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Analyse af effekten af normeringer  
på børnenes udfald 

Dette notat beskriver en analyse af effekten af normeringer i 
daginstitutioner på børnenes udfald senere i livet, som indgår i 
kapitlet om tidlig indsats i Dansk økonomi, forår 2021. Analysen 
finder ikke en signifikant effekt af hverken normeringer eller 
pædagogandele på børnenes skoleresultater eller kontakt til 
psykiatrien.  

Kapitlet om tidlig indsats i Dansk økonomi, forår 2021 har fokus på dagtilbud, herunder 
primært hvordan indretningen af dagtilbuddene påvirker børnenes udfald. Dette notat 
beskriver en selvstændig effektanalyse, der undersøger effekten af normeringer i 
daginstitutionerne på børnenes udfald. Analysen giver indblik i, om normeringerne har 
betydning, når børnene har forladt daginstitutionerne, og derved om der kan påvises 
dynamiske effekter, der modgår de direkte personaleudgifter. Derudover belyser 
analysen, om normeringerne har større betydning for yngre end for ældre børn. 
 
Analysen har til formål at belyse effekten af normeringerne i daginstitutionerne på 
børnenes resultater i skolen, herunder folkeskolekarakterer, resultater fra de nationale 
tests, sandsynligheden for at få specialundervisning samt sandsynligheden for at have 
kontakt til psykiatrien. Ud over effekten af normeringerne undersøges også effekten af 
personalets sammensætning. Der anvendes fixed effects på institutionsniveau til at tage 
højde for uobserverede træk, der varierer mellem institutionerne, men som er konstante 
for den enkelte institution over tid. Analysen har fokus på marginale ændringer i det 
eksisterende system. 
 
Der findes så vidt vides ingen andre studier, der på baggrund af danske data søger at 
kortlægge den kausale effekt af normeringer på børnenes udfald, når de forlader 
folkeskolen. Der er dog et enkelt studie, der på danske data undersøger korrelationen 
mellem blandt andet normeringer og folkeskolekaraktererne. Med udgangspunkt i børn, 
der gik i daginstitution i 1998 og afsluttede 9. klasse i 2008, viser Bauchmüller mfl. 
(2014), at færre voksne pr. barn i daginstitutionen er forbundet med lidt lavere karakter i 
danskeksamen i 9. klasse. Analysen i dette notat adskiller sig fra analysen i Bauchmüller 
mfl. på følgende punkter: 
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 Der tages udgangspunkt i flere kohorter, hvilket giver mulighed for at kontrollere for 
fixed effects på institutionsniveau og derved komme tættere på at kunne belyse 
kausale effekter.  

 Vi undersøger effekten af normeringer for flere alderstrin og kan derved se, om 
normeringerne har større betydning for de yngre end for de ældre børn 

 Vi undersøger effekten på folkeskolekaraktererne, men også på eksempelvis 
testscorer i 4., 6. og 8. klasse for at få et indtryk af, om eventuelle effekter af 
normeringerne udviskes over tid.  

 
DEA (2021) har desuden undersøgt effekten af indretningen af den daginstitution, som 
barnet gik i som 5-årig, på barnets testresultater i dansk i 2. klasse, matematik i 3. klasse 
og trivsel i 0. klasse, og finder, at flere børn pr. voksen i daginstitutionen har en lille 
negativ effekt på institutionernes løfteevne. For en oversigt over litteraturen om effekten 
af indretningen af daginstitutionerne i det hele taget henvises til gennemgangen i afsnit 
IV.4 i selve kapitlet om tidlig indsats.  
 
I det følgende gives først et kort oprids af de institutionelle rammer, der blandt andet 
beskriver, hvorfor den politiske aftale om minimumsnormeringer gør det endnu vigtigere 
at blive klogere på effekten af normeringer. Derefter præsenteres selve analysen, først 
beskrives analysedesignet i afsnit 2, dernæst de anvendte data i afsnit 3 og analysens 
resultater i afsnit 4. Afsnit 5 runder af med en opsamlende konklusion. 

1 Institutionelle rammer 
Ifølge Dagtilbudsloven er det kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for kommunens 
dagtilbud. Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter rammerne for dagtilbuddene og 
det er dem, der afgør hvor mange penge den enkelte institution har til rådighed. Det er 
lederen af det enkelte kommunale dagtilbud, der i samarbejde med forældrebestyrelsen 
har den pædagogiske og administrative ledelse af dagtilbuddet. 
 
