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RESUMÉ
BAGGRUND OG FORMÅL
Konsekvenserne af mobning er store og potentielt langstrakte, hvilket understreger behovet for
at bekæmpe mobning tidligt. Over de seneste år har mange videnskabelige og empiriske studier
forsøgt at undersøge, hvad et virkningsfuldt antimobbeprogram er. Nyere forskning har bevæget
sig fra et individfokus til at se på børnegruppen som helhed og betragte mobning som et gruppefænomen, der ikke handler om ”onde børn”, men om ”onde mønstre”. Mange af disse studier har
fokuseret på skolebaserede antimobbeprogrammer, men meget få studier har betragtet tidlige
antimobbeinterventioner.
Antimobbeprogrammet Fri for Mobberi placerer sig netop i denne kontekst, da programmet bl.a.
fokuserer på at skabe inkluderende børnefælleskaber og på at aktivere tilskuerne til mobberi.
Samtidig er Fri for Mobberi en tidlig og forebyggende indsats, der kan anvendes helt ned til 0-3årige børn.
Indeværende evaluering er den første, der undersøger de kvantitative effekter af antimobbeprogrammet Fri for Mobberi. Rapporten belyser effekterne – målt på børns socioemotionelle kompetencer – af anvendelsen af Fri for Mobberi-programmet blandt børnehavebørn under helt almindelige hverdagsvilkår i daginstitutionerne. Dette fokus muliggør en vurdering af, hvor stort et
udbytte børn generelt vil kunne få, hvis programmet anvendes lokalt i daginstitutioner. I studiet
undersøges det, om målrettet arbejde med et antimobbeprogram i børnehaven styrker børns
socioemotionelle kompetencer.
TEORETISK GRUNDLAG
Det er ikke entydigt, hvad der gør et antimobbeprogram effektfuldt, men mange studier peger
på, at programmer, der ikke blot arbejder med den mobbede eller mobberen, men fokuserer på
de underliggende socioemotionelle faktorer, kan være mere effektfulde. Studier viser således dels
en tæt sammenhæng mellem følelsesmæssig intelligens og mobning, og dels at en styrkelse af
socioemotionel læring kan påvirke mobning både på individ- og gruppeniveau. Et vigtigt element
i at skabe stærke og trygge børnefællesskaber kunne således være en understøttelse af sociale
og socioemotionelle kompetencer, som børnene har behov for for at kunne indgå i disse fællesskaber.
UNDERSØGELSESDESIGN OG DATAMATERIALE
Tre projektkommuner deltog i afprøvningen og evalueringen af Fri for Mobberi-programmet. De
udvalgte institutioner i kommunerne blev tilfældigt opdelt i to grupper: en indsatsgruppe og en
”venteliste”-kontrolgruppe. Begge grupper gennemførte en førmåling af alle børnenes socioemotionelle kompetencer, hvorefter indsatsgruppen påbegyndte arbejdet med Fri for Mobberiprogrammet. Kontrolgruppen fortsatte deres normale arbejde med børnene. Programperioden
strakte sig over fem måneder. Ved afslutningen af disse fem måneder gennemførte både indsatsog kontrolgruppen en eftermåling af alle børnenes socioemotionelle kompetencer. Efterfølgende
modtog ”venteliste”-kontrolgruppen materiale og undervisning i Fri for Mobberi og påbegyndte
arbejdet med programmet.
Børnenes socioemotionelle kompetencer blev undersøgt ved brug af SEAM, som afdækker børns
sociale adfærd og følelsesmæssige trivsel. Spørgsmålene i SEAM kan inddeles i 10 delskalaer, der
afspejler forskellige områder af barnets adfærd. Disse delskaler kan efterfølgende samles i to
indeks; Empati samt Selvregulering og samarbejde. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at
de to indeks således dækker over adskillige kompetencer hos barnet.
Udover målinger af børnenes socioemotionelle kompetencer består undersøgelsens datagrundlag
også af refleksionsnoter, som personalet i indsatsgruppen udfyldte hver anden uge under hele
projektforløbet. Refleksionsnoterne giver viden om intensiteten, hvormed der er arbejdet med
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materialet og børnenes deltagelse. Endelig er der indhentet baggrundsoplysninger for børnene og
deres forældre fra Danmarks Statistik.
HOVEDRESULTATER

Arbejdet med Fri for Mobberi-programmet medfører et væsentligt udbytte hos børn i indsatsgruppen sammenlignet med børnene i kontrolgruppen. Dette gør sig særligt gældende med hensyn til børnenes evner til at udvise empatisk adfærd. Det er ikke overraskende, at det netop er
på empati indekset, at den største effekt findes, da dette indeks netop dækker over kompetencer
hos børnene, der er tættest på fokusområderne i Fri for Mobberi-programmet.
Det anvendte måleredskab relaterer sig ikke direkte til indholdet og aktiviteterne, som indgår i
Fri for Mobberi-programmet, hvorfor resultaterne afspejler, at arbejdet med antimobbeprogrammet har haft en afsmittende effekt på børnenes generelle socioemotionelle kompetencer.

Der var stor variation i intensiteten, hvormed indsatsgruppen anvendte Fri for Mobberiprogrammet. Denne variation afspejles både i antal og typer af aktiviteter. På tværs af aktivitetstyper viser resultaterne, at der er en sammenhæng mellem højere programintensitet og større
udbytte målt på styrkelse af børnenes socioemotionelle kompetencer.
Særligt forældreinddragelse tyder på at have en stor betydning for den opnåede effekt af programdeltagelse. Børn fra de institutioner, der i højest grad har inddraget forældrene, oplever de
største effekter af Fri for Mobberi - både målt på empati, selvregulering og samarbejde.
Resultaterne fra denne delanalyse, der bygger på pædagogernes refleksionsnoter, skal fortolkes
med en vis forsigtighed, da forskellene i programintensitet i de enkelte institutioner ikke nødvendigvis er tilfældigt fordelt. Dels var det ikke en del af evalueringsdesignet, at børnene skulle modtage programmet i forskelligt omfang, og dels kan variationen have sammenhæng med børnenes
eller institutionernes karakteristika. Det skal derfor understreges, at resultaterne for programintensitet ikke kan fortolkes som årsagssammenhænge. Resultaterne giver dog en klar indikation
af, at intensiteten, hvormed programmet anvendes i institutionerne, og typerne af aktiviteter, der
anvendes, spiller en rolle for det udbytte, børnene får ud af Fri for Mobberi.
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FORBEHOLD
Effektstudiet er baseret på et ”venteliste”-inspireret design, som tillader os at kontrollere for
mange variable. Vi har dog ikke mulighed for fx at kontrollere, om pædagogerne fra institutionerne i venteliste-kontrolgruppen ændrer adfærd, på trods af at de ikke anvender Fri for Mobberi-programmet. Vi kan dermed ikke vide, om der er systematiske forskelle i den måde, hvorpå
pædagogerne i kontrol- og indsatsinstitutionerne har vurderet børnene før og efter programperioden. Med kombinationen af analysedesign, datagrundlag og analysemodel kommer vi så tæt på
en situation som muligt, hvor de beregnede effekter udelukkende afspejler indsatsen.
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BAGGRUND OG FORMÅL
BAGGRUND
Forståelsen og opfattelsen af mobning har gennem en længere periode flyttet sig fra en individorienteret tilgang til i højere grad at blive forstået som et gruppefænomen. Man fokuserer således ikke længere på det enkelte svage barn, men i højere grad på de uhensigtsmæssige dynamikker mellem børn i sociale sammenhænge, som det ikke er muligt at trække sig fra (Petersen,
2015; Kofoed & Søndergaard (red.), 2009; Rabøl Hansen, 2005). Børnefælleskabet er afgørende,
da mobning ikke kun omfatter mobbeoffer og mobber, men også tilskuere og medløbere (DCUM,
2017).
Når et barn mobbes, har det store konsekvenser. Disse konsekvenser kan både have kort- og
langsigtede effekter for individet, der bliver mobbet, individet, der mobber og de individer, der er
tilskuere til mobningen. Mobning påvirker barnets trivsel. Megen forskning viser, at mobning har
ødelæggende effekter på børns helbred og opførsel (Gini & Pozzoli, 2009; Reijntjes et al., 2010;
Fisher et al., 2012). At blive mobbet gør børn ekstremt usikre, og det skaber en følelse af ikke at
være accepteret (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2016). Desuden
kan mobning få konsekvenser for, hvordan et barn klarer sig i skolen. Blandt andet viser Eriksen
et al. (2014) at børn, som bliver mobbet, har en øget risiko for at klare sig dårligt i skolen sammenlignet med børn, der ikke bliver mobbet.
De mange beviser på, at mobning har store og potentielt langstrakte konsekvenser, understreger
behovet for bekæmpelse af mobning.
ANTIMOBBEPROGRAMMER
Over de seneste år har der været et øget fokus på behovet for indsatser, der beskytter børn mod
mobning, og selv FN’s Børnekonvention har tilføjet et krav om, at børn skal beskyttes mod mobning. Det er dog ikke entydigt hvilke antimobberprogrammer, der virker eller hvorfor. Mange
metaanalyser har undersøgt, hvor effektive forskellige antimobbeprogrammer er. Et nyt studie
finder, at der er beviser på, at interventioner, der målrettet forsøger at forhindre mobning, er
effektive. Der er dog samtidig stor forskellighed i, hvordan disse interventioner er designet (Jiménez-Barbero et al. 2016). Et andet nyt studie finder, at antimobbeprogrammer virker bedre
for yngre børn1 (Yeager et al., 2015). Disse metaanalyser fokuserer på skolebaserede antimobbeprogrammer, og kun relativt få studier ser på tidlige interventioner. Dette på trods af at veletableret viden viser, at jo tidligere en indsats placeres, jo mere effektive er resultaterne deraf
(Kautz, Heckman et al., 2015). Samlet peger disse fund på, at den tidlige forbyggende indsats
mod mobning er vigtig og kan være med til at skabe trygge og sunde børnefællesskaber og dermed øge børns trivsel. Det er dog afgørende, at de valgte antimobbeprogrammer er effektfulde.
ANTIMOBBEPROGRAMMER OG SOCIOEMOTIONELLE KOMPETENCER
Der findes endnu ikke entydig evidens for, hvad et effektfuldt antimobbeprogram skal indeholde.
Der er dog meget forskning, der peger på, at antimobbeprogrammer, der indeholder mange
komponenter, er mere effektfulde sammenlignet med programmer, der f.eks. kun er rettet mod
den mobbede eller mobberen (Ttofi & Farrington, 2009; Vreeman & Carroll, 2007). Programmer
der derimod fokuserer på de underliggende socioemotionelle faktorer, som kan medføre mobning, lader til et være effektfulde. Studier peger på, at der er en tæt sammenhæng mellem følelsesmæssig intelligens og mobning (bl.a. Schokman et al., 2014). Andre studer viser, at en styrkelse af socioemotionel læring kan påvirke mobning både på individ- og gruppeniveau (Smith &
Low, 2013). Et vigtigt element i at skabe stærke og trygge børnefællesskaber kunne således
være en understøttelse af sociale og socioemotionelle kompetencer, som børnene har behov for
for at kunne indgå i disse fællesskaber.

