
Appendix ? Back2School 

INDHENTNING AF BAGGRUNDSINFORMATIONER OG SPØRGESKEMABESVARELSER 

 

Inden forsamtaleinterviewet (kan) udsendes en række elektroniske spørgeskemaer til barnet, 

forældrene og, om muligt, barnets lærer. Formålet med at bede barnet, forældrene og barnets 

lærer om disse spørgeskemabesvarelser er, for det første at bidrage til at få den bedst mulige 

forståelse af barnets problemer og af dets problem med at gå i skole, og dermed bidrage til at give 

en indikation af hvilken hjælp barnet har brug for. For det andet giver besvarelserne før 

behandlingens start mulighed for at undersøge effekten af behandlingen efterfølgende, ved at 

lade barnet, forældrene og evt. læreren udfylde spørgeskemaerne på ny ved behandlingens 

afslutning samt ved 3 måneders booster-sessionen. Resultatet af besvarelserne før behandlingen 

kan dermed sammenlignes med resultaterne af besvarelsen efter behandlingen. 

 

Alle spørgeskemaerne (bortset fra Spørgeskema om Styrker og Vanskeligheder (SDQ) som kræver 

licens for at blive benyttet i elektronisk form) findes i manualens appendiks og kan desuden 

downloades fra CEBU´s hjemmeside. I appendix samt på CEBU´s hjemmeside findes desuden 

instruktioner til hvordan spørgeskemaerne kan opgøres og tolkes. SDQ kan frit downloades på 

SDQ´s danske hjemmeside (http://sdq-dawba.dk/sdq/hvad-er-sdq/), og her findes også 

information om licens til elektronisk brug af SDQ. 

 

Spørgeskemaer til forældrene, børnene og lærerne: 

I nedenstående tabel er en oversigt over de spørgeskemaer der anbefales benyttet, samt over 

hvem der udfylder spørgeskemaerne. Herefter er en beskrivelse af de enkelte spørgeskemaer. 

Spørgeskemaer Informant Før 
behandling 

Efter 
behandling 

Ved booster 
sessionen 

Baggrundsinformationer F ● ● ● 
Spørgeskema om Styrker og 
Vanskeligheder (SDQ) B, F, L ● ● ● 

http://sdq-dawba.dk/sdq/hvad-er-sdq/


 

Baggrundsinformationer 

Forældrene besvarer en række spørgsmål om hyppigheden af barnets skolefravær, hvem barnet 

bor sammen med, forældres uddannelse, om barnet har fysiske eller psykiske lidelser, hvordan 

barnet klarer skolen og om det har faglige vanskeligheder, eventuelle skoleskift, om familien 

tidligere har søgt professionel hjælp for barnets skolefravær, samt om barnet aktuelt får hjælp for 

psykiske problemer. Der spørges desuden om forældrene har psykiske helbredsproblemer, samt 

om forældrene har forsømt at komme på arbejde grundet barnets skolefravær. 

 

Spørgeskema om barnets skolefravær 

Forældrene udfylder et spørgeskema om barnets skolefravær de sidste 10 skoledage. Mellem 

sessionerne udfylder forældrene desuden “skema til overblik over dit barn skolegang”, således at 

der til hver session kan fås et overblik over barnets skolegang siden sidst, og så det sikres at der i 

behandlingen bibeholdes et fokus på og opmærksomhed omkring barnets skolegang. 

Spence Children’s Anxiety Scale 
(SCAS) B, F ● ● ● 

Mood and Feelings 
Questionnaire (MFQ) B, F ● ● ● 

Personal Experience Checklist 
(PECK) B ● ● ● 

Family Assessment Device 
(FAD) B, F ● ● ● 

School refusal assessment 
scale (SRAS-R) B, F ● ●  

Self-Efficacy Questionnaire for 
school situations (SEQ-SS) B ● ● ● 

Self-efficacy Questionnaire for 
Responding to School 
Attendance (SEQ-RSAP) 

F ● ● ● 

Spørgsmål vedrørende 
skolehjem samarbejde F, L ● ● ● 

Spørgsmål vedrørende barnets 
faglige niveau L ●   

  ●   
Spørgeskema om tilfredshed 
med behandlingen B, F, L  ●  

Note: B: Barn. F: Forældre. L: Lærer 



 

Spørgeskemaer om barnets psykologiske vanskeligheder 

 

Spørgeskema om styrker og vanskeligheder (SDQ).  

Børn, forældre og lærere besvarer SDQ, som screener for psykopatologi hos børn i alderen 3-16 år. 

SDQ indeholder 5 subskalaer med hver 5 spørgsmål, i alt 25 spørgsmål, samt med mulighed for at 

udregne en totalscore. Subskalaerne omhandler emotionelle problemer, 

hyperaktivitet/uopmærksomhed, adfærdsproblemer, problemer i forholdet til jævnaldrende samt 

sociale styrker. SDQ indeholder desuden et ekstra modul, belastningsmodulet med 5 spørgsmål, 

der beskriver i hvilken grad eventuelle problemer belaster barnet/den unge i hverdagssituationer 

og – relationer. Der findes en identisk forældre- og lærerversion som kan udfyldes for børn i 

alderen 3-16 år samt en version til selvrapportering der kan udfyldes af børn i alderen 11-16 år. 

Der findes danske normer for SDQ [1]. 

 

Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS) 

Børn og forældre besvarer SCAS, der måler angstsymptomer hos børn og unge. SCAS findes i en 

selvrapporteringsversion for børn i alderen 8 – 15 (SCAS-C) år samt en forældreversion (SCAS-P).  

Skalaen måler symptomer relateret til panik/agorafobi, generaliseret angst, socialfobi, 

separationsangst, obsessiv-kompulsiv tilstand samt angst for fysiske skader. Der opgøres desuden 

en totalskala. Børneskalaen har 44 spørgsmål, hvoraf 38 spørgsmål måler angst, og 6 positive 

spørgsmål er tilføjet for at reducere negativ respons bias. Voksenskalaen har 38 spørgsmål. Der 

findes danske normer for SCAS [2]. 

 

Mood and Feelings Questionnaire (MFQ) 

Børn og forældre udfylder MFQ, der måler tilstedeværelsen og alvorlighedsgraden af depressive 

symptomer hos børn og unge inden for de seneste 2 uger. MFQ består af en 

selvrapporteringsversion til børn og unge i alderen 8-17 år på 33 spørgsmål (MFQ-C), samt en 

forældreversion på 34 item (MFQ-P). Der findes danske normer for MFQ [3]. 

  

Personal Experience Checklist (PECK) 



Børnene udfylder PECK, der måler børn og unges personlige oplevelser med at blive mobbet. 

Opgøres i fire subskalaer med i alt 32 spørgsmål: fysisk mobning, relationel mobning, kulturel 

mobning, og online mobning, og der opgøres tillige en total score. Der findes endnu ingen danske 

normer for PECK, men i et australsk studie beskrives udviklingen af PECK, og der kan findes normer 

for en australsk gruppe børn og unge [4]. 

 

Family Assessment Device (FAD) 

Børn og forældre udfylder FAD´s generel familiefunktions subskala, der måler familien funktion på 

dimensionerne problemløsning, kommunikation, roller i familien, følelsesmæssig involvering samt 

adfærdsmæssig kontrol. FAD findes i en selvrapporteringsversion til børn og unge i alderen 12-17 

år, samt en forældreversion for familier med børn i alle aldre, begge med 12 spørgsmål. Der findes 

ikke danske normer for FAD, men i en dansk undersøgelse har FAD´s generel familiefunktions skala 

vist sig at kunne identificere familier med dårlig familiefunktion [5].  

 

Spørgeskemaer direkte relateret til barnets skolefravær 

 

School Refusal Assessment Scale-revised (SRAS-R) 

Børn og forældre udfylder SRAS-R, der måler de funktioner ved skolefraværet, der er med til at 

vedligeholde et barns skolefravær.  SRAS-R udfyldes kun inden behandlingen, og anvendes til, 

sammen med forsamtaleinterviewet, at angive hvilken type hjælp barnet har brug for. SRAS-R findes 

i en selv-rapport version til børn og unge samt en forældre version, begge med 24 spørgsmål. 

Spørgeskemaer opgøres i 4 subskalaer, hver med 6 spørgsmål. Subskala 1 og 2 handler om, at barnet 

ikke kommer i skole for at undgå noget ubehageligt i skolen. Indlæringsteoretisk kaldes denne 

funktion ved skolefraværet for negativ forstærkning, dvs. at barnet opnår en belønning eller en 

følelsesmæssig lettelse ved at undgå noget ubehageligt (altså ved at lade være med at gå i skole). 

Lettelsen, der opnås ved at undgå noget ubehageligt, øger sandsynligheden for at denne adfærd 

gentages. Subskala 3 og 4 handler om, at barnet ikke kommer i skole for at opnå en belønning eller 

noget attraktivt uden for skolen. Eksempelvis ved at spille computer, se tv eller være sammen med 

forældre eller venner. Indlæringsteoretisk kaldes denne funktion ved skolefraværet for ”positiv 

forstærkning”, dvs. at barnet opnår en belønning ved en bestemt adfærd, og at belønningen øger 



sandsynligheden for, at denne adfærd gentages. Subskala 1 måler om barnet undgår ting eller 

situationer i skolen, der resulterer i negative følelser hos barnet, for eksempel legepladsen, 

toiletterne, at køre i bus). Subskala 2 måler om barnet undgår skolen for at undgå afskrækkende 

sociale situationer i skolen og/eller situationer, hvor barnet føler sig bedømt/evalueret (for 

eksempel at sige noget i timen, drillerier, at føle sig udenfor). Subskala 3 måler om barnet bliver 

hjemme fra skole for at opnå opmærksomhed fra andre (typisk forældrene) uden for skolen (for 

eksempel frygt for adskillelse fra forældre, ønske om at være sammen med en forælder, ønsket om 

at ville passe på en syg forælder). Subskala 4 måler om barnet bliver hjemme fra skolen for at opnå 

eller søge belønninger uden for skolen (for eksempel spille computer, se tv, sove længe, være 

sammen med kammerater, der heller ikke går i skole). Udviklingen af og baggrunden for SRAS-R 

spørgeskemaet er beskrevet i forskellige artikler [6, 7]. 

 

Self-Efficacy in School Situations (SE-SS) 

Barnet udfylder SE-SS [8], der måler børns oplevede selv-kompetence (self-efficacy – troen på 

egne evner til at skabe ændringer i adfærd) i forhold til forskellige skolesituationer. 

Spørgeskemaet består af 12 spørgsmål, og kan opgøres i en totalscore, som måler overordnet 

skolerelateret selv-kompetence, og i to subskalaer (stress i forbindelse med akademisk og sociale 

situationer og stress i forbindelse med separation og disciplin). Spørgeskemaet kan bruges til at 

give et overblik over barnets tiltro til, at det kan klare skolerelaterede udfordringer, og kan også 

bruges som effektmål.  

 

Self-Efficacy Responding to School Attendance Problems (SE-RSAP) 

Forældrene udfylder SE-RSAP [9] der måler forældrenes tro på egne evner (self-efficacy)  til, at de 

kan hjælpe deres barn med at komme i skole. Spørgeskemaer består af 13 spørgsmål.  

Spørgeskemaet kan bruges til at give overblik over forældrenes tiltro til, at de kan hjælpe deres 

barn i skole, og kan også bruges som effektmål.  

 

Spørgsmål om forælder-lærer samarbejde 

Forældre og lærere besvarer hver 3 spørgsmål omkring deres samarbejde. Spørgsmålene er 

udarbejdet til Back2School interventionen.  



 

Spørgsmål om barnets faglige niveau (SBF) 

SBF besvares af barnets lærer inden behandlingen. Læreren spørges inden behandlingens start om 

barnets faglige niveau, om barnet har brug for ekstra støtte i klassen, hvor mange timer barnet i 

givet fald får støtte, og hvilken støtte barnet får. 

 

Spørgeskema om tilfredshed med behandlingen (STB) 

STB besvares af både børn, forældre og lærere og anvendes til at undersøge parternes tilfredshed 

med behandlingen. STB udfyldes kun lige efter behandlingen. STB har forskellige versioner til hhv. 

barnet (med 7 spørgsmål), til forældrene (med 10 spørgsmål) og til lærerne (med 9 spørgsmål). 

Der er sidst i spørgeskemaet mulighed for at skrive yderligere kommentarer samt tre spørgsmål, 

hvor parterne kan beskrive kvalitativt, hvad de kunne lide ved behandlingen, og hvad der efter 

deres mening kunne forbedres ved behandlingen. 
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