Der er imidlertid stor forskel på, hvor stor frihed ledelsen af de enkelte institutioner har til 
at bestemme fx normeringer og andelen af uddannede blandt institutionens personale. 
Kommunalbestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for dagtilbuddene, fx om en bestemt 
personalesammensætning eller en ønsket normering. Det er dog meget forskelligt fra 
kommune til kommune, om kommunalbestyrelsen laver sådan rammer og i givet fald, 
hvad og hvor snævre de er.  
 
Selv i kommuner med retningslinjer for personalesammensætning og normering vil der 
dog være forskelle fra institution til institution. Det skyldes, at kommunalbestyrelsen 
typisk tager højde for sammensætningen af børnene i de enkelte institutioner, og fx 
tildeler flere midler til dagtilbud med en større andel udsatte børn. Der kan desuden indgå 
hensyn til institutionens fysiske rammer og lignende, når den enkelte institutions budget 
fastlægges.  
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Normeringen og andelen af uddannet personale i den enkelte institution bliver således 
bestemt lokalt – enten fuldstændig af institutionens ledelse under de budgetmæssige 
rammer givet af kommunalbestyrelsen, eller indirekte af kommunalbestyrelsen via faste 
rammer for institutionens normering og personalesammensætning.  
 
Hidtil har det således ikke været et statsligt anliggende at bestemme normeringerne i 
daginstitutionerne, men i december 2020 blev der indgået en politisk aftale om 
lovfastsatte minimumsnormeringer fra 2024. Staten får dermed direkte indflydelse på 
normeringerne i daginstitutionerne. Det gør spørgsmålet om effekten af normeringer på 
børnene endnu mere relevant, idet de dynamiske effekter af offentligt forbrug er en vigtig 
del af beslutningsgrundlaget for Folketinget.1  

2 Analysedesign 
Analysen tager udgangspunkt i et paneldatasæt med oplysninger om normeringer og 
skoleresultater for børn i årgangene 1999-2001. Ud over normeringerne undersøges 
effekten af andelen af de ansatte med en pædagogisk uddannelse, 
kønssammensætningen af personalet, institutionens størrelse, personalets anciennitet 
og sammensætningen af institutionens børn. Det er sandsynligt, at uobserverede træk 
ved daginstitutionerne såsom pædagogisk retning, forældreinvolvering og ledelse både 
er korrelerede med normeringerne og påvirker børnenes udvikling og karakterer på sigt.  
Hvis der ikke tages højde for sådanne uobserverede faktorer, vil det medføre bias i den 
estimerede effekt af normeringerne. Derfor anvendes fixed effects på institutionsniveau 
til at tage højde for uobserverede træk ved institutionen, der varierer mellem 
institutionerne, men som er konstante for den enkelte institution over tid.2 Fixed effects 
på institutionsniveau tager desuden højde for, hvis bestemte typer af familier vælger 
bestemte daginstitutioner, hvis et sådant mønster er konstant over tid.3  
 
Effekten af normeringer for børn på et givet alderstrin estimeres ved hjælp af følgende 
model: 
  

𝑦 , = 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 , 𝜌 + 𝑧 , 𝛾 + 𝑥 𝛽 + 𝛼 + 𝑇𝜆 + 𝜇 ,               (1) 

                                                
1 Langsigtede dynamiske effekter er også relevant for kommunerne, men det er mindre oplagt, at de i samme grad bør 

indgå i den enkelte kommunes beslutningsgrundlag. Det skyldes, at borgernes geografiske mobilitet gør det så godt som 

umuligt at fastslå den enkelte kommunes gevinst på lang sigt ved at investere i normeringer. 

2 Sandsynligheden for, at institutionens uobserverede karakteristika er konstant over tid er størst, hvis analyseperioden 

ikke er for lang. På den anden side skal institutionerne indgå i analysen i mere end et år for, at det er muligt tage højde 

for institutionernes uobserverede karakteristika gennem fixed effects. Ved at tage udgangspunkt i tre årgange tages 

hensyn til begge disse krav. Det er dog undersøgt, om analysens resultater påvirkes af antallet af årgange, der inddrages 

i analysen, og konklusionerne er grundlæggende de samme, uanset om der tages udgangspunkt i alle årgangene 1994-

2001 eller kun en delmængde af disse årgange. Årgangene 1999-2001 er valgt som hovedpopulation i analysen, idet 

der forligger oplysninger om nationale tests for flest klassetrin for disse årgange.     

