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1. OPSUMMERING

VIDA-projektet er et effektstudium foldet ud på institutionsniveau i fire udvalgte kommuner med det 

formål at kvantificere effekten af to forskellige pædagogiske strategier. I den ene gruppe af instituti-

oner er fokus børns læring, herunder specifikt børns læring, trivsel og inklusion gennem hverdangen 

(VIDA gruppen). I den anden gruppe er fokus børns læring og trivsel samt forældreinddragelse 

(VIDA+ gruppen). De to interventionsgrupper sammenlignes med en kontrolgruppe. Børnenes udvik-

ling følges over to år, hvorefter det skal analysere og vurderes, om interventionerne har haft nogen 

effekt i forhold til børnenes kompetenceudvikling. 

Effekten af interventionerne sker ved, at man ser på, hvordan børnenes kompetencer udvikler sig i 

interventions- henholdsvis kontrolinstitutioner, når man sammenligner med baseline. Der sker såle-

des en screening ved undersøgelsesperiodens start, midtvejs og ved projektets afslutning. Screenin-

gen sker gennem spørgeskemaer, som udfyldes af pædagogerne. Screeningen skal med andre ord 

afdække kompetenceniveauet hos børnene i henholdsvis interventions- og kontrolinstitutionerne. 

Opdelingen i interventions- og kontrolinstitutioner er sket ved ved anvendelse af registerdata om-

kring børnenes og forældrenes baggrundsforhold, således at de tre institutionsgrupper ud fra en 

række baggrundsindikatorer må antages at have samme andel af socialt udsatte børn. Et væsentligt 

formål med screeningen ved baseline var således at analyse, om intentionen med segmenteringen er 

nået. For hvis de tre institutionsgrupper ”ligner hinanden”med hensyn til social og uddannelsesmæs-

sig sammensætning, bør det slå igennem på den måde, at de også ”ligner hinanden”, når man ser på 

børnenes kompetencer. Den entydige konklusion fra de indledende analyser af screeningsdata fra 1. 

screeningsrunde var, at dette er lykkes - børnene/institutionerne i de tre grupper er i udgangspunk-

tet fuldt ud sammenlignelige.  

Denne 3. screeningsrunde er den sidste af i alt tre. Resultaterne fra denne runde peger på, at svar-

procenten både overordnet såvel som opdelt på forskellige baggrundsforhold er tilfredsstillende. Der 

kan dog dels konstateres enkelte statistisk signifikante forskelle i frafaldet fra runde til runde hvad 

angår baggrundsforhold, dels kan der ved nærværende screeningsrunde konstateres enkelte stati-

stisk signifikante forskelle på baggrundsforhold mellem interventions- henholdsvis kontrolinstitutio-

ner. I alle tilfælde er forskellene dog små. Samlet set er der derfor ikke grund til forbehold over for 

repræsentativiteten. 
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 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING 1.1

Nærværende notat beskriver repræsentativiteten af data bag VIDA-projektet. For mere om projektet 

henvises til www.edu.au.dk/forskning/projekter/vida/ samt projektets tidligere publikationer. 

Notatet indeholder en bortfalds- og balanceringsanalyse. Til brug for notatets analyser er der dannet 

følgende baggrundsvariable via forskeradgang hos Danmarks Statistik (i parentes de anvendte kate-

gorier):1 

 Barnets køn (dreng / pige)

 Barnets alder ved 3. screeningsrunde (3-4 år / 5-7 år)

 Barnets herkomst (dansker / indvandrer eller efterkommer)

 Mors uddannelse (ingen videregående uddannelse / videregående uddannelse)

 Fars uddannelse (ingen videregående uddannelse / videregående udddannelse)

 Familiens højeste uddannelse (ingen videregående uddannelse / videregående uddannelse)2

 Familietype (ikke enlig / enlig)3

 Familiens indkomst (tilhører det nederste indkomstdecil / tilhører ikke det nederste ind-

komstdecil)4

 Familiens modtagelse af kontakthjælp/førtidspension (modtager kontanthjælp eller førtids-

pension / modtager ikke kontanthjælp eller førtidspension)5

Notatet har følgende struktur: Først præsenteres i kapitel 3 resultaterne af en bortfaldsanalyse. Heri 

opgøres dels den overordnede svarprocent og svarprocenter opdelt på baggrundsforhold, dels vises 

frafaldsmønstre over tid hvad angår baggrundsforhold. Herefter vises i kapitel 4 en balanceringsana-

lyse, hvor interventions- henholdsvis kontrolinstititutioner sammenlignes på udvalgte baggrundsva-

riable. Endelig fremgår i bilaget spørgeskemaet bag 3. screeningsrunde, herunder med randfordelin-

ger for de enkelte spørgsmål. 

1
 Variablene er medmindre andet er angivet opgjort, da barnet var 3 år. 

2
 Det antages, at barnet bor ved moderen, hvis barnets biologiske forældre ikke er sammen. Hvad angår biolo-

giske forældre antages det endvidere, at et gift par er forældre til det samme barn. 
3
 En familie består af en eller flere personer, der bor på samme adresse, og som er knyttet til hinanden ved 

bestemte relationer. Enlig er en person, der ikke lever i par. Variablen måler således, om barnet bor ved en 
enlig mor eller far. 
4
 Der benyttes den ækvivalerede disponible indkomst for familien. Tallene er omregnet til 2011-værdier. 

5
 Samme antagelser er gjort som nævnt i fodnote 3. 

http://www.edu.au.dk/forskning/projekter/vida/
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2. BORTFALDSANALYSE 

 SAMLET SVARPROCENT 2.1

Nærværende screenignsrunde, som er den tredje og sidste, omfatter i alt 124 institutioner og 7.233 

børn. Der er uddelt et spørgeskema for hvert barn. Spørgsmålsformuleringer og en randfordeling for 

hvert spørgsmål fremgår af bilaget. 

Tabel 1 nedenfor viser den samlede svarprocent.6 Denne er på 94,3 pct., hvilket kan betegnes som 

tilfredsstillende. 

Tabel 1. Svarprocent ved 3. screeningsrunde.  

 Svarprocent Antal børn, der har haft mu-
lighed for at deltage 

I alt 94,3 7.233 
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 

Tabel 2 viser svarprocenterne opdelt på kommuneniveau for de fire deltagende kommuner. Det ses, 

at forskellen i deltagelse på kommuneniveau er beskeden.  

Tabel 2. Svarprocenter ved 3. screeningsrunde fordelt på kommuner.  

 Svarprocent Antal børn, der har haft mu-
lighed for at deltage 

Brøndby 97,3 1.270 

Gentofte 91,7 1.396 

Horsens 96,0 3.012 

Randers 91,1 1.555 
Note:   (         )                    
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 

                                                           

 

 

6
 Et spørgeskema anses som besvaret, hvis det sidste spørgsmål i spørgeskemaet er udfyldt (spørgsmål 17, 

D20). 
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Endelig præsenterer tabel 3 svarprocenterne i interventions- henholdsvis kontrolinstitutioner. Det 

fremgår, at svarprocenten er marginalt lavere i kontrolinstitutionerne sammenlignet med interventi-

onsinstitutionerne. 

Tabel 3. Svarprocenter ved 3. screeningsrunde fordelt på interventions- henholdsvis kontrolinstitutioner.  

 Svarprocent Antal børn, der har haft mu-
lighed for at deltage 

Kontrolinstitutioner 89,8 2.015 

VIDA institutioner 96,9 2.757 

VIDA+ institutioner 95,2 2.461 
Note:   (         )                     
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 

 SVARPROCENTER OPDELT PÅ BAGGRUNDSVARIABLE 2.2

I dette afsnit vises svarprocenterne, når man opdeler på udvalgte baggrundsvariable gennem regi-

sterdata omkring børnenes og forældrenes baggrundsforhold.  

Denne opdeling fremgår af nedenstående tabel 4.  

Tabel 4. Svarprocenter fra 3. screeningsrunde ved forskellige kombinationer af familietype, uddannelsesnivaeu, modta-
gelse af kontanthjælp/førtidspension og herkomst.  

Familietype  Familiens højeste uddannelse  

Barnets herkomst  

Indvandrer/ 
Efterkommer 

Dansker I alt 
 

Modtager familien kontanthjælp/førtidspension?  

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

Svarprocenter Antal 

Ikke-enlig 
Ikke videregående 98,5 98,9 98,6 96,5 95,2 96,3 96,8 96,1 96,7 2.243 

Videregående 96,2 89,2 94,9 96,4 95,0 96,4 96,4 92,8 96,3 3.515 

I alt 97,6 96,2 97,3 96,4 95,2 96,3 96,5 95,5 96,4 5.758 

Enlig 
Ikke videregående 96,6 95,1 95,7 96,7 98,2 97,2 96,7 97,8 97,1 831 

Videregående - - - 93,8 - 94,1 93,3 - 93,7 269 

I alt 92,7 95,6 94,2 95,7 98,2 96,4 95,6 97,9 96,3 1.100 

I alt 
Ikke videregående 98,3 97,8 98,1 96,6 96,6 96,6 96,8 96,9 96,8 3.074 

Videregående 95,3 90,2 94,3 96,2 95,8 96,2 96,2 93,8 96,1 3.784 

I alt 97,2 96,0 96,9 96,3 96,5 96,4 96,2 96,4 96,4 6.858 

Note: I tabellen er felter, der repræsenterer mindre end 20 børn, blanket af. 
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud og Danmarks Statistik. 

Tabellen viser, at svarprocenterne for alle grupper ligger på et tilfredsstillende niveau. 
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 FRAFALDSMØNSTRE OVER TID 2.3

I dette afsnit afdækkes frafaldsmønstre over tid. Det sker gennem to sammenligninger på udvalgte 

baggrundsvariable: 

 For overgangen fra runde 1 til runde 2 sammenlignes børn, der har besvaret spørgeskemaet 

i runde 1, men ikke runde 2, med børn, der har besvaret spørgeskemaet i begge runder.  

 For overgangen fra runde 2 til runde 3 sammenlignes børn, der har besvaret spørgeskemaet 

både i runde 1 og runde 2, men ikke runde 3, med børn, der har besvaret spørgeskemaet i 

alle tre runder. 

2.3.1 Overgang fra runde 1 til runde 2 

I de følgende tabeller er børn med et frafald fra runde 1 til 2 placeret i kategorien ’Frafald’, mens 

børn der var med i begge runder er sat i kategorien’Ikke-frafald’. Tabellerne viser, hvorvidt der er 

forskel i frafaldet hvad angår udvalgte baggrundsforhold. 

Tabel 5. Køn og frafald fra runde 1 til 2. Rækkeprocent.  

 Frafald Ikke-frafald I alt N 

Pige  33,6   66,4          100,0  3.387 

Dreng  31,8   68,3          100,0  3.446 

I alt  32,7   67,4          100,0  6.833 
Note:   (1, N = 6.833) = 2,5803, p = 0,108. 
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 

 

 

Tabel 6. Herkomst og frafald fra runde 1 til 2. Rækkeprocent.  

 Frafald Ikke-frafald I alt N 

Indvandrere  32,9   67,1          100,0  663 

Danskere  32,2   67,9          100,0  6.102 

I alt  32,2   67,8          100,0  6.765 
Note:   (1,N = 6.765) = 0,1449, p = 0,703. 
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 
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Tabel 7. Familiens indkomst og frafald fra runde 1 til 2. Rækkeprocent. 

Frafald Ikke-frafald I alt N 

Tilhører ikke nederste 
indkomstdecil  32,0  68,0  100,0 5.777 

Tilhører nederste ind-
komstdecil  32,9  67,2  100,0 554 

I alt  32,1  67,9  100,0 6.331 
Note:   (1,N = 6.331) = 0,1592, p = 0,690. 
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 

Tabel 8. Familietype og frafald fra runde 1 til 2. Rækkeprocent. 

Frafald Ikke-frafald I alt N 

Ikke enlig  31,4  68,5  100,0 5.499 

Enlig  35,7  64,3  100,0 1.266 

I alt  32,2  67,7  100,0 6.765 
Note:   (1,N = 6.765) = 8,6277, p = 0,003. 
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 

Tabel 9. Mors uddannelse og frafald fra runde 1 til 2. Rækkeprocent. 

Frafald Ikke-frafald I alt N 

Ingen videregående uddan-
nelse  33,3  66,7  100,0 3.504 

Videregående uddannelse  31,1  68,9  100,0 3.053 

I alt  32,3  67,7  100,0 6.557 
Note:   (1,N = 6.557) = 3,4804, p = 0,062.
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 

Tabel 10. Fars uddannelse og frafald fra runde 1 til 2. Rækkeprocent. 

Frafald Ikke-frafald I alt N 

Ingen videregående uddan-
nelse  32,6  67,4  100,0 3.983 

Videregående uddannelse  31,2  68,8  100,0 2.459 

I alt  32,1  67,9  100,0 6.442 
Note:   (1,N = 6.442) = 1,2370, p = 0,266. 
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 
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Tabel 11. Kontanthjælp/førtidspension og frafald fra runde 1 til 2. Rækkeprocent.  

 Frafald Ikke-frafald I alt N 

Modtager ikke kontant-
hjælp/førtidspension  32,2   67,8          100,0  5.928 

Modtager Kontant-
hjælp/førtidspension  32,3   67,7          100,0  826 

I alt  32,3   67,8          100,0  6.754 
Note:   (1,N = 6.754) = 0,0025, p = 0,960. 
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 

 

 

Tabellerne viser, at der kan konstateres en enkelt statistisk signifikant sammenhæng mellem bag-

grundsforhold på den ene side og frafald på den anden side. Således er der et større frafald blandt 

børn, hvis mor eller far er enlig. Forskellen i frafald er dog beskeden. 

 

2.3.2 Overgang fra runde 2 til runde 3 

Nu ses på overgangen fra runde 2 til runde 3. Denne gang dækker kategorien ’Frafald’ over børn, 

som har besvaret spørgeskemaet i runde 1 og runde 2, men ikke runde 3. Kategorien ’Ikke-frafald’ 

indeholder de børn, som har besvaret spørgeskemaet i alle tre runder. 

Tabel 12. Køn fordelt og frafald fra runde 2 til 3. Rækkeprocent.  

 Frafald Ikke-frafald I alt N 

Pige  53,2   46,8          100,0  2.250 

Dreng  52,9   47,1          100,0  2.352 

I alt  53,1   46,9          100,0  4.602 
Note:   (1,N = 4.602) = 0,0327, p = 0,856. 
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 

 

 

Tabel 13. Herkomst og frafald fra runde 2 til 3. Rækkeprocent.  

 Frafald Ikke-frafald I alt N 

Indvandrere  53,5   46,5          100,0  445 

Danskere  52,8   47,2          100,0  4.140 

I alt  52,9   47,1          100,0  4.585 
Note:   (1,N = 4.585) = 0,0696, p = 0,792. 
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 
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Tabel 14. Familiens indkomst og frafald fra runde 2 til 3. Rækkeprocent.  

 Frafald Ikke-frafald I alt N 

Tilhører ikke nederste 
indkomstdecil  52,4   47,6          100,0  3.927 

Tilhører nederste ind-
komstdecil  54,3   45,7          100,0  372 

I alt  52,6   47,5          100,0  4.299 
Note:   (1,N = 4.299) = 0,5024, p = 0,478. 
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 

 

 

Tabel 15. Familietype og frafald fra runde 1 til 2. Rækkeprocent.  

 Frafald Ikke-frafald I alt N 

Ikke enlig  52,5   47,4          100,0  3.771 

Enlig  54,3   45,7          100,0  814 

I alt  52,8   47,1          100,0  4.585 
Note:   (1,N = 4.585) = 0,7896, p = 0,374. 
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 

 

 

Tabel 16. Mors uddannelse og frafald fra runde 1 til 2. Rækkeprocent.  

 Frafald Ikke-frafald I alt N 

Ingen videregående uddan-
nelse  53,5   46,5          100,0  2.338 

Videregående uddannelse  52,2   47,8          100,0  2.103 

I alt  52,9   47,2          100,0  4.441 
Note:   (1,N = 4.441) = 0,7519, p = 0,386. 
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 

 

 

Tabel 17. Fars uddannelse og frafald fra runde 1 til 2. Rækkeprocent.  

 Frafald Ikke-frafald I alt N 

Ingen videregående uddan-
nelse  52,1   47,9          100,0  2.686 

Videregående uddannelse  53,5   46,5          100,0  1.691 

I alt  52,7   47,3          100,0  4.377 
Note:   (1,N = 4.377) = 0,8118, p = 0,368. 
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 
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Tabel 18. Kontanthjælp/førtidspension og frafald fra runde 1 til 2. Rækkeprocent. 

Frafald Ikke-frafald I alt N 

Modtager ikke kontant-
hjælp/førtidspension  53,0  47,1  100,0 4.017 

Modtager kontant-
hjælp/førtidspension  52,2  47,8  100,0 559 

I alt  52,9  47,1  100,0 4.576 
Note:   (1,N = 4.576) = 0,1003, p = 0,751. 
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 

Tabellerne viser, at der ikke kan påvises statistisk signifikante sammenhænge mellem baggrundsfor-

hold og frafald. 
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3. BALANCERINGSANALYSE

Opdelingen af institutionerne i interventions- henholdsvis kontrolinstitutioner ud fra en række bag-

grundsindikatorer sikrede i udgangspunktet, at institutionerne var balancerede på baggrundsvariab-

lene. Men en trussel mod VIDA-projektes interne validitet er, at non-response eller manglende del-

tagelse blandt børnene kan lede til, at institutionerne ikke længere er sammenlignelige på tværs af 

interventions- henholdsvis kontrolinstitutioner. Derfor sammenlignes nu interventions- henholdsvis 

kontrolinstitutioner ud fra en række baggrundsvariable. 

Tabel 19. Interventions- og kontrolinstitutioner og køn. Rækkeprocent. 

Piger Drenge I alt N 

Kontrol 48,0 52,0 100,0 1.870 

VIDA 49,7 50,3 100,0 2.684 

VIDA + 49,0 51,0 100,0 2.356 
Note:   (2,N = 6.910) = 1,2456, p = 0,536. 
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 

Tabel 20. Interventions- og kontrolinstitutioner og alder. Rækkeprocent. 

3-4 år 5-7 år I alt N 

Kontrol 33,6 66,4 100,0 1.870 

VIDA 33,5 66,5 100,0 2.684 

VIDA + 33,1 66,9 100,0 2.356 
Note:   (2,N = 6.910) = 0,1294, p = 0,937.
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 

Tabel 21. Interventions- og kontrolinstitutioner og herkomst. Rækkeprocent. 

Indvandrere/Efterkommere Danskere I alt N 

Kontrol 11,8 88,2 100,0 1.846 

VIDA 10,1 89,9 100,0 2.645 

VIDA + 10,4 89,6 100,0 2.321 
Note:   (2,N = 6.812) = 3,4712, p = 0,176. 
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 
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Tabel 22. Interventions- og kontrolinstitutioner og familiens indkomst. Rækkeprocent.  

 Tilhører ikke ne-
derste indkomst-

decil 

Tilhører nederste 
indkomstdecil 

I alt N 

Kontrol 90,3  9,8 100,0  1.138 

VIDA 90,8  9,2 100,0  1.648 

VIDA + 88,8 11,2 100,0  1.434 
Note:   (2,N = 4.220) = 3,4957, p = 0,174. 
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 

 

 

Tabel 23. Interventions- og kontrolinstitutioner og familetype. Rækkeprocent. 

 Ikke enlig Enlig I alt N 

Kontrol 85,4 14,6 100,0  1.846 

VIDA 87,3 12,7 100,0  2.645 

VIDA + 85,0 15,0 100,0  2.321 
Note:   (2,N = 6.812) = 6,2657, p = 0,044. 
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 

 

 

Tabel 24. Interventions- og kontrolinstitutioner og mors uddannelse. Rækkeprocent. 

 Ingen videregåen-
de uddannelse 

Videregående 
uddannelse 

I alt N 

Kontrol 56,6 43,5 100,0  1.726 

VIDA 50,4 49,6 100,0  2.504 

VIDA + 53,9 46,1 100,0  2.153 
Note:   (2,N = 6.383) = 15,8763, p = 0,000. 
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 

 

 

Tabel 25. Interventions- og kontrolinstitutioner og fars uddannelse. Rækkeprocent. 

 Ingen videregåen-
de uddannelse 

Videregående 
uddannelse 

I alt N 

Kontrol 64,6 35,4 100,0  1.701 

VIDA 60,3 39,7 100,0  2.479 

VIDA + 61,1 38,9 100,0  2.142 
Note:   (2,N = 6.322) = 8,4421, p = 0,015. 
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 
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Tabel 26. Interventions- og kontrolinstitutioner og kontanthjælp/førtidspension. Rækkeprocent. 

 Modtager ikke kontant-
hjælp/førtidspension 

Modtager kontant-
hjælp/førtidspension 

I alt N 

Kontrol 87,8 12,2 100,0  1.224 

VIDA 88,8 11,2 100,0  1.754 

VIDA + 87,1 12,9 100,0  1.546 
Note:   (2,N = 4.524) = 2,2685, p = 0,322. 
Kilde: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. 

 

Tabellerne viser, at der er enkelte statistisk signifikante sammenhænge mellem interventions- og 

kontrolinstitutioner og baggrundsforhold. Således kan der konstateres mindre forskelle hvad angår 

familietype samt faderens og moderens uddannelse. Det kan derfor være vigtigt at kontrollere for 

disse variable i senere analyser. 
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4. BILAG – SPØRGESKEMA MED RAND-

FORDELING 

På de følgende sider fremgår spørgeskemaet bag 3. screeningsrunde, herunder med randfordelinger 

for de enkelte spørgsmål. 
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BILAG 2 RASCH-ANALYSER.
PETER ALLERUPS BIDRAG. OKTOBER 2013



Peter Allerup’s bidrag til VIDA - rapport 

3. Oktober 2013

Psykometriske egenskaber ved items i VIDA skemaerne 

Samtlige items i VIDA er af Likert typen med en underliggende ordinal svarskala. Selv om en 

række VIDA - items er tænkt som del af én dimension eller faktor, kan der i praksis være et stykke 

vej til at realisere det. Der er set tale om at erstatte svarene på en række enkeltitems med ét tal, 

skalaværdien eller scoreværdien (Rasch scoren), altså at erstatte en differentieret ’profil’ af detaljer i 

form af svarene på en række items med ét indeks, der skal stå som mål for alle items under ét og 

udgøre et mål for kompetencen hos barnet – et kompetencemål, hvis indhold er bestemt af den 

fælles latente dimension, der binder items sammen. Denne reduktionsproces kan vurderes statistisk 

ved hjælp af såkaldte Rasch Modeller (se Allerup, 1994) og det sker ofte, at ikke alle items 

tilfredsstiller kravene.   

Undertiden anvendes en såkaldt profilteknik, hvor besvarelsen af enkelt items inden for en 

dimension analyseres som en flerdimensional enhed. Under denne analysevinkel er det relevant at 

se på en række af konkrete svar, fx profilen a1=(1,3,5,4,5,1,3,2,1) der markerer 1=”sjældent/aldrig” 

på første delspørgsmål A2, …,5= ”næsten altid/altid” for tredje delspørgsmål A17, osv. .  Man ser 

altså via denne teknik på profiler og baserer sine analyser på forskelle mellem de profiler, der opstår 

via besvarelserne. Det teoretiske antal mulige profiler er i dette eksempel med 9 A-delspørgsmål, 

der hver kan scores på 5 trin, lig med 5
9
 = 1953125 ! Altså næsten 2 mio forskellige profiler og

dermed langt ud over grænsen for, hvad man pædagogisk/psykologisk set kan give navne og 

mening til.  Selv om sådanne profilanalyser i princippet bevarer informationsindholdet med alle 

detaljer enkeltsvarene, fungerer profil-teknikken i praksis ikke i VIDA.   

Klassiske psykometriske analyser problematiserer ikke den beskrevne reduktionsproces, der starter 

med en hypotese eller formodning om, at en række items hører sammen i én fælles latent dimension 

til det sluttrin, at det er muligt at benytte skalaindeks-værdien over alle items. Der er, som omtalt en 

statistisk fordel ved at transformere informationsindholdet i en række items til en skalaindeksværdi i 

form af øget statistisk præcision i målingerne af barnets kompetencer og det er en konsekvens af 

analysen, at samtlige analyser der ellers skulle gennemføres ved at se på hvert enkelt item, kan 

erstattes med analyser, der er gennemført ud fra disse skalaindeksværdier.  



Rasch analyserne af items fra de 12 skalaer koncentreres omkring analyser af de såkaldte Item 

Karakteristiske Kurver (ICC), der viser en sammenhæng mellem faktiske ændringer (Y-akse) på et 

spørgsmål (punkter) med forventede ændringer (fuldt optrukket) iflg. Rasch Modellen, når man 

ændrer det generelle kompetenceniveau målt via skalaen (X-aksen). Hvis punkterne følger den fuldt 

optrukne er det tegn på at item’et reflekterer samme ændringer som måles generelt i skalaen og det 

kaldes for homogent.  

Analysen oven for kan gennemføres under iagttagelse af fx barnets køn. Det skulle gerne være 

samme mønster for de to køn. Det viste eksempel demonstrerer et item uden ’kønsskævheder’ eller 

såkaldt kønsbias. 

Ud fra de indsamlede data er der for hver af VIDA dimensionerne f1-f13 gennemført psykometriske 

Rasch analyser. Analysernes resultat vurderes i forhold til de analyser, som tidligere fandt sted 

under HPA projektet (Jensen, 2009)  hvilket betyder, at det ikke er forventet, at items under VIDA 



nu viser sig at være inhomogene, fordi HPA projektet netop inkluderede de psykometriske Rasch 

analyser, som i sidste fase ’godkendte’ de items, som er grundlaget for VIDA analyserne.  

Tabellen herunder viser strukturen i de data, der ligger bag ved hver af VIDA dimensionerne. Den 

sammenfatter N elevers svar på k opgaver, som prøven generelt tænkes at bestå af. De oprindelige 

svar på 4-trins Likert skalaer er af tekniske hensyn dikotomiseret idet man benytter kodningen 1 = 

’1 2 3’ fra den oprindelige ordinale scoring og  0 = ’4’. Barn nr. 1 har opnået scoren: a1., som også 

kaldes VIDAscoren.  

Set fra en praktisk synsvinkel kan man, hvis man ønsker det, sammenligne børnene ud fra en simpel 

rangordning ved hjælp af VIDA-scorerne. Altså alene ud fra antallet af ’1’- besvarelser  av. v=1, …, 

N .  

Mulighederne for at foretage simple sammenligninger alene ud fra VIDA scorerne av.  blev af G. 

Rasch (Rasch,1960) ’oversat’ matematisk til, at de data, som er indeholdt i tabellen skal kunne 

beskrives ved hjælp af den såkaldte Rasch Model (1), som er den simpleste og mest krævende 

model af Rasch modellerne: 1,..., 2, måler itemprevalens og 1,..., n, måler børnenes 

kompetenceniveau. Med disse to sæt teoretiske mål (prevalens= i og niveau=  v) er 

sandsynligheden for at barnet scorer ’1’ til item nr. i (dvs. avi=1) følgende (1): 
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(1) 

Items 

Børn It 1 It2 It 3 It I . It k VIDAscore 

(rv) 

1 1 0 1 1 1 0 a1. 

2 0 1 1 0 0 1 a2. 

3 1 1 0 1 1 0 a3. 

. . 

V 1 0 1 avi . 1 av. 

N 1 1 0 aNi . 0 aN. 

Item score (si) a.1 a.i . a.k a.. 



 

Denne model er speciel blandt mængden af IRT (Item Response Theory) modeller.  Det skyldes bla. 

At Rasch (Rasch,1968) er kendt for at vise, at tre følgende udsagn er ækvivalente:  

 

(i):VIDAscorerne (og item scorerne) udtømmer al viden om ’prevalens’  1,..., k og ’niveau’  1,..., 

n (sufficiens), 

  

(ii): Det er muligt at sammenligne VIDAkompetencer 1,..., n via en hvilken som helst subgruppe 

af items (skal føre til samme resultat)  og 

 

 (iii) Rasch modellen er en gyldig statistisk beskrivelse af data i tabellen.  

 

Den første egenskab er en form for validering af VIDAscorer. Den anden egenskab kaldes ’specifik 

objektivitet’ og er ekstrem anvendelig ved testsituationer, hvor ikke alle elever får de same 

spørgsmål. Rent praktisk kontrolleres Rasch modellens gyldighed (iii) som omtalt ved at studere de 

såkaldt Item Karakteristiske Kurver ICC(v):  

ICC avi v   Prob( , , )1  (2) 

Disse kurvers S-form skal se ud på en bestemt måde for at Rasch Modellen er gyldig.  

 

Undertiden benyttes den såkaldt to-parameter (logistiske) Rasch model (3) som alternativ til den 

simple Rasch Model (1), i situationer hvor den simple én-parameter model ikke passer (Lord and 

Novick ,1968): 
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I model (3) indgår såkaldte item diskriminations parametre 1,...., n ved siden af itemparametrene, 

1,..., k ,de markerer hældninger på de item karakterisiske kurver ICC's og skal estimeres  som et 

‘ekstra’ sæt parametre, sammen med  - og  parametre. Jo stejlere en ICC kurve er jo bedre 

diskrimineres mellem naboværdier af elevfærdigheder.  Modellen (3) reduceres til den simple 

model (1), hvis alle item diskriminationer er lig med 1: i=1 . 

 

 

 



Beregning af Rasch VIDAscores  

Rasch VIDA scores 1,..., n skal estimeres og det er i princippet dem, der indgår i normer fra de 

anvendte spørgeskemaer.  

Det er nødvendigt at have estimeret item parametrene først, før man estimerer elevernes niveauer 

1,..., n . Det foregår ved at indsætte de estimerede itemparametre  1,..., k i følgende (Maximum 

Likelihood) ligning (4) : 

1-K1,...,=r   
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 (4) 

Venstre siden r angiver VIDAscoren r = av. . Der er ikke løsninger til ligningen for r=0 og r=K, men 

i disse tilfælde indsættes ofte nogle tal for v, som ligger uden for det interval, der rummes af r-

værdierne 1,… ,K-1. I nærværende analyser er anvendt lineære ekstrapolationer ved disse 

beregninger.    

Når man undersøger, om Rasch modellen (1) er egnet som beskrivelse af data i tabel 6, sker 

vurderingen ofte ret effektivt ved at vurdere sandsynligheden for en række af specifikke elevsvar 

(avi
(0)

,...,avK
(0)

) givet at eleven har  av.
(0)

 rigtige i alt:
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a a p a a a p a a a
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(5) 

Hvis sandsynligheden er mindre en 0.05 bør man se efter, hvad der kunne være årsagen. Det kunne 

dække over, at der er såkaldt ’lokal’ afhængighed i svarene til de enkelte items. Altså at et svar på ét 

item kan afhænge af, om der er svaret rigtigt eller forkert på det foregående item.  

De faktisk gennemførte Statistiske Rasch analyser på data konfirmerede resultaterne fra HPA 

projektet, idet data viste acceptabel tilpasning til Rasch modellens krav 

Den præcision, hvormed elevernes VIDA kompetenceniveau estimeres, afhænger af antallet af 

opgaver, som eleven besvarer. En tommelfingerregel, som bla. følges ved afviklingen af  De 

Nationale Adaptive IT-baserede Tests er, at eleverne mindst skal besvare et antal opgaver, således 

at standard error of measurement (SEM) er mindre end 0.3, Denne størrelse regnes simpelt ud fra 

følgende relationer   



 

 
)6(V1/SEM              
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Betingelserne for at opnå  en tilfredsstillende præcision er normalt opfyldt, når eleverne er scoret på 

flere end ca. 15 spørgsmål. Fortolkningen af  den beskrevne målefejl (errror of measurement) 

refererer til den usikkerhed på beregningen af Rasch VIDA scoren, som vil opstå, hvis barnet 

udsættes for gentagne målinger.

 

  

Den statistiske usikkerhed på estimatet af Rasch VIDA scoren afhænger af det numeriske niveau af 

Rasch scoren = σv , altså af færdighedsniveauet og af fordelingen af itemparametrene. Endeligt 

indgår selve antallet af items, som eleven har været screenet med også. Det er ikke helt ligegyldigt 

om de benyttede items har lille eller stor prevalens, den såkaldte Standard Error of Measurement 

(SEM) vokser med et dalende antal opgaver og kan hurtigt blive så stor, at det kan blive svært at 

tildele præcis’ mening til, at et barn fx har fået estimeret en bestemt værdi.  

 

En oversigt over hvorledes de 12 indices indbyrdes korrelerer, er præsenteret i følgende tabel, der 

gengiver simple (Spearman) korrelationer 

 



Spearman Correlations 

f1 f2 f3 f4 f5 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 

f1 1.00000 0.85788 0.86537 0.62999 0.85621 0.83620 0.82988 0.84980 0.83837 0.85766 0.85072 0.83918 

f2 0.85788 1.00000 0.89458 0.48137 0.93173 0.87524 0.86699 0.87133 0.88478 0.83992 0.82581 0.87253 

f3 0.86537 0.89458 1.00000 0.57586 0.89718 0.85720 0.84956 0.86353 0.86411 0.85553 0.85238 0.86454 

f4 0.62999 0.48137 0.57586 1.00000 0.48243 0.51389 0.50982 0.54029 0.50928 0.62456 0.64227 0.52424 

f5 0.85621 0.93173 0.89718 0.48243 1.00000 0.88679 0.87718 0.88102 0.89833 0.82741 0.82627 0.88210 

f7 0.83620 0.87524 0.85720 0.51389 0.88679 1.00000 0.94071 0.88504 0.92276 0.79849 0.80424 0.89436 

f8 0.82988 0.86699 0.84956 0.50982 0.87718 0.94071 1.00000 0.88182 0.91103 0.79526 0.80290 0.88247 

f9 0.84980 0.87133 0.86353 0.54029 0.88102 0.88504 0.88182 1.00000 0.89619 0.82132 0.83597 0.88669 

f10 0.83837 0.88478 0.86411 0.50928 0.89833 0.92276 0.91103 0.89619 1.00000 0.80755 0.80921 0.90656 

f11 0.85766 0.83992 0.85553 0.62456 0.82741 0.79849 0.79526 0.82132 0.80755 1.00000 0.90850 0.82023 

f12 0.85072 0.82581 0.85238 0.64227 0.82627 0.80424 0.80290 0.83597 0.80921 0.90850 1.00000 0.83608 

f13 0.83918 0.87253 0.86454 0.52424 0.88210 0.89436 0.88247 0.88669 0.90656 0.82023 0.83608 1.00000 

Det fremgår, at korrelationerne generelt er høje, de højeste er i omegnen af 0.90. Alle korrelationer 

er statistisk set signifikante.  

Ændringerne i Rasch VIDA scores fra runde 1 til runde 3 kan beregnes for hvert barn . På et 

gennemsnitsniveau er tallene givet herunder. 

     Rasch VIDA 

score 

Runde gennemsnit      standardafv. 

     ------------------------------------------------------------------------------------ 
 1  Rasch_f1  -0.8657243   2.4692410 

 Rasch_f2  0.1512147   2.6701067 
  Rasch_f3  -0.2639512   3.0063604 
 Rasch_f4  -1.8544426   1.3636442 
 Rasch_f5  0.0217068   2.4389727 
 Rasch_f7  -0.6687230   2.8572779 
 Rasch_f8  -0.6350232   3.0737991 
 Rasch_f9  -0.5315353   2.2394177 
 Rasch_f10   -0.2431442   2.2949282 
 Rasch_f11   -0.8695949   2.3494072 
 Rasch_f12   -1.0737942   2.3178213 
 Rasch_f13   -0.5374599   2.1720688 

------------------------------------------- 
 2  Rasch_f1       -0.6950056   2.4687337 

 Rasch_f2  0.3526930   2.6549161 



 Rasch_f3  -0.0566160   2.9853871 
 Rasch_f4  -1.8730946   1.3425891 
 Rasch_f5  0.1917278   2.4335269 
 Rasch_f7  -0.4025273   2.9188344 
 Rasch_f8  -0.3143336   3.1529434 
 Rasch_f9  -0.3542193   2.2368221 
 Rasch_f10   -0.0178955   2.3387995 
 Rasch_f11   -0.7199284   2.3224163 
 Rasch_f12   -0.9323734   2.2812215 
 Rasch_f13   -0.3413695   2.1893857 

------------------------------------------ 
 3  Rasch_f1  -0.8121153   2.5152381 

 Rasch_f2  0.1929827   2.6863320 
 Rasch_f3  -0.2240428   3.0236221 
 Rasch_f4  -1.9023259   1.3224637 
 Rasch_f5  0.0792403   2.4622443 
 Rasch_f7  -0.5112860   2.9588123 
 Rasch_f8  -0.3906214   3.2262399 
 Rasch_f9  -0.4406140   2.2796071 
 Rasch_f10   -0.1273813   2.3523539 
 Rasch_f11   -0.8358269   2.3583310 
 Rasch_f12   -1.0208117   2.3443593 
 Rasch_f13   -0.4168807   2.2178120 

-------------------------------------------------------------------------  
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VIDA
Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i  
dagtilbud – modelprogram. Forskningsrapport 1.
Effekter af VIDA.

VIDA-forskningsrapport 1 præsenterer resultaterne af effektstudier, der er gen-
nemført i VIDA-projektet 2011-2013.

I alt 129 daginstitutioner fra fire kommuner har deltaget i VIDA-pro jek tet. Instituti-
onerne er blevet delt i tre grupper. Den ene gruppe er blevet udsat for det, man kan 
kalde VIDA’s grundpakke – VIDA-Basis, hvor pædagoger har fået en særlig efterud-
dannelse med henblik på at handle anderledes, end de hidtil har gjort. Den anden 
gruppe VIDA-Basis + er som den første, men kombineret med et særligt fokus på 
forældreinddragelse. Den tredje gruppe er kontrolgruppe i forskningsøjemed.

Rapporten præsenterer resultater af effektstudiet, som er baseret på et randomis-
eret, kontrolleret eksperimentdesign. Effekter af VIDA evalueres ved at undersøge, 
hvilke løft der sker i børns socio-emotionelle udvikling, trivsel og læring som følge 
af deltagelse i VIDA-Basis- og VIDA-Basis +-programmerne.  

Rapporten er udarbejdet som del af forskningsserien knyttet til projektet ‘Videns-
baseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram’, som er bestilt 
og finansieret af Social-, Børne og Integrationsministeriet og udviklet og evalueret 
af forskere ved Aarhus Universitet 

Målgruppe for rapporten er ministerier, kommuner, professionshøjskoler og 
andre, som ønsker at arbejde videre ud fra VIDA-modelprogrammets principper 
og implementere hele programmet.

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK
AARHUS UNIVERSITET VIDA

VIDENSBASERET INDSATS OVER FOR UDSATTE BØRN I DAGTILBUD 