1

I dette metastudie defineres yngre børn, som børn i 7. klasse eller under.
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FRI FOR MOBBERI – ET ANTIMOBBEPROGRAM
Netop med henblik på at skabe inkluderende børnefælleskaber og fremme trivsel i børnegrupper
iværksatte Mary Fonden og Red Barnet i 2007 antimobbeprojektet Fri for Mobberi. Projektet er
udviklet med inspiration fra Better Buddies-programmet fra Australien og har til formål at forebygge mobning og styrke børns fællesskaber.
Boks 2-1: Det overordnede formål med Fri for Mobberi

Det overordnede formål med Fri for Mobberi er at forebygge mobning gennem følgende:
•

At skabe en varig inkluderende kultur børn og voksne imellem.

•

At udvikle gode børnefællesskaber med tolerance og respekt for hinanden.

•

At udvikle børns evne til at vise omsorg for hinanden og mod til at forsvare sig selv og kammerater,
der har svært ved selv at forsvare sig.

•

At lade programmets indhold og værdier blive til en permanent og naturlig del af hverdagens praksis
fra vuggestue til og med indskoling.

•

At bevidstgøre fagfolk og forældre om den indflydelse, voksne har på børns fællesskaber, og at styrke
samarbejdet mellem fagfolk, forældre og børn.

Fri for Mobberi fokuserer på, at børn skal have kompetencerne til at udvise tolerance og respekt
overfor alle børn i gruppen. Børn skal lære at udvise interesse, medfølelse og hjælpsomhed overfor alle børn. Og endelig skal børn styrkes i at have mod til at sige fra og markere egne grænser
og sige til, hvis man ser børn, der overskrider andres grænser. Denne evaluering af Fri for Mobberi er gennemført i børnehaver i tre af landets kommuner.
Evalueringen bygger ovenpå tidligere evalueringer gennemført af forskere på Roskilde Universitetscenter (RUC). Disse evalueringer har et mere kvalitativt sigte, og de fokuserer bl.a. på erfaringer med at implementere og anvende indsatsen samt på det oplevede udbytte. Her finder
man, at personalet oplever, at børn blive mere omsorgsfulde og inkluderende i deres sociale
handlinger, og at personalet selv bliver mere opmærksomme på den pædagogiske håndtering af
børns relationer (Oxford Research, 2013). En analyse foretaget af Wilke (Wilke, 2011) viser yderligere, at 90 pct. af de adspurgte pædagoger og lærere oplever, at Fri for Mobberi gør en positiv
forskel for børnene. 98 pct. af pædagogerne vil anbefale Fri for Mobberi til andre.
FORMÅLET MED EVALUERINGEN AF FRI FOR MOBBERI
Hvor tidligere evalueringer af Fri for Mobberi-programmet har fokuseret på oplevede effekter hos
børn og pædagoger, er formålet med denne evaluering at etablere en kvantitativ – målbar dokumentation af potentielle effekter. Herunder ligger der en udfordring i at isolere målbare resultater af en antimobbeindsats. De kvalitative evalueringer har tidligere vist, at daginstitutioner
og skoler, som har implementeret indsatsen, oplever mere omsorgsfulde børn. På baggrund af
disse resultater, og de tidligere refererede studier, der peger på social socioemotionel læring og
kompetencer som væsentlige elementer i forebyggelsen af mobning, er et måleredskab blevet
udvalgt. Det valgte måleredskab er et ressourcefokuseret spørgeskema, som er særligt egnet til
at måle effekter af indsatser, hvis fokus er understøttelse af børns positive kompetencer, og derfor at måle udviklingen i disse. Det resulterende effektmål omhandler eksistensen af et fænomen
og ikke fraværet af et uønsket fænomen, som eksempelvis mobning. I projektet undersøges det
således, om målrettet arbejde med et antimobbeprogram, blandt børnehavebørn under helt almindelige hverdagsvilkår i daginstitutioner, styrker børns socioemotionelle kompetencer.
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BESKRIVELSE AF INDSATSEN
I dette kapitel beskriver vi kort den indsats, som daginstitutionerne i de tre deltagende kommuner har arbejdet med som led i afprøvningen af Fri for Mobberi.
INDSATSEN FRI FOR MOBBERI
Fri for Mobberi er et antimobbeprogram, der består af en række materialer, som det pædagogiske personale anvender til børnene med henblik på at styrke børnefællesskabet i daginstitutionen
og derigennem forebygge mobning. Målgruppen for indsatsen er ud over børn også det pædagogiske personale og forældre, idet indsatsen skal inspirere og guide det pædagogiske personale til
at opbygge en inkluderende kultur i daginstitutionen og til – både som forældre og fagperson – at
fungere som rollemodeller over for børnene. Samtidig er det en del af indsatsen, at forældrene
opfordres til at støtte op om aktiviteter og derigennem understøtte den indsats, som gøres i daginstitutionerne.
Materialerne til Fri for Mobberi er
samlet i en kuffert, som daginstitutionerne har fået udleveret. Desuden
har de pædagogiske ledere og udvalgte pædagogiske personaler deltaget i en kursusdag, hvor de er blevet
introduceret til at arbejde med Fri for
Mobberi i daginstitutionen. De agerer
tovholdere for indsatsen i daginstitutionen og har haft til opgave at introducere det øvrige personale til indsatsen.

Fri for Mobberi – børnehavekufferten med indhold

En Fri for Mobberi-børnehavekuffert
er tilpasset målgruppen af 3-6-årige
og indeholder materialer til børn, men også råd og information til fagfolk og forældre om deres
rolle i det forebyggende arbejde. I nedenstående figur er kuffertens indhold opdelt i fire områder2.

2

De fire områder dækker de elementer i Fri for Mobberi-kufferten, som der er blevet målt anvendelse af.
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Figur 3-1: Fri for Mobberi-kuffertens indhold opdelt på fire områder

Kuffertens materialer giver det pædagogiske personale værktøjer til at arbejde med at skabe
gode og nærende fællesskaber i daginstitutionen og til at arbejde med selve kulturen i børnegruppen.
Fx kan materialerne anvendes til, at børnene kan øve sig i at forstå og takle forskellige følelser,
der opstår i et fællesskab. Gennem historier i bogen ”Robertas bamse” og samtaletavler får børnene hjælp til at forstå forskellige følelser. Fx viser Fri for Mobberis samtaletavler scener fra
børns børnehaveliv, og de bruges som et konkret redskab til at få børnene til at tale om forskellige situationer i børnegruppen og om, hvordan de håndterer dem på en måde, der bidrager positivt til situationen. Desuden understøtter materialerne det pædagogiske personale i at arbejde
med børnenes kompetencer til at udvise tolerance, respekt og omsorg for hinanden, ligesom der
også arbejdes med børns mod, så de kan reagere og sige fra over for mobning. Derved sætter
indsatsen også fokus på de passive tilskuere til mobning. De forskellige materialer i kufferten
giver således inspiration til aktiviteter, som det pædagogiske personale kan lave med børnene i
daginstitutionen, samt værktøjer til at inddrage forældrene i Fri for Mobberi. Herved kan der også
i hjemmet sættes fokus på fællesskabet og børnenes kompetencer.

Fri for Mobberi og Børns Socioemotionelle Kompetencer

4.

8 af 25

UNDERSØGELSESDESIGN OG DATAGRUNDLAG
Når effekten af en indsats skal bestemmes, er det nødvendigt at sammenligne udviklingen hos de
børn, som deltog i indsatsen (indsatsgruppen) med udviklingen hos børn, som ikke deltog i indsatsen (kontrolgruppen). Effekten af indsatsen vil således være afspejlet i den ekstra udvikling,
der observeres i indsatsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen.
For at kunne afgøre om denne forskel i udviklingen kan tilskrives indsatsen, er det afgørende, at
der ikke er systematiske forskelle mellem indsats- og kontrolgruppen, allerede før indsatsen begynder. Systematiske forskelle kan fx opstå, hvis der er flere institutioner med socioemotionelt
svage børn i indsatsgruppen, eller hvis der er forskel på forældrenes uddannelsesniveau, da dette
kan tænkes at påvirke udviklingen hos børnene. En ren sammenligning af den gennemsnitlige
udvikling i indsatsgruppen med udviklingen i kontrolgruppen vil dermed ikke være hensigtsmæssig, da systematiske forskelle i mellem grupperne netop risikerer at sløre den faktiske effekt.
Herved vil der være en risiko for, at selvom antimobbeprogrammet faktisk har gjort en forskel,
så vil det ikke kunne ses på børnenes resultater, fordi de fra starten havde et lavere udgangspunkt. Det vil i sidste ende betyde, at vi risikerer at undervurdere programmets effekt.
For at kunne afgøre om antimobbeprogrammet Fri for Mobberi har en virkning, er det således
afgørende, at de resultater, som findes, faktisk kan henføres til indsatsen og ikke til andre faktorer. I nedenstående afsnit beskrives undersøgelsesdesignet, der anvendes i evalueringen, og
hvordan dette netop tager højde for potentielle systematiske forskelle.
Undersøgelsesdesign
Effekten af antimobbeprogrammet på børnene blev undersøgt med et ”venteliste”-inspireret design. Ideen med dette design var, at alle deltagere med tiden ville modtage programmet. I udgangspunktet blev de deltagende institutioner opdelt i to grupper; en indsatsgruppe og en ”venteliste”-kontrolgruppe. Begge grupper gennemførte en førmåling af alle børnenes socioemotionelle kompetencer, hvorefter indsatsgruppen påbegyndte arbejdet med Fri for Mobberi-programmet.
Kontrolgruppeinstitutionerne fortsatte deres normale arbejde med børnene. Programperioden
strakte sig fra oktober 2016 til starten af marts 2017. Ved afslutningen af disse fem måneder
gennemførte både indsats- og kontrolgruppen en eftermåling af alle børnenes socioemotionelle
kompetencer. Efterfølgende modtog ”venteliste”-kontrolgruppen materialet og undervisning i Fri
for Mobberi og kunne påbegynde arbejdet med programmet.
I praksis deltog Odense, Thisted og Viborg Kommune i projektet3. De tre kommuner rekrutterede
de deltagende institutioner, som blev opdelt efter baggrundsfaktorer som institutionsstørrelse
(antal børn), normering og andel tosprogede børn. Endelig blev disse institutioner tilfældigt inddelt i indsats- og kontrolgrupper. I alt indgik 16 daginstitutioner i projektet, hvoraf ni indgik som
indsatsgruppeinstitution, og syv som kontrolgruppeinstitution4. I alt deltog 649 børn i projektet.
Se bilag 1 for flere detaljer. Med udgangspunkt i denne opdeling var det muligt at vurdere effekten af Fri for Mobberi-programmet ved at sammenligne udviklingen hos børnene i indsatsgruppen
og børnene i kontrolgruppen.
På trods af dette design viste efterbehandlingen af førmålingen, at der var en række systematiske forskelle mellem børnene i indsats- og kontrolgrupperne. Blandt andet blev børnene i kontrolgruppen konsekvent vurderet til at have lidt stærkere socioemotionelle kompetencer end børnene i indsatsgruppen. Disse systematiske forskelle blev efterfølgende håndteret i analysen. Dels
ved at betragte udviklingen hos børnene, og dels ved at tage højde for en lang række bag-

3

Mary Fonden og Red Barnet udvalgte kommunerne ud fra et udvælgelseskriterie om, at udbredelsesgraden af Fri for Mobberi skulle

være så lavt som muligt.
4

I opstartsfasen var der en enkelt institution, der frafaldt projektet. Dette reducerede antallet af kontrolinstitutioner fra 8 til 7.
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grundskarakteristika hos både barnet og forældrene, herunder etnisk oprindelse, uddannelsesniveau, socioøkonomisk status og familiestruktur. Disse baggrundkarakteristika inkluderes, da de
kunne være forklarende faktorer for de systematiske forskelle.
Datagrundlag
Analysen af effekterne af Fri for Mobberi-programmet er baseret på datamateriale fra tre kilder;
målinger af børnenes socioemotionelle kompetencer, refleksionsnoter udfyldt af daginstitutionernes pædagoger og registerdata fra Danmarks Statistik. I Tabel 4-1 ses en oversigt over de tre
datakilder, som efterfølgende udfoldes.
Tabel 4-1: Analysens datakilder

Datakilde/måleredskab

Formål og indhold

Respondent og tidspunkt

SEAM

Måling af børnenes socioemotionelle kompetencer

Udfyldes for hvert enkelt barn af pædagogisk personale tæt på barnet. Udfyldes
før programstart og efter programafslutning

Refleksionsnoter

Giver viden om intensiteten,
hvormed der er arbejdet med
materialet og børnenes deltagelse

Udfyldes af pædagogisk personale hver
anden uge

Registerdata fra Danmarks Statistik

Baggrundsoplysninger på børnene
og deres forældre

Indhentes hos Danmarks Statistik for
både kontrol- og indsatsgruppen.

SEAM
Børnenes socioemotionelle udvikling blev afdækket ved brug af et vurderingsskema, som pædagogerne udfyldte med udgangspunkt i deres vurdering af børnenes kompetencer. Det anvendte
vurderingsskema var det standardiserede og validerede måleredskab SEAM5 (Social Emotional
Assessment/Evaluation Measure Research Edition), som er udgivet af Hogrefe.

Boks 4-1: Måleredskabet SEAM - Social-Emotional Assessment/Evaluation Measure

SEAM er en spørgeskematest, der kan anvendes til måling af småbørns trivsel og til vurdering af socioemotionel udvikling. Skemaet består af mellem 35 og 41 spørgsmål eller udsagn, der alle grundigt forklares og motiveres af eksempler på børns adfærd. Formålet med disse forklaringer og eksempler er at understøtte respondentens forståelse af, hvad der menes med spørgsmålene. Spørgsmålene besvares ved
afkrydsning af én af fire svarkategorier: sandt, delvist sandt, sjældent sandt og ikke sandt.
SEAM er udviklet til at måle progression, og er dermed egnet til at fange potentielle effekt af et program,
som har fokus på det socioemotionelle område. SEAM er et ressourcefokuseret spørgeskema og indeholder
kun positive items. Dette gør SEAM særligt egnet til at måle effekter af indsatser, hvis fokus er at understøtte børns positive kompetencer, og derfor måle udviklingen i disse (Se fx Pontoppidan & Niss , 2014; Kiil
et al., 2016 ).

SEAM har tre aldersversioner, og i denne analyse blev SEAM-versionen målrettet børnehavebørn i
alderen fra tre år til skolestart6 anvendt. SEAM blev besvaret af en pædagog, som kendte det
enkelte barn godt. Da barnet ikke skulle testes, mens skemaet blev udfyldt, var processen lettere
at indarbejde i pædagogernes hverdag.
Spørgsmålene i SEAM kan inddeles i 10 delskalaer, der afspejler forskellige områder af barnets
adfærd. Disse delskaler kan efterfølgende samles i to forskellige indeks; Empati7 og Selvregule-

5

SEAM indgår på Socialstyrelsens nettoliste over validerede instrumenter, som særligt egnet til måling af små børns trivsel.

6

Der findes yderligere to SEAM-skemaer, som dækker aldersgrupperne 2-17 måneder og 18-35 måneder.

7

Her kan barnet få en score mellem 0 og 18. En høj SEAM-score anses for et mere velfungerende niveau end en lav score.
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ring og samarbejde.8 I Figur 4-1 ses de 10 delskaler, og hvordan disse samles i to indeks. Da det
anvendte SEAM spørgeskema skal dække en blandet børnegruppe i alderen 3 år til skolestart,
justeres indeksene for køn og alder. Dette sikre sammenlignelighed på tværs af køn og aldersgrupper.
Figur 4-1: SEAM førskoleversionen er inddelt i ti delskaler og to overordnede indeks, hhv. Empati og
Selvregulering og amarbejde

I analysen vurderes programmets effekt for henholdsvis børnenes Empati og Selvregulering og
samarbejde separat. Empati beskriver udvikling af evnen til at skelne mellem sig selv og andre
personer og dermed evnen til at kommunikere egne følelser, afkode andres følelser og sætte sig
ind i andre personers følelser. Selvregulering og samarbejde beskriver barnets interesse for at
udforske sin omverden og beskriver barnets evne til at regulere og tilpasse sin adfærd til omgivelserne. Som ovenfor beskrevet afspejler de to indeks de 10 underliggende delskaler. Det er
derfor vigtigt at huske, at de to indeks dækker over mange kompetencer hos barnet.
Da der ikke er et direkte overlap mellem indholdet af indsatsen og målene for børnenes socioemotionelle kompetencer, vil målet fortælle noget om, hvorvidt indsatsen har haft en afsmittende
effekt på barnets generelle socioemotionelle udvikling.
Refleksionsnoter – løbende dokumentation af gennemførelsen af indsatsen
Ved arbejdet med Fri for Mobberi er det i høj grad op til den enkelte institution, der arbejder med
programmet, hvordan og i hvor høj grad materialet benyttes. På baggrund af dette har et vigtigt
fokus i denne evaluering været en systematisk dokumentation af, hvordan Fri for Mobberi bruges
af fagprofessionelle.
Der blev derfor udviklet er redskab til indsatsen (refleksionsnoter), som havde til formål at understøtte den pædagogiske refleksion over og evaluering af gennemførelsen af indsatsen, med
8

Her kan barnet få en score mellem 0 og 12. En høj SEAM-score anses for et mere velfungerende niveau end en lav score.
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henblik på at sikre høj kvalitet. Refleksionsnoterne skulle hjælpe pædagogerne med at reflektere
over, om de arbejdede med indsatsen efter hensigten, samt på hvilken måde aktiviteterne formåede at engagere børnene. Refleksionsnoterne blev udfyldt online hver anden uge på stueniveau. Viden fra refleksionsnoterne understøtter effektanalysen og underbygger forståelsen af,
hvad der virker og hvorfor.
Registerdata
Ved hjælp af børnenes CPR-numre var det muligt at tilføje anonymiserede registerdata fra Danmarks Statistik9. Ud over baggrundskarakteristika på børnene muliggjorde CPR-numrene også en
kobling med data på børnenes forældre10. I analysen er der anvendt følgende baggrundsvariable:
Barnets fødselsvægt, barnets alder, barnet køn, mors uddannelse, etnisk oprindelse, familiestatus (dvs. ægtepar, enlig mv.), boligform (ejerbolig, lejebolig), beskæftigelsesmæssig status, indkomst, antal børn i familien.11 Til analysen er der anvendt de nyest tilgængelige registeroplysninger hos Danmarks Statistik (se bilag 1 for detaljeret beskrivelse).
Databeskrivelse
Der er foretaget en grundig undersøgelse af, hvor sammenlignelige børnene i indsats- og kontrolgruppeinstitutionerne er på en række karakteristika, der dels beskriver barnet, og dels kan
have en indvirkning på barnets socioemotionelle kompetencer. Ligeledes er det undersøgt, om
det socioemotionelle udgangspunkt for børnene i indsats- og kontrolgruppeinstitutionerne er forskelligt.
Når barnets karakteristika som køn, alder og fødselsvægt betragtes, findes der ingen statistisk
signifikante forskelle mellem indsats- og kontrolgruppeinstitutionerne. Dette er derimod tilfældet
for en række andre baggrundsvariable. Indsatsinstitutionerne er karakteriseret ved at have; en
højere andel børn med ikke-vestlig oprindelse, en højere andel enlige forældre og en højere andel familier med flere børn. Samtidig ser vi, at indsatsinstitutionerne har en lavere andel familier,
der bor i ejerboliger, og en højere andel familier, der er uden beskæftigelse, og som gennemsnitligt har lavere løn.
Ved sammenligning af udgangspunktet for børnenes socioemotionelle kompetencer på tværs af
indsats- og kontrolgruppeinstitutionerser vi, at de socioemotionelle kompetencer i udgangspunktet ligger på et højere niveau hos børnene fra kontrolgruppeinstitutionerne sammenlignet med
børnene fra indsatsinstitutionerne. Denne forskel er kun statistisk signifikant for empati indekset.
Disse resultater afspejler en tendens til, at der var systematiske forskelle i mellem indsats og
kontrolgruppeinstitutionerne. Dette tages der højde for i den videre analyse, dels ved at inkludere en lang række forklarende variable, og dels ved at betragte børnenes udvikling mellem før og
eftermålingen. I bilag 1-3 fremgår detaljerede resultater fra denne analyse.
Analysemodel
Formålet med analysen er at estimere effekten af Fri for Mobberi-programmet på børnenes Empati og Selvregulering og samarbejde. En sådan analyse baserer sig, ud over selve designet og
datagrundlaget, også på en konkret analysemodel. Effekten af programmet estimeres ved at
anvende en analysemodel, der betragter børnenes individuelle udvikling hen over programperioden. Konkret defineres udvikling som forskellen mellem barnets empati- eller selvreguleringsscore før og efter programperioden. Det betyder, at det er ændringen i de enkelte børns score, der
indgår i den statistiske analyse. Selve resultaterne af analyserne afspejler en estimeret effekt,
der angiver den gennemsnitlige effekt for børnene. Undersøgelsens resultater vil dermed afspej9

Det var ikke muligt at få registerdata på 34 af børnene, hvor en tredjedel er fra indsatsgruppen (12), og to tredjedele er fra kontrol-

gruppen (22)
10

Alle analyser, der anvender de socioøkonomiske baggrundvariable, er gennemført under Danmarks Statistiks forskningsserviceord-

ning.
11

En detaljeret beskrivelse af de anvendte registervariable kan findes i Danmarks Statistiks officielle dokumentation.
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le, om Empati og Selvregulering og samarbejde er forbedret blandt de børn, der deltog i Fri for
Mobberi-programmet, sammenlignet med de børn som ikke deltog.
I analysen anvendes forskellige metoder til at sikre, at effekterne er beregnet så præcist og korrekt som muligt. Bl.a. er standardfejlene korrigeret for ”clustering” på daginstitutionsniveau. Det
vil sige, at der tages højde for, at børn i samme daginstitution påvirkes af de samme faktorer.
Dette kunne fx være, at de påvirkes af de samme pædagoger og ofte er bosat i de samme områder12. Herudover tages der højde for, at der kan være systematiske forskelle mellem kommunerne. Formålet med disse metodemæssige tilpasninger er at sikre, at de beregnede effekter udelukkende afspejler indsatsen. I bilag 1 præsenteres en mere teknisk beskrivelse af den bagvedliggende analysemodel.

12

Konkret er standardfejlene i alle analysemodeller ”clustered” på daginstitutionsniveau.
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DEN PÆDAGOGISKE GENNEMFØRELSE AF FRI FOR
MOBBERI
Det er kendetegnende for Fri for Mobberi-programmet, at der ikke er opsat faste rammer for,
præcis hvordan og hvor meget de enkelte materialer skal anvendes. Årsagen er, at Fri for Mobberi er tiltænkt at skulle anvendes i den praksis, som pædagogerne møder, hvor børn er forskellige og sammensætningen af børnegruppen kan variere. Intensiteten i og prioriteringen af brugen
af de forskellige materialer har derfor også varieret meget på tværs af de deltagende daginstitutioner og stuer. Baseret på stuepædagogernes udfyldte refleksionsnoter har det været muligt at
se nærmere på, hvor meget den enkelte stue i gennemsnit har anvendt de forskellige materialer,
som er tilgængelige i Fri for Mobberi-kufferten.
Der er i alt 21 stuer med i projektet, som har afprøvet Fri for Mobberi i en periode på fem måneder. Disse stuer har udfyldt refleksionsnoterne ni gange hen over perioden. Ikke alle stuer har
udfyldt samtlige ni refleksionsrunder, så følgende bygger på et gennemsnit, hvor der tages højde
for manglende besvarelser.
Boks 5-1: Læsning af kapitlets figurer

Resultaterne i dette kapitel præsenteres i søjlediagrammer. Nedenstående er en kort beskrivelse af læsningen af disse figurer.





Figurerne repræsenterer de gennemsnitlige antal gange, aktiviteterne har været brugt
på stuerne i de foregående to uger.
Resultaterne er opdelt i tre tidsmæssige perioder, hvor Starten repræsenterer gennemsnittet af de tre første runder, hvor refleksionsnoterne blev indsamlet; Midten repræsenterer gennemsnittet af de tre midterste runder; og Afslutning repræsenterer
gennemsnittet af de tre sidste runder, hvor refleksionsnoterne blev indsamlet.
Endelig afspejler den orange trekant det gennemsnitlige antal aktiviteter hen over
hele perioden.

Pædagogernes anvendelse af børnerettet indhold
Som beskrevet i figur 3-1 er der forskellige typer af børnerettet indhold, som pædagogerne kan
arbejde med. Indholdet kan dels være knyttet til aktiviteter, der benytter Bamseven eller små
bamser, og dels til indhold som knytter sig til aktiviteter. Det skal understreges, at Fri for Mobberi-programmet indeholder meget mere end de fremhævede elementer. Disse elementer er blot
dem, hvor omfanget af anvendelsen løbende er blevet målt i projektet.
Bamseven
I Figur 5-1 betragtes pædagogernes anvendelse af indholdet, som retter sig mod børnenes kontakt med Bamseven. Figuren viser, at hen over hele projektforløbet var det Bamseven, der blev
anvendt mest.
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Figur 5-1: Gennemsnitlig antal gange Bamseven-aktiviteter har været brugt de foregående to uger på
stuerne
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Anm: ”Starten” er et gennemsnit af de første tre runder, ”midten” er gennemsnittet af de tre midterste runder, ”afslutningen” er et gennemsnit af de sidste tre runder, og ”hele forløbet” er alle ni runder.

Den store Bamseven er Fri for Mobberis maskot og formentlig den første kontakt, børnene har
med programmet. Den er fælles for børnene og bruges som talerør til trøst og som et middel til,
at børnene lærer hinanden bedre at kende. Det er derfor ikke overraskende, at den bliver brugt
hyppigst. Den lille Bamseven er børnenes personlige Bamseven, hvorfor brugen af denne ikke
nødvendigvis er afspejlet i, hvor mange gange den aktivt er anvendt på stuerne.
Der er en lille variation i intensiteten, hvormed Bamseven benyttes hen over programperioden
med den største intensitet i programperiodens opstart.
Aktiviteter
Figur 5-2 afspejler anvendelsen af programindholdet, som knytter sig til aktiviteter. Fælles for
aktiviteterne i kufferten er, at de ikke anvendes i lige så høj grad som Bamseven, samt at aktiviteterne anvendes mest i midten af programperioden.
Samtaletavler er den aktivitet, der igennem hele forløbet gennemsnitligt anvendes hyppigst. Det
stemmer godt overens med, at samtaletavler er en af Fri for Mobberi-programmets centrale elementer. Af figuren fremgår det, at naturhæftet er den aktivitet, der gennemsnitligt anvendes
mindst. Naturhæftet kan anvendes på legepladsen eller på udflugter, hvorfor det også er naturligt, at dette element ikke benyttes så ofte som de øvrige. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at
det er mindre virkningsfuldt.
Figur 5-2: Gennemsnitlig antal gange aktiverne har været brugt de foregående to uger på stuerne
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Anm: ”Starten” er et gennemsnit af de første tre runder, ”midten” er gennemsnittet af de tre midterste runder, ”afslutningen” er et gennemsnit af de sidste tre runder, og ”hele forløbet” er alle ni runder.
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Anvendelse af materiale rettet mod forældre og pædagogisk personale
Udover de børnerettede materialer og aktiviteter indeholder Fri for Mobberi-programmet også
materiale rettet mod pædagoger og forældre. I relation til pædagogerne er et centralt materiale
de pædagogiske hæfter, som indeholder teori, praksis og aktiviteter om mobning, samt inspiration til hvordan Fri for Mobberi med fordel kan implementeres. Som det fremgår af Figur 5-3, læser det pædagogiske personale ca. dobbelt så ofte i hæftet i starten af forløbet, hvorefter det når
et naturligt leje med en læsning hver anden uge. Betragtes anvendelsen af hæftet, ses en faldende tendens over programperioden. Denne faldende tendens kan afspejle, at hæftets indhold i
højere grad bliver kendt materiale, og dermed kan anvendes uden at skulle konsultere hæftet
først.
Figur 5-3: Gennemsnitlig antal gange det pædagogiske faghæfte er blevet læst eller anvendt de foregående to uger på stuerne
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Anm: ”Starten” er et gennemsnit af de første tre runder, ”midten” er gennemsnittet af de tre midterste runder, ”afslutningen” er et gennemsnit af de sidste tre runder, og ”hele forløbet” er alle ni runder.

Figur 5-4 viser, at materialet til forældre og pædagogisk personale anvendes sjældnere end materialet rettet mod børnene. I den først del af perioden blev dette materiale anvendt knap hver
anden uge. I programperiodens midte og afslutning anvendes materialet cirka en gang om måneden.
Figur 5-4: Gennemsnitlig antal gange materialer har været brugt af hhv. forældre og pædagogisk personale de foregående to uger på stuerne
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Anm: ”Starten” er et gennemsnit af de første tre runder, ”midten” er gennemsnittet af de tre midterste runder, ”afslutningen” er et gennemsnit af de sidste tre runder, og ”hele forløbet” er alle ni runder.
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I relation til Figur 5-4 skal det fremhæves, at en del af arbejdet med Fri for Mobberi kan foregå i
hjemmet, fx når forældre taler med deres børn om fx Bamseven, postkort eller klistermærke.
Denne brug af materialet kan det pædagogiske personale ikke rapportere, hvorfor ovenstående
antal kun afspejler brugen af dilemmakort, forældretips, forældrebrev, samtaletavler, plakat og
dvd.
Som en del af næste afsnit undersøges det, hvilken betydning intensiteten af anvendelsen af de
forskellige aktiviteter har haft for den effekt, som programmet har haft på udviklingen i børnenes
socioemotionelle kompetencer.
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RESULTATERNE AF FRI FOR MOBBERI
I dette kapitel præsenteres evalueringens resultater. Først præsenteres hovedeffekten af Fri for
Mobberi-programmet målt på børnenes socioemotionelle kompetencer, specifikt afspejlet i to
indeks som dækker Empati og Selvregulering og samarbejde. Herefter undersøges det, om disse
resultater varierer på baggrund af en række centrale karakteristika. Afslutningsvis undersøges
det, hvordan resultaterne varierer med intensiteten, hvormed programmet er blevet anvendt i
institutionen.

Figur 6-1: Centrale konklusioner
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Boks 6-1: Sådan forstår du effektstørrelser, statistisk signifikans og konfidensintervaller

EFFEKTSTØRRELSER
I evalueringen benyttes et standardiseret mål for hhv. empati og selvregulering. Det betyder, at alle børnenes score på de to mål skaleres inden for en standard normalfordeling med middelværdi 0 og standard
afvigelse 1. Alle analysens beregnede resulter repræsenterer effekter målt i standardafvigelser. Fordelen
ved denne standardisering er, at resultaterne kan fortolkes direkte som effektstørrelser. Effektstørrelser er
uafhængige af, hvilken skala der anvendes til at måle effekterne. Herved er det muligt at sammenligne
resultater på tværs af forskellige mål. Samtidig er det almindelig praksis i international forskning at arbejde med standardiserede effektmål, da det muliggør sammenligningen af effektstørrelser på tværs af studier.
STATISTISK SIGNIFIKANS
I de følgende resultater markerer stjerner statistisk signifikans. Hvis et resultat er statistisk signifikant,
betyder det, at det er meget usandsynligt, at resultatet skyldes tilfældigheder:

Tre stjerner betyder, at der er mindre end 0,1 procents sandsynlighed for at få samme resultatet,
hvis det reelt skyldes tilfældigheder

To stjerner betyder, at der er mindre end 1 procents sandsynlighed

Én stjerne betyder, at der er mindre end 5 procents sandsynlighed.
Jo flere stjerner et resultat har, jo mindre sandsynligt vil det være, at resultatet blot skyldes en tilfældighed.
KONFIDENSINTERVALLER
I figurerne markerer stregerne indeni søjlerne 95 %-konfidensintervaller. Disse repræsenterer den usikkerhed, der er forbundet med beregningen af effekterne af Fri for Mobberi. De lodrette streger afspejler
således, at indsatsens effekt, med 95 % sandsynlighed, vil ligge indenfor området, som stregerne dækker.
Hvis stregerne holder sig på den ene side af nul, betyder det, at der er mindre en 5 procent sandsynlighed
for at få samme resultat, hvis det reelt skyldes tilfældigheder (svarende til at resultatet er statistisk signifikant).

Hovedeffekten af Fri for Mobberi
I dette afsnit præsenteres effekterne af Fri for Mobberi. Som tidligere fremhævet undersøger vi i
denne evaluering effekten af programmet for børns socioemotionelle udvikling målt som empati
og selvregulering og samarbejde. Som det ses i figur 6-2, er der en signifikant positiv effekt af Fri
for Mobberi-programmet på børnenes score på empati.
Konkret viser resultaterne, at den positive udvikling i børnenes empati svarer til 36 pct. af en
standardafvigelse. Det betyder, at børn, der har været en del af Fri for Mobberi-, gennemsnitligt
har en mere positiv udvikling på indekset for empati sammenlignet med gruppen af børn, som
ikke har været en del af programmet. Der ses ligeledes en positiv effekt af Fri for Mobberi på
indekset for børnenes selvregulering og samarbejde. Denne effekt er dog ikke statistisk signifikant. Resultaterne her peget altså på, at der er en afsmittende effekt af Fri for Mobberiprogrammet på børnenes empati. Igen er det væsentligt at huske på, at empati indekset afspejler seks underliggende delskaler og derfor dækker over mange kompetencer hos barnet. Empatiscoren afspejler blandt andet barnets evne til at bidrage aktivt til positive relationer, barnets
evne til at udtrykke flere forskellige følelser samt barnets evne til at være empatisk overfor andre.
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Figur 6-2: Effekten af Fri for Mobberi på empati og selvregulering

Anm: *, **, *** indikerer signifikansniveauer på hhv. 5, 1 og 0,1 procent. │ markerer 95 % konfidensinterval. Standardfejl
for estimaterne er korrigeret for ”clustering” på daginstitutionsniveau. Alle estimerede modeller inkluderer fuldt sæt af kontrolvariable samt ”fixed effects” for kommune.

Fokus på barnets mestring af disse evner er netop blandt hjørnestenen af Fri for Mobberiprogrammet, hvorfor det ikke er overraskende, at det netop er ved dette mål, det største udbytte
af programmet skal findes.

Effekten af Fri for Mobberi for forskellige grupper af børn
Hovedeffekterne, der betragtes ovenfor, er gennemsnitlige effekter af Fri for Mobberiprogrammet på tværs af hele den undersøgte børnegruppe. Det kan dog være interessant at
undersøge, om der er nogle børnegrupper, der får et større udbytte af Fri for Mobberiprogrammet, samt hvilke dele af programmet som er særligt virkningsfulde. I det følgende undersøges det, om udbyttet af Fri for Mobberi er forskelligt for drenge og piger13.

13

Vi har ligeledes undersøgt, om effekten varierer på baggrund af andre karakteristika, der er kendt for at påvirke børns socioemotio-

nelle kompetencer. Specifikt har vi betragtet forældrenes etnicitet og moderens uddannelsesniveau. Grundet den relativt lille stikprøve
størrelse, som disse delanalyser kan udføres på, er alle resultaterne statistisk insignifikante og forbundet med stor usikkerhed Disse
heterogenitetsanalyser afrapporteres derfor ikke her.
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Figur 6-3: Effekten af Fri for Mobberi på empati og selvregulering – opdelt på køn

Anm: *, **, *** indikerer signifikansniveauer på hhv. 5, 1 og 0,1 procent. │ markerer 95 % konfidensinterval. Standardfejl
for estimaterne er korrigeret for ”clustering” på daginstitutionsniveau. Alle estimerede modeller inkluderer fuldt sæt af kontrolvariable samt ”fixed effects” for kommune.

Af figur 6-3 ses det, at der er en positiv signifikant effekt af Fri for Mobberi-programmet på scoren for empati for både piger og drenge. Effekten er lidt større for drenge end piger. Scoren på
selvregulering og samarbejde er positiv, men insignifikant for både drenge og piger.
Intensiteten hvormed Fri for Mobberi-programmet er blevet anvendt
Som beskrevet i et tidligere afsnit, er der stor variation i intensiteten, hvormed de forskellige
indsatsinstitutioner har anvendt Fri for Mobberi-programmet. Denne variation går både på antal
og typer af aktiviteter. I dette afsnit undersøges det, hvorvidt intensiteten, hvormed institutionen
anvender programmet, har betydning for børnenes udbytte. Resultaterne i dette afsnit skal fortolkes med en vis forsigtighed, da forskellene i intensiteten, hvormed det enkelte barn har modtaget indsatsen, ikke nødvendigvis er tilfældigt fordelt. Variationen kan fx hænge sammen med
børnenes baggrund eller institutionens forhold. Det vil derfor ikke være muligt at tolke de fundne
resultater som årsagssammenhænge, men blot give en indikation af væsentlige tendenser.
Når vi undersøger denne variation, opdeles indsatsinstitutionerne i kvartiler på baggrund af den
gennemsnitlige intensitet, som de pågældende materialer har været anvendt med hen over programperioden. Vi betragter den nedre og den øvre kvartil af indsatsinstitutionerne. Det betyder,
at vi ser på de 25 pct. af institutionerne, der har anvendt materialet/aktiviteten mindst, og de 25
pct. af institutionerne, der har anvendt materialet/aktiviteten mest. Kontrolgruppen holdes fast.
De følgende resultater er opdelt på anvendelse af materiale, der relaterer sig til hhv. Bamseven,
til aktiviteter og til forældreinddragelse (jf. Figur 3-1)
Først undersøges det, hvorvidt graden, hvormed institutionerne inddrager forældrene i Fri for
Mobberi-programmet, har en betydning for børnenes udbytte. Megen forskning peger på, at især
forældreinddragelse er virkningsfuld i denne type indsatser (se fx Nielsen & Christoffersen, 2009
og Kousholt, 2011). I Figur 6-4 betragtes dette forhold.
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Figur 6-4: Sammenhængen mellem forældreinddragelse og effekten af Fri for Mobberi

Anm: *, **, *** indikerer signifikansniveauer på hhv. 5, 1 og 0,1 procent. │ markerer 95 % konfidensinterval. Standardfejl
for estimaterne er korrigeret for ”clustering” på daginstitutionsniveau. Alle estimerede modeller inkluderer fuldt sæt af kontrolvariable samt ”fixed effects” for kommune.

Her ses en meget tydelig tendens til, at børn fra institutioner, der i relativt høj grad har inddraget
forældrene i Fri for Mobberi-projektet, har et markant større udbytte af projektet sammenlignet
med børn fra institutioner, der i meget lille grad har inddraget forældrene. Dette gør sig gældende både for børnenes empati- og selvreguleringsscore.
I Figur 6-5 betragtes sammenhængen mellem intensiteten, som hhv. Bamseven og andre Fri for
Mobberi aktiviteter er blevet anvendt i og børnenes udvikling på empati- og selvreguleringsscoren. Resultatet afspejler, at jo mere institutionen udfører aktiviteter med Bamseven, jo større er
udbyttet målt på børnenes empati og selvregulering. Samme tendens ser vi for andre Fri for
Mobberi aktiviteter. Jo mere institutionen har benyttet aktiviteter fra Fri for Mobberi-kufferten, jo
større er udbyttet målt på børnenes empati . Disse resultater er dog ikke statistisk signifikante,
og vi kan således ikke være sikre på, om resultatet skyldes Fri for Mobberi-programmet, eller
afspejler en tilfældighed. Denne øgede usikkerhed kan til dels tilskrives reduktionen i stikprøven,
når der anvendes kvartiler.
Figur 6-5: Sammenhængen mellem intensitet af Bamseven-aktiviteter og aktiviteter og effekten af Fri for
Mobberi

Anm: *, **, *** indikerer signifikansniveauer på hhv. 5, 1 og 0,1 procent. │ markerer 95 % konfidensinterval. Standardfejl
for estimaterne er korrigeret for ”clustering” på daginstitutionsniveau. Alle estimerede modeller inkluderer fuldt sæt af kontrolvariable samt ”fixed effects” for kommune.
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KONKLUSION
Med henblik på at skabe inkluderende børnefælleskaber og fremme trivsel i børnegrupper iværksatte Mary Fonden og Red Barnet i 2007 antimobbeprogrammet Fri for Mobberi. Med denne effektevaluering dokumenteres det, at programmet har en målbare positive effekter på børns socioemotionelle kompetencer.
Samlet afspejler undersøgelsen, at arbejdet med Fri for Mobberi-programmet medfører et væsentligt udbytte hos børn i indsatsgruppen sammenlignet med børnene i kontrolgruppen. Dette
gør sig særligt gældende for børnenes evne til at kommunikere egne følelser, afkode andres følelser og sætte sig ind i andre personers følelser, hvilket er kompetencer, som afspejles i empati
indekset. Det er ikke overraskende, at det netop er på målet for empati, den største effekt findes, da dette mål er tættest på fokusområderne i Fri for Mobberi-programmet.
Undersøgelsen indikerer endvidere, at der er en sammenhæng mellem omfanget, hvormed der
arbejdes med de forskellige elementer i programmet og omfanget af effekten. Især kan forældreinddragelse være et vigtigt element at få aktiveret.
Indeværende evalueringen viser at Fri for Mobberi er et effektfuldt antimobbeprogram. Programmet kan således være betydningsfuldt i den tidlige forebyggende indsats mod mobning, og
programmet kan understøtte skabelsen af trygge og sunde børnefællesskaber og dermed øge
børns trivsel.
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BILAG 1
1. REGISTERDATA - KILDEBESKRIVELSE
I indeværende evaluering er alle analyser gennemført under Danmarks Statistiks forskerserviceordning. Registerdata fra Danmarks Statistik er koblet med børn fra indsats- og kontrolgruppeinstitutioner og disses forældre via CPR-numre indsamlet ved projektstart. I analysen anvendes
følgende baggrundsvariable:
Variabel
Fødselsvægt
Etnisk oprindelse

Moderens uddannelse

Kilde
Det medicinske fødselsregister
Danmarks Statistiks officielle definition på indvandrere og efterkommere og deres oprindelsesland. Oprindelseslandene kategoriseres i vestlige og ikke-vestlige lande.
Danmarks Statistiks register for Befolkningens Uddannelse. I analysen
benyttes oplysninger om højest fuldførte uddannelse pr. 1. oktober 2017

Indkomst og beskæftigelse

Danmarks Statistiks familieindkomstregister. Ved anvendelse af
oplysninger fra denne kilde betragtes den person i familien, som har
den højeste personindkomst.

Boligform

Danmarks Statistiks familieindkomstregister

Familiestatus

Danmarks Statistiks register for familieforhold. Oplysninger fra Efamilie benyttes.

Antal børn

Danmarks Statistiks register for familieforhold. Oplysninger fra Efamilie benyttes.

Bemærkning
Se fx publikationen ”Indvandrere i Danmark 2015”
http://www.dst.dk/pubfile/2070
3/Indv2015
På baggrund af definerede hovedgrupper er denne variabel i
analysen klassificeret i tre kategorier: 1) Grundskole eller
gymnasiel uddannelse. 2) Erhvervsfaglig uddannelse. 3)
Videregående uddannelse (kort,
mellemlang, bachelor, lang og
forskeruddannelse.
Ift. beskæftigelse defineres familierne i to kategorier: 1) Familier hvor indkomstgrundlaget
ikke stammer fra beskæftigelse
(dagpenge, kontanthjælp, pension, efterløn, andet) 2) Familier
hvor indkomstgrundlaget stammer fra beskæftigelse (lønmodtager, selvstændig).
I analysen skelnes der mellem
om familierne bor i ejerbolig
eller lejebolig.
Familier opdeles som ”par” og
”enlig”. Definitionen ”par” dækker over ægtepar, registrerede
partnerskab, samlevende par og
samboende par.
Variablen angiver antallet af
hjemmeboende børn i familien.
Skal være børn af mindst én
voksen i familien.
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2. DET ENDELIGE DATAGRUNDLAG
Dette afsnit beskriver, hvilke dataselektioner der ligger bag det endelige datagrundlag, som undersøgelsens analyser er baseret på. Nedenstående selektionstabel afspejler, dels antallet af
observationer der selekteres fra, og dels hvor stor en procentdel af det samlede datagrundlag
dette dækker.
Beskrivelse
Pct. grundlag
Børn der registreres med førmåling i indsats- eller kontrolgruppeinstitution.
Børn der er registreret med
både før- og eftermåling.
Børn der ikke kan tilkobles
registerdata grundet manglende eller fejludfyldt CPRnummer
Børn der er udenfor analysens
relevante aldersspænd

Antal observationer

Procentdel af total
649

100,00%

639

98,46%

615

94,76%

34

5,24%

17

2,62%

I arbejdet med registerdata er der tilfælde, hvor dele af dataoplysningerne ikke er tilgængelige. I
rapportens forskellige analyser indgår børn, hvor alle oplysninger er tilgængelige.
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3. DATABESKRIVELSE
I dette afsnit sammenlignes børnene i indsats- og kontrolgruppeinstitutionerne på en række karakteristika, der dels beskriver barnet, dels kan have en indvirkning på barnets socioemotionelle
kompetencer. Efterfølgende sammenlignes det socioemotionelle udgangspunkt for børnene i indsats- og kontrolgrupeinstitutionerne.
For at illustrere hvordan indsats- og kontrolgruppen adskiller sig fra hinanden i udgangspunktet,
afspejler tabel B-1 den gennemsnitlige værdi for indsats- og kontrolgruppen på en række centrale karakteristika. I tabellen ses forskelle i gennemsnittet mellem de to grupper, samt hvorvidt
denne forskel er statistisk signifikant. Er der statistisk signifikant forskel på mange faktorer, kan
man være bekymret for, om der er systematiske forskelle mellem de to grupper.
Tabel B-1: Sammenligning af gennemsnitlig karakteristika på tværs af indsats- og kontrolgruppe

Kontrol

Indsats

Forskel

p-værdi

Dreng

0,51

0,47

0,04

0,30

Alder i måneder

52,9

51,3

1,55

0,05

3.493

3.451

-42

0,54

Dansk

0,80

0,60

-0,20

0,00 ***

Vestlig

0,05

0,04

-0,01

0,71

Ikke-vestlige

0,15

0,36

0,21

0,00 ***

Gymnasial uddannelse

0,21

0,34

0,13

0,00 **

Erhvervsuddannelse

0,38

0,33

-0,05

0,29

Videregående uddannelse

0,40

0,32

-0,08

0,09

0,91

0,76

-0,15

0,00 ***

220,73

193,97

26,76

0,00 **

0,71

0,57

-0,15

0,00 **

Ægteskab

0,63

0,56

-0,06

0,11

Samlevende/samboende

0,23

0,21

-0,02

0,53

Enlig

0,14

0,21

-0,02

0,01 **

Antal børn i familien

2,31

2,50

0,20

Barnet

Fødselsvægt i gram
Etnisk oprindelse

Morens uddannelse

Socioøkonomisk status
Beskæftigelse
Indkomst i tusinde kr.
Ejer deres bolig
Familien

0,02 *

Anm: *, **, *** indikerer signifikansniveauer på hhv. 5, 1 og 0,1 procent. Ved vestlig og ikke-vestlig etnisk oprindelse forstås at enten far, mor eller begge forældre har den pågældende etniske oprindelse. Der er tale om andele, med mindre andet
er angivet.

Som det fremgår af tabellen, er der ingen signifikante forskelle mellem indsats- og kontrolgruppeinstitutionerne, når barnets karakteristika som køn, alder og fødselsvægt betragtes. Men dette
er derimod tilfældet for en række af de andre baggrundsvariable. Af tabel B-1 ses det, at indsatsinstitutionerne er karakteriseret ved at have; en højere andel børn med ikke-vestlig oprindelse,
en højere andel enlige forældre og en højere andel familier med flere børn. Samtidig ser vi, at
indsatsinstitutionerne har; en lavere andel familier, der bor i ejerboliger, og en højere andel familier, der er uden beskæftigelse, og som gennemsnitligt har lavere løn.
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Det er også relevant at undersøge, hvorvidt institutionskarakteristika adskiller sig på tværs af
indsats- og kontrolgruppeinstitutioner. I tabel B-2 betragtes institutionskarakteristika som antal
børn i institutionen, normering14, samt andel med ikke-vestlig baggrund.
Tabel B-2: Sammenligning af gennemsnitlig karakteristika på tværs af indsats- og kontrolinstitutioner

Kontrol

Indsats

Forskel

p-værdi

Antal børn

46,15

40,67

5,49

0,26

Normering

7,86

5,43

2,44

0,00 ***

Andel med ikkevestlig baggrund

0,17

0,30

-0,13

Institutionen

0,26

Anm: *, **, *** indikerer signifikansniveauer på hhv. 5, 1 og 0,1 procent.

Som det fremgår af tabel B-2, er det kun normeringen, der er statistisk forskellig for de to grupper. Her ses det, at indsatsinstitutionerne gennemsnitligt har mere pædagogisk personale per
barn sammenlignet med kontrolgrupperne..
Endelig sammenlignes udgangspunktet for børnenes socioemotionelle kompetencer på tværs
afindsats- og kontrolgruppeinstitutionerne.. Tabel B-3 afspejler børnenes gennemsnitlige score på
empati og selvregulering og samarbejde, som de blev målt på, før arbejdet med Fri for Mobberiprogrammet blev igangsat. En høj SEAM-score anses for et mere velfungerende niveau end en
lav score. Som i den foregående tabel ses forskelle i gennemsnittet mellem indsats- og kontrolgruppen, samt hvorvidt denne forskel er statistisk signifikant.
Tabel B-3: Sammenligning af socioemotionelle kompetencer i udgangspunktet på tværs af indsats- og
kontrolgruppe

Empati

Selvregulering og

Kontrol

Indsats

Forskel

p-værdi

11,78

10,94

0,84

0,02 *

7,39

6,93

0,46

0,06

samarbejde
Anm: *, **, *** indikerer signifikansniveauer på hhv. 5, 1 og 0,1 procent.

I tabellen ser vi, at de socioemotionelle kompetencer hos børnene fra kontrolgrupperne gennemsnitligt ligger på et højere niveau sammenlignet med børnene fra indsatsinstitutionerne. Denne
forskel er dog kun statistisk signifikant for empati. Forskellene her stemmer overens med de
forventninger, der blev skabt på baggrund af familie- og institutionskarakteristika i de foregående
tabeller.
På baggrund af resultaterne fra de tre foregående tabeller var der tegn på systematiske forskelle
i mellem indsats- og kontrolgrupperne. Dette blev der taget højde for i den videre analyse, dels
ved at inkludere en lang række forklarende variable, og dels ved at betragte børnenes udvikling
mellem før- og eftermålingen.

14

Normering er i denne undersøgelse beregnet som antal børn pr. pædagogisk personale. Informationen om antal pædagogisk perso-

nale i de enkelte institutioner blev indsamlet ved projektets opstart.
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4. ANALYSEMODEL
Med det formål at estimere effekten af Fri for Mobberi-programmet på børnenes empati og selvregulering opstilles en analysemodel, der betragter de individuelle ændringer i kompetencerne
hos børnene fra programstart til slut. Grundspecifikationen for denne analysemodel er således:
∆𝑦𝑖 = 𝛼 + 𝑿𝑖 𝜷 + 𝛿𝐼𝑖 + 𝑢𝑖 ,
hvor ∆𝑦𝑖 angiver outcome, som i dette tilfælde er forskellen mellem efter- og førmålingen for barn
𝑖. 𝐼 er en indikator variabel, som angiver om barnet er indskrevet i en institution i indsatsgruppen
(versus kontrolgruppen). 𝑿 indeholder en række forklarende variable, som omfatter børne- og
familievariable (fx barnets køn, alder og fødselsvægt, moderens uddannelse, etnicitet og familie
status). Disse variable medtages for at kontrollere for individuelle forskelle mellem grupperne,
der kan påvirke udviklingen, og for at øge styrken. 𝑿 indeholder også institutionskarakteristika
som antal børn i institutionerne og normering. Disse variable medtages for at kontrollere for institutionsforskelle, som kan påvirke ændringen. I modellen tages der også højde for kommune
”fixed effects”. Formålet hermed er at eliminere de tidsuafhængige forskelle, der kan være mellem kommunerne, og hermed vil effekterne mere retvisende afspejle effekten af indsatsen
𝛿 er parameteren af primær interesse og repræsenterer effekten af at have været en del af Fri for
Mobberi-programmet, korrigeret for karakteristika ved barnet, familien og dagtilbuddet. Parameteren 𝛿 kan tolkes som en intention-to-treat effekt15. Det, vi måler, er således effekten af at forsøge at tildele de pågældende børn en indsats. De deltagende institutioner har fået tildelt materiale til og instrukser i at gennemføre indsatsens aktiviteter. Hvorvidt, de faktisk gennemfører den
foreskrevne indsats, vil være et åbent spørgsmål. Resultaterne i kapitel 5 giver et billede af, i
hvor høj grad de forskellige institutioner har anvendt indsatsen.
Modellen kan betragtes som et specialtilfælde af en ”value-added” model, hvor førmålingen indirekte kontrollerer for uobserverbare karakteristika, som kan være korrelerede med tidligere socioemotionelle kompetencer16.
For at tage højde for at børn i samme daginstitutioner kan have en tendens til at ligne hinanden,
da de dels kommer fra samme geografiske område, og dels påvirkes af de samme pædagoger,
præsenteres alle estimationerne med ”clustered” standardfejl. Alle standardfejl er clusteres på
daginstitutionsniveau. Dette er en teknisk korrektion, der betyder, at vurderingen af den statistiske signifikans af effekterne vil være mere korrekt.

15

Se fx Duflo, Glennerster and Kremer (2008)

16

Se fx Todd and Wolpin, (2007)