3 Der kan være et endogenitetsproblem, hvis en ændring i den enkelte institutions normering får ressourcestærke forældre 

til at flytte deres barn til/fra pågældende institution, idet det vil ændre institutionens forældresammensætning, som kan 

have en selvstændig effekt på output. Der er imidlertid ikke tegn på, at dette er tilfældet, idet der ikke er en statistisk 

signifikant sammenhæng mellem sammensætningen af forældrene og normeringerne, jf. bilag C. 
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hvor 𝑦 ,  er folkeskolekarakteren for barn 𝑖, der gik i institution 𝑗 på det givne alderstrin. 
Tilsvarende angiver 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 ,  normeringen i institutionen, mens 𝑧 ,  angiver andre 

karakteristika for institutionen, herunder pædagogandel og personaleerfaring samt 
børnenes sammensætning året før. 𝑥  er en række karakteristika for børnene, herunder 
fødselsmåned, forældrenes uddannelsesniveau, om forældrene bor sammen osv., 𝛼  er 
en institutions-fixed effect, mens 𝑇 er en dummy for fødselsårgang og endelig er 𝜇 ,  et 

fejlled. Bilag D indeholder en fuld oversigt over alle analysens variable. Denne model 
minder om modellen i Bauchmüller mfl. (2014) bortset fra, at vi her inddrager institutions-
fixed effect.4 Modellen svarer til den model, der anvendes i Gørtz mfl. (2018), hvor 
effekten af kønssammensætningen af personalet i daginstitutionerne på børnenes 
skoleresultater undersøges. 
 
Analysen identificerer effekten af normeringer ved hjælp af variation i den enkelte 
institutions normering over en treårig periode. Der indgår oplysninger om normeringer i 
tre år for hver institution, idet der indgår tre årgange i analysen. Eksempelvis indgår 
oplysninger om vuggestuernes normering i årene 2001-2003, når effekten af 
normeringer som 2-årig estimeres, fordi det er i disse år årgangene 1999-2001 fylder to 
år. For hver institution 𝑗 indgår alle børn, der var indskrevet på det givne alderstrin som 
separate observationer i analysen, og effekten af institutionens normering måles på 
børnenes udfald. Den grundlæggende antagelse for analysen er, at variationen i den 
enkelte institutions normeringer er tilfældige. Generelt er der ikke en statistisk signifikant 
sammenhæng mellem institutionens normeringer og sammensætningen af børnene 
hverken i året eller året før, jf. bilag C. Variationen i den enkelte institutions normeringer 
beskrives nærmere i afsnit 3.3.  
 
Det er ganske tænkeligt, at effekten af normeringen på et givet alderstrin afhænger af, 
hvilken normering der er i barnets institution på tidligere alderstrin. For simultant at 
undersøge effekten af normeringerne i vuggestue og børnehave estimeres derfor 
følgende model: 
 

𝑦 , , = 𝑏ø𝑟𝑛𝑒ℎ𝑎𝑣𝑒𝑛𝑜𝑟𝑚 , 𝛾 + 𝑣𝑢𝑔𝑔𝑒𝑠𝑡𝑢𝑒𝑛𝑜𝑟𝑚 , 𝜂 + 𝑥 𝛽 + 𝑧 , 𝜗 + 𝑧 , 𝜌 + 𝛼 + 𝛼 + 𝑇𝜆

+ 𝜇 , ,                                                                                                                           (2) 

 
hvor 𝑦 , ,  er folkeskolekarakteren for barn 𝑖, der gik i børnehave 𝑗 og vuggestue 𝑘, 
𝑏ø𝑟𝑛𝑒ℎ𝑎𝑣𝑒𝑛𝑜𝑟𝑚 ,  er normeringen i institution 𝑗, som barn 𝑖 gik i som 5-

årig, 𝑣𝑢𝑔𝑔𝑒𝑠𝑡𝑢𝑒𝑛𝑜𝑟𝑚 ,  er normeringen i institution 𝑘, som barn 𝑖 gik som 2-årig, 𝑥  er 

karakteristika for barn 𝑖 som 2-årig herunder fødselsmåned, forældres 
uddannelsesniveau, om forældrene bor sammen osv., 𝑧 ,  er karakteristika for institution 

                                                
4 Analysen er desuden foretaget, hvor der ud over institutions-fixed effects tages højde for familie-fixed effects. Denne 

analyse kontrollerer således for uobserverbare træk ved den enkelte familie, der både påvirker normeringerne i barnets 

institution og barnets folkeskolekarakterer. Det påvirker ikke analysens konklusioner at inddrage fixed effects på familie-

niveau, og derfor fokuserer dette notat på den mere simple model uden familie-fixed effects, idet det forøger 

analysepopulationen væsentligt og derved gør resultaterne mere generaliserbare.   
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𝑗, da barn 𝑖 gik der som 5-årig, 𝑧 ,  er karakteristika for institution 𝑘, da barn 𝑖 gik der som 
2-årig, 𝛼  og 𝛼  er institutions-fixed effect og T er en dummy for fødselsårgang. 𝜇 , ,  er 

et fejlled.5  
 
Normeringen i vuggestuen defineres som normeringen i den institution, barnet var 
indskrevet i som 2-årig. Denne definition er valgt, idet kun en lille andel af analysens 
årgange var indskrevet i en vuggestue som 1-årig, og en endnu mindre andel var 
indskrevet i en institution, hvor der foreligger oplysninger om normeringerne, jf. næste 
afsnit der beskriver analysepopulationen. Derudover skifter de fleste børn fra vuggestue 
til børnehave det år, de fylder tre år, og derfor kan normeringerne i det år, barnet fylder 
tre, både afspejle normeringerne i vuggestue og børnehave.  Med de begrænsninger det 
tilgængelige data stiller, er normeringerne i den institution, barnet var indskrevet i som 
2-årig, derfor det bedste mål for normeringerne i vuggestuen. Normeringen i børnehaven 
defineres tilsvarende som normeringen i den institution, som barnet var indskrevet i som 
5-årig. Ved denne definition af normeringer i henholdsvis vuggestue og børnehave sikres 
desuden, at analysens resultat ikke påvirkes af det databrud, der er i opgørelsen af 
normeringer i 2004, hvor antallet af indskrevne børn i den enkelte daginstitution overgår 
fra at opgøres om foråret til om efteråret. Børnene i analysepopulationens årgange var 
alle 2 år (gik i vuggestue) før 2004 og 5 år (gik i børnehave) efter 2004. 
 
Der er så vidt vides ikke andre danske analyser, der simultant undersøger effekten af 
normeringer på flere alderstrin. Ulempen ved at undersøge effekten af normeringer i 
vuggestue og børnehave simultant er, at det begrænser analysepopulationens størrelse 
væsentligt, idet der kun forelægger oplysninger om normeringer i både vuggestue og 
børnehave for et begrænset antal børn. Den mere simple model, der undersøger 
effekten af normeringer i vuggestue og børnehave separat muliggør en større 
analysepopulation og mere generaliserbare resultater, og derfor anvendes begge 
modeller i analysen.6 
 
Ud over normeringernes effekt på folkeskolekaraktererne undersøges effekten på test-
score i de nationale tests i folkeskolens yngre klassetrin. Ved at sammenholde effekten 
af normeringer på testscorer i de nationale tests med effekten på folkeskolekaraktererne 
belyses, om der har været en effekt, der forsvinder, efterhånden som børnene bliver 
ældre. Den målbare effekt af normeringerne kan fx udvandes over tid, hvis forældre og 
lærere formår at kompensere børn, der har haft lavere normeringer i daginstitutionerne. 
Desuden undersøges effekten af normeringerne på sandsynligheden for henholdsvis 
specialundervisning og for at have kontakt til psykiatrien.  

                                                
5 Som for model (1) påvirker det heller ikke konklusionen at tilføje familie-fixed effects til denne model. 

6 Analysens resultat er dog grundlæggende det samme, når den simple model (1) anvendes til at estimere effekten af 

normeringer i vuggestue og børnehave separat for den mindre analysepopulationen fra den simultane analyse i model 

(2), som når den simple model anvendes på den fulde analysepopulation. 
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3 Data 
I analysen tages udgangspunkt i et paneldatasæt med oplysninger om normeringer på 
forskellige alderstrin for børn i årgang 1999-2001. Vi anvender oplysninger om 
daginstitutioner i perioden 2001-2006, da det er i denne periode, årgangene 1999-2001 
var mellem 2 og 5 år gamle. Analysepopulationen består i alt af 16.900 2-årige og 79.900 
5-årige. Analysepopulationen er generelt større på de ældre alderstrin, fordi flere børn 
går i dagsinstitution, jo nærmere de er skolealderen, og fordi en del af de yngre børn går 
i dagpleje i stedet for daginstitution. Der er 7.900 personer, hvor der både er oplysninger 
om normeringen i den daginstitution, de var indskrevet i som 2-årig og som 5-årig, og 
som dermed kan indgå i den simultane estimation af effekten af normeringer i vuggestue 
og børnehave. Næste underafsnit beskriver udvælgelsen af analysepopulationen, afsnit 
3.2 beskriver de valgte effektmål, mens afsnit 3.3 beskriver definitionen af normeringer 
og pædagogandele og undersøger variationen heri. 

3.1 Population 
I analysen tages udgangspunkt i et paneldatasæt bestående af børn født i perioden 
1999-2001, der alle har boet i Danmark i deres første fem leveår.7 For at indgå i 
analysepopulationen, skal børnene være indskrevet i en daginstitution, der foreligger 
oplysninger om, mindst et år i perioden fra det år, de fyldte 1 til det år de fyldte 5 år. Dette 
underafsnit beskriver, hvilke kriterier analysepopulationen er dannet ud fra. Yderligere 
detaljer samt hvor mange børn og institutioner, der frasorteres som følge af hvert kriterie 
kan ses i bilag A. 
 
Der foreligger ikke umiddelbart tilgængelige oplysninger om indretningen af de enkelte 
daginstitutioner i analyseperioden, og normeringer og pædagogandele er således 
beregnet til brug for denne analyse. Desværre er det ikke muligt at foretage denne 
beregning for alle daginstitutioner. Da analysens fokus netop er betydningen af 
normeringer og pædagogandele, udelades børn af analysepopulationen, hvis de er 
indskrevet i institutioner, hvor beregningen ikke er mulig.8 
 
Beregningen af normeringer og pædagogandele foretages ved at koble oplysninger om 
ansatte på de enkelte arbejdssteder fra IDA-databasen med oplysninger om indskrevne 
børn i de enkelte daginstitutioner i Daginstitutionsregisteret. Til denne kobling anvendes 
et speciallavet nøgledatasæt fra Danmarks Statistik, som Mette Gørtz og Centre for 
Applied Microeconometrics ved Københavns Universitet har været behjælpelige med at 
skaffe adgang til. Desværre er det ikke muligt at koble alle arbejdssteder en-til-en med 

                                                
7 I praksis betragtes denne betingelse som opfyldt, hvis barnet er registreret med bopæl i Danmark 1. januar hvert år fra 

det år, det fylder 1 år til det år det fylder 5 år. Denne restriktion sikrer, at barnet ikke har været indskrevet i en 

daginstitution i et andet land på et tidspunkt i barndommen.   

8 Der kan ligeledes være børn, der faktisk var indskrevet i daginstitution, men som ikke optræder som sådan i registrene, 

og disse børn indgår heller ikke i analysepopulationen. Udeladelsen af disse børn skyldes, at ikke alle daginstitutioner 

har indberettet personnumre på de indskrevne børn til Danmarks Statistik. Alle daginstitutioner, der har indberettet 

personnumre på de indskrevne børn, har dog indberettet personnummer på alle indskrevne børn i institutionen.  
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en daginstitution, og alle institutioner – og de børn der er indskrevet deri – hvor en sådan 
kobling ikke er mulig, udelades af analysen.  
 
Børn indskrevet i integrerede daginstitutioner er ligeledes udeladt af analysen. Det 
skyldes, at det ikke er muligt at opgøre, hvilket personale der arbejder med hvilke 
aldersgrupper i institutionen, og for at beregne en normering vil det derfor være 
nødvendigt at antage en sammenhæng mellem børnenes alder og deres pasningsbehov 
og fastlægge en normering ud fra det. Da en sådan aldersjustering tilføjer en del 
usikkerhed til de beregnede normeringer, ses der i analysen bort fra børn i integrerede 
institutioner.  
 
Selv når der ses bort fra daginstitutioner, der ikke kan kobles en-til-en med et 
arbejdssted, og integrerede institutioner, er der stadig en lille gruppe institutioner med 
urealistisk høje eller lave beregnede normeringer. For at disse urealistiske normeringer 
ikke skal påvirke resultaterne af analysen uhensigtsmæssigt, er institutioner, der har 
beregnede normeringer i henholdsvis top eller bund 1 pct. i fordelingen af normeringer i 
henholdsvis børnehaver og vuggestuer, frasorteret. Børn, der er indskrevet i disse 
institutioner, er således også udeladt af analysen. 
 
Ud over at institutionerne i de enkelte år skal opfylde ovenstående krav for at indgå i 
analysepopulationen, kan kun institutioner, der opfylder kravene mindst to år i 
analyseperioden, indgå i analysen. Det skyldes, at analysedesignet bygger på fixed 
effects på institutionsniveau, som kræver information om normeringer og andre 
institutionskarakteristika i mindst to år for kunne beregnes. Der er knap 3 pct. af 
institutionerne, der opfylder de øvrige krav, men som udelades af analysen, fordi der kun 
er oplysninger om institutionen ét år i analyseperioden. Børn, der er indskrevet i de 
pågældende institutioner udelades ligeledes af analysen. Det er godt 3 pct. af børnene i 
panelet, der helt udelades af analysen, fordi den institution, de er indskrevet i, kun indