har mindre sprog tidligt i barndommen, og 
at disse børn også, pga. deres baggrund (og faktorer, der relaterer sig der-
til), klarer sig dårligere i skolen senere hen. Betty Hart og Todd R. Risley 
udgav i 1995 en bog, hvori de blandt andet beskrev, hvor stor en forskel 
der var på det antal ord, børn i familier med socioøkonomisk overskud 
overhørte, sammenlignet med det antal ord, børn i familier med få so-
cioøkonomiske ressourcer overhørte (Hart & Risley, 1995). Bogen dan-
nede grundlag for en artikel, der udkom i 2003, hvori denne forskel blev 
kort beskrevet (Hart & Risley, 2003). Forfatterne, af denne hyppigt cite-
rede artikel The Early Catastrophe – The 30 Million Word Gap by Age 3, kon-
kluderede, at børn fra familier med socioøkonomisk overskud ville have 
hørt 30 millioner flere ord end børn fra familier med færre socioøkono-
miske ressourcer, når de fyldte 3 år. Forfatterne konkluderede ligeledes, 
at forskelle i børnenes sprogfærdigheder kunne identificeres til langt op i 
skolealderen. Resultaterne indikerer altså, at der allerede tidligt i barn-
dommen er signifikante forskelle mellem de børn, som klarer det godt i 
teenageårene, og de børn, som klarer det mindre godt i teenageårene. 
Dette udfald er forventeligt, eftersom forskning viser, at de tidlige ople-
velser fra familie og det sociale miljø omkring barnet har en effekt på 
barnets helbred, kognitive funktion, sproglige færdigheder, sociale og 
følelsesmæssige udvikling (Anderson m.fl., 2003; Luthar & Zelazo, 2003). 
Disse faktorer er alle aspekter, som anses for at værende betydelige, når 
børns livsduelighed diskuteres.  

Alt i alt peger analysen på, at der allerede tidligt i barndommen ek-
sisterer en social gradient i barnets adfærd og sproglige udvikling, men og-
så, at der kan observeres nogle mønstre i barndommen, hvis man indreg-
ner børnenes senere adfærd/præstationer i teenageårene. Disse resultater 
stemmer overens med resultater fra andre nyere publikationer. I en mål-
grupperapport udgivet af Rambøll i 2016 konkluderes det, at der allerede i 
dagplejen og vuggestuen ses markante forskelle i børns kompetencer 
(Rambøll Management Consulting, Aarhus Universitet & Syddansk Uni-
versitet, 2016). De påpeger ligeledes en svag sammenhæng mellem børns 
sproglige kompetencer og deres matematiske evner. I dette notat er der 
ikke beskrevet noget om børnenes kognitive kompetencer ud over deres 
sproglige udvikling, men resultaterne fra Rambøll rapporten tyder på, at 
sproglige kompetencer kan være en indikator på fagligt niveau generelt. 
Resultaterne i Rambøll rapporten baseres på korrelationer, så resultaterne 
kan være en indikation af, at børn fra familier med god støtte (forældre 
med høj uddannelse) overordnet klarer sig bedre pga. stimulering, snarere 
end en forskel i medfødt kognitiv funktion, men resultaterne kan også væ-
re et resultat af, at børn af forældre med lang uddannelse i udgangspunktet 
har en bedre kognitiv funktion. I Rambølls rapport konkluderes det, lige-
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som i dette notat, at mødrenes uddannelsesniveau har en væsentlig betyd-
ning for børnenes kompetencer. Børn af mødre med høj uddannelse klarer 
sig bedre på socioemotionelle, sproglige og tidlige matematiske kompeten-
cer end børn af mødre med lav uddannelse (Rambøll Management Con-
sulting, Aarhus Universitet & Syddansk Universitet, 2016). 
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KAPITEL 6 

 INDSATSER 
 

INDSATSER MED FOKUS PÅ BØRNS UDVIKLING 

Som resultaterne i dette notat og andre nye udgivelser viser, kan forskelle 
i børns kompetencer og egenskaber måles allerede tidligt i barndommen, 
hvilket bekræfter, at (dele af) børns livsduelighed grundlægges tidligt i 
livet (Rambøll Management Consulting, Aarhus Universitet & Syddansk 
Universitet, 2016). Med tanke på at styrke børns livsduelighed og reduce-
re både den sociale forskel blandt små børn, men også forskelle i livsdue-
lighed, bør børn støttes tidligt i livet.  

Der findes adskillige interventioner, der forsøger at styrke børns 
udvikling ved at tilbyde støtte til forældrene tidligt i barnets liv. Disse 
interventioner er særdeles udbredt i USA og går under navnet ’early in-
terventions’. Denne slags interventioner er knap så udbredte i Danmark, 
selvom der er kommet mere fokus på det de seneste år. Nordens Vel-
færdscenter udgav i 2012 et inspirationshæfte, hvor formålet var at ud-
brede forskningsresultater, beskrive viden om gode eksempler og skabe 
nordiske netværker ift. tidlige indsatser og familier (Marklund m.fl., 2012). 
Hæftet indeholder fire overordnede punkter:  

• Aktuel forskning i risiko- og beskyttelsesfaktorer 
• Lovende eksempler på tidlige indsatser i Norden 
• Forenklet adgang til service 
• Lad børnenes røst blive hørt.  

Selvom der siden 2012 er forsket yderligere i indsatser til små børn og 
deres familier, giver hæftet et fint indblik i, hvor de nordiske lande var på 
indsatsområdet til, blandt andet, udsatte børn på daværende tidspunkt.   



54 

I det følgende præsenteres et par eksempler på indsatser, som 
har til formål at styrke børns udvikling tidligt i barndommen. Den ene 
intervention er en universel intervention og tilbydes altså til alle typer 
familier, uanset om familien er identificeret som udsat eller ej, hvorimod 
den anden indsats har sårbare og udsatte børn/forældre som målgruppe. 

Barnets sociale miljø har en betydning for udvikling af egenska-
ber og kompetencer og dermed også deres livsduelighed (Blum, McNeely 
& Nonnemaker, 2002). Relationen mellem barn og forældre spiller der-
for en central rolle ift. børns udvikling, hvilket gør, at størstedelen af ind-
satser til helt små børn er rettet mod forældrene, snarere end barnet. En 
dårlig relation mellem barn og forældre beskrives også i resilienslitteratu-
ren som en risikofaktor (Bell & Romano, 2015; Ulturgasheva m.fl., 2014).  

Interventionen ’De utrolige år’ (DUÅ) har til formål at styrke 
forældretilknytning og det positive samspil mellem barnet og dets foræl-
dre, men ligeledes mellem barnet og dets pædagoger. Dette gøres med 
henblik på at fremme børnenes sociale kompetencer og deres evne til 
læring og selvregulering. Målgruppen for DUÅ er børn i alderen 0-12 år. 
Interventionen har et babyprogram ’DUÅ baby’, som henvender sig til 
familier med helt små børn (0-1-årige) og et program til familier med 
børn mellem 1-3 år: ’DUÅ småbørn’. DUÅ er veldokumenteret internati-
onalt, og danske kommuner har arbejdet med programmet siden 2006. 
Effekten af den universelle intervention ’DUÅ baby’ er de seneste år 
blevet undersøgt i et RCT-studie i Danmark. Resultaterne af undersøgel-
sen er endnu ikke publiceret. Da effekten af ’DUÅ baby’ ikke tidligere 
har været undersøgt, er det interessant at følge gennemførelsen og evalu-
eringen af interventionen.  

I andre lande har man fundet evidens for, at indsatser til foræl-
dre i ikke-udsatte familier og udsatte forældre har en positiv effekt på 
børnenes udvikling (Feinberg, Kan & Goslin, 2009; Heinicke m.fl., 1999; 
Velderman m.fl., 2006), men studier, hvor resultaterne sår tvivl om effek-
ten af tidlige indsatser er også publiceret (Barlow m.fl., 2007; Bayer m.fl., 
2010). Indsatsen ’Marte Meo’ er en indsats, hvor der internationalt er 
dokumenteret en positiv effekt. Indsatsen har til formål at styrke udsatte 
børns selvværd, sociale kompetencer, empati, koncentration, vitalitet, 
sprog og impulsstyring. Disse kompetencer dækker livsduelighed også 
over, og derfor er indsatsen interessant at inddrage i dette notat. Meto-
den har været udbredt med succes i 30 lande og blev introduceret for 
første gang for 30 år siden. Metoden tager udgangspunkt i samspil opta-
get på video, dette kan være samspil mellem forældre og børn, men også 
mellem børn og pædagoger. Metoden forsøger, via videooptagelserne, at 
finde frem til samspillets udviklingsstøttende potentiale med udgangs-
punkt i, at anerkendende relationer mellem mennesker stimulerer til ud-
vikling, læring og livsudfoldelse. ’Marte Meo’ bliver tilbudt til udsatte fa-
milier eller familier med reducerede forældrekompetencer. Generelt bør 
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interventioner i første omgang rettes mod de familier, der har et behov 
for støtte, men det kan være svært at identificere, hvilke familier/børn 
der har størst behov. Et eksempel på, hvordan man kan identificere ud-
satte børn/familier og senere sørge for, at de modtager den rette støtte, 
præsenteres i efternævnte afsnit.  

Små børn tilbringer ofte adskillige timer i daginstitution, og dag-
institutioner bør derfor spille en betydelig rolle ift. at identificere, hvilke 
børn der har ekstra brug for støtte. Norge har de seneste år haft succes 
med at indføre den såkaldte ’Kvello-model’, som er udviklet af forsker 
og professor Øyvind Kvello. Indsatsen er rettet mod børn i børnehave 
og skole. Indsatsen er udviklet til tidligst muligt at identificere og støtte 
børn, som tidligt i barndommen har nogle adfærdsmæssige problemer, 
ved at forældre, børnehave og andre aktører indgår i et samarbejde. Mo-
dellen kan derfor opfattes som et screeningsværktøj. Målet med scree-
ningen er, at det er de rette børn og de rette forældre, der modtager den 
fornødne støtte vha. kommunale tilbud, så barnet kan få den bedst muli-
ge opvækst. Eksisterende viden om beskyttelses- og risikofaktorer er ble-
vet inddraget, da modellen blev udviklet, og Kvello-modellens principper 
er derfor relevante i diskussionen af livsduelighed. Modellen blev udar-
bejdet og implementeret, da der tidligere havde været for langt mellem 
en reel bekymring i børnehaven og tilbud om en støttende indsats fra 
kommunen. Indsatsen er implementeret i adskillige kommuner i Norge 
med positiv respons. Et lignende tiltag er igangsat i Danmark. Et forsk-
ningsprojekt under Socialstyrelsen i 2010-2013 havde til formål at opkva-
lificere den tidlige opsporing og indsats over for udsatte børn i sund-
hedspleje, dagpleje og daginstitutioner. Der blev udarbejdet en opspo-
ringsmodel, hvis virkning blev evalueret baseret på implementering i fem 
pilotkommuner. Initiativets primære målgruppe var/er, ligesom i Kvello-
modellen, børn i alderen 0-6 år, og det primære formål med modellen var 
at skabe bedre trivsel for flere børn i udsatte positioner. Som en del af 
videreudviklingen af den danske forebyggelsespakke blev modellen for 
tidlig opsporing af socialt udsatte børn revideret. Den reviderede opspo-
ringsmodel omfatter fire elementer: 

1. Trivselsvurdering, der har til formål at identificere børns eventuelle 
manglende trivsel ved hjælp at trivselsskema (omfatter psykisk og 
emotionel trivsel, kognitiv trivsel, social trivsel og fysisk og sanse-
motorisk trivsel) 

2. Overgangsmodel, som skal bidrage til, at et barns styrker og udfor-
dringer bliver formidlet i overgangen fra en institution til en anden 

3. Ekstern faglig sparring, som skal medvirke til, at de fagpersoner, der 
er i direkte kontakt med børnene, løbende får sparring på de pæda-
gogiske og psykologiske problemstillinger 



56 

4. Dialogmodellen, som skal styrke de fagprofessionelle i gennemførel-
sen af møder, så der blandt deltagere er en klar viden om mål og 
indhold for mødet.  

Den reviderede model for tidlig opsporing er på nuværende tidspunkt i 
gang med at blive udbredt i Danmark, og modellen skal derefter resultat-
evalueres. Projektperioden forløber til 2017, og de endelige resultater 
foreligger derfor ikke endnu. Der kan læses mere om evalueringen af den 
oprindelige model for tidlig opsporing i Rambølls rapport Evaluering af 
projektet opkvalificering af den tidlige indsats i kommunerne (Rambøll Manage-
ment Consulting, 2013), og på Socialstyrelsens hjemmeside findes der 
mere information om indholdet af den reviderede model, hvilke teorier 
den baseres på, og hvilke kommuner der er en del af projektet.  

Norges arbejde med Kvello-modellen og Socialstyrelsens udbre-
delse af modellen for tidlig opsporing understreger vigtigheden af dagin-
stitutioners rolle ift. børns tidlige udvikling og især udsatte børns udvik-
ling. Daginstitutioner er/bør være en betydelig aktør ift. at identificere og 
hjælpe børn, som har det svært. Dette har ligeledes været baggrunden for 
to danske universelle ordninger, som skal give børn lige muligheder: 
sundhedsplejerskeordningen og daginstitutionerne. Men på trods af disse 
ordninger eksisterer der stadig stor forskel på børns adfærd og kompe-
tencer, hvilket underbygges af resultaterne i dette notat. Der er derfor 
igangsat et nyt projekt kaldet CRUNCH (Center for Research on Univer-
sal Child Policies), hvor Århus Universitet, Københavns Universitet, 
Frederiksberg Kommune, Center for Børneliv og SFI samarbejder om 
systematisk at undersøge effekterne af indsatserne. Der bliver udarbejdet 
en stor datakilde om tidlige indsatser på baggrund af eksisterende kom-
munale data. Målet med projektet er at skabe et katalog med erfaringer, 
som pædagoger og sundhedsplejersker i kommunerne kan benytte. Pro-
jektet kan på sigt bidrage til, at uligheden blandt små børn reduceres. 
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BILAG 
 

BILAG 1 

METODE 
Den kondenserede definition af livsduelighed og hvordan indholdet af 
livsduelighed kan forstås, baseres på en gennemgang af relevant national 
og international litteratur suppleret med inddragelse af en ekspertgruppe. 
Denne arbejdsgang bestod af følgende centrale dele: 

• Litteratursøgning (herunder systematisk søgning, grå søgning og 
sneboldsøgning) samt screening af litteratur 

• Gennemgang af relevant litteratur 
• Udarbejdelse af en definition på livsduelighed baseret på den opnå-

ede viden 
• Sparring med ekspertgruppe.  

I det følgende beskrives fremgangsmåden mere detaljeret. 

LITTERATURSØGNING 

Indledningsvis blev der gennemført en dansk søgning på livsduelighed. 
Denne søgning omfattede en bibliotekssøgning samt en søgning i Goog-
le Scholar på begrebet livsduelighed. Denne danske søgning gav kun få 
referencer. Gennemgang af disse referencer viste dog, at livsduelighed 
overvejende kobles med begrebet ’resiliens’ (på engelsk: ’resilience’).  

På baggrund af disse resultater blev der efterfølgende gennem-
ført to forskellige typer af litteratursøgning: 1) en systematisk litteratur-
søgning og 2) en såkaldt sneboldsøgning.  
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SYSTEMATISK SØGNING & SCREENING 

Den systematiske søgning, som blev gennemført på engelsk, blev foretaget 
i en række centrale internationale databaser: PsycINFO, Teacher Referen-
ce Center, Academic Search Premier, SocINDEX with Full Text, ERIC.  

Søgeord i den første søgning var ‘resilience’, ‘children’ og ‘youth’: 
((resilien* AND (child* OR youth* OR adoles* OR young)). Denne 
første søgning resulterede i 15.666 referencer.  

For at målrette søgningen yderligere blev der tilføjet relevante 
underbegreber såsom well-being, social competences, life-skills, non-
cognitive skills til søgningen: ((resilien* AND (child* OR youth* OR 
adoles* OR young*)) AND ((non-cognitive skills) OR (life skills) OR 
well-being OR (social compe*))) AND (literature* OR review*). Derud-
over blev kun peer-reviewede studier medtaget. Dette resulterede i 404 
referencer.  

Efterfølgende blev de 404 referencer screenet i forhold til rele-
vans. Ved screeningen blev referencer, der lå uden for projektets tema, 
frasorteret. Det betød, at artikler, der ikke omhandlede børn og unges 
livsduelighed (resilience) eller ikke indeholdt definitioner eller studier af 
resiliens eller livsduelighed, blev frasorteret. Herudover blev dubletter, 
boganmeldelser og ikke-engelsksprogede artikler ligeledes frasorteret. 
Dette resulterede i 44 referencer, der blev vurderet som værende relevan-
te definitionsmæssigt. 

SNEBOLDSØGNING 

Med udgangspunkt i de relevante referencer, der blev fundet gennem 
den indledende danske søgning samt i den engelsksprogede systematiske 
søgning og screening, blev der gennemført en såkaldt sneboldsøgning. 
Dette omfattede, at der med afsæt i de inkluderede referencer blev søgt 
på den relevante litteratur, som blev nævnes i disse tekster, men som ikke 
allerede var fundet gennem litteratursøgningens tidligere faser. Denne 
form for søgning giver god indsigt i centrale begreber i feltet.  

GRÅ SØGNING 

Endelig blev litteratursøgningen suppleret af en grå søgning – dvs. søgning 
i kilder/hjemmesider, der forventedes at være relevante (fx DPU, Aarhus 
Universitet) i forbindelse med afdækning af begrebet livsduelighed. 

GENNEMGANG AF RELEVANT LITTERATUR  

Den relevante litteratur, som blev fundet i litteratursøgningen, blev gen-
nemset med henblik på at finde definitioner af livsduelighed og resiliens 
samt en beskrivelse af, hvad begreberne omfatter. Fokus var at finde 
henholdsvis fællestræk og forskelle i, hvordan livsduelighed og resiliens 
defineres og konceptualiseres i litteraturen. Centrale forskere samt tilgan-
ge til resiliens og livsduelighed blev identificeret ud fra princippet om 
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centralitet, dvs. i hvor høj grad en forsker refereres til, eller i hvor høj 
grad en tekst bruges som reference i litteraturen og ved at læne sig opad, 
hvad andre forskere mener er centrale tekster. 

UDARBEJDELSE AF DEFINITION 
På baggrund af litteraturgennemgangen samt sparring med medlemmer 
af projektets ekspertgruppe blev en række centrale tilgange til livsduelig-
hed og resiliens identificeret. Dette omfattede, hvad der forstås ved livs-
duelighed og resiliens, samt hvilke forhold, egenskaber og kompetencer 
der er fremmende for livsduelighed og resiliens. Denne viden dannede 
udgangspunkt for et første udkast til en definition på livsduelighed, som 
medlemmer af ekspertgruppen herefter kommenterede og deltog i dis-
kussion af. 

På baggrund af oplægget kombineret med diskussionerne med 
eksperterne blev projektets endelig definition på livsduelighed udarbejdet. 

EKSPERTGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG ROLLE 

I forbindelse med oprettelse af projektet blev der dannet en ekspert-
gruppe bestående af forskere og eksperter inden for børn og unges hver-
dagsliv, trivsel samt livsduelighed. Medlemmer af ekspertgruppen var: 

• Bjarne Bruun Jensen (Centerchef og professor, Steno Center for 
Sundhedsfremme) 

• Per Schultz Jørgensen (Professor Emeritus ved DPU, Aarhus Uni-
versitet)  

• Britta Kyvsgaard (Forskningschef, Justitsministeriet og professor, 
Aalborg Universitet) 

• Anne Linder (Psykolog og forfatter) 
• Ida Schwartz (Lektor, University College Lillebælt)  
• Kamilla Gumede, Nanna Bøgh Laursen og Jeppe Hillgaard (Sous-

chef og projektkoordinatorer, Trygfondens Børneforskningscenter, 
Aarhus Universitet). 

Ekspertgruppen fungerede som værdifuld sparring i to faser af begrebs-
afklaringen. Først i forbindelse med afdækningen af den centrale forstå-
else af livsduelighedsbegrebet, hvor medlemmer af ekspertgruppen bi-
drog med deres forståelse og perspektiv på begrebet livsduelighed. Si-
denhen i forbindelse med projektgruppens præsentation af første egent-
lige udkast til en definition af livsduelighed. 
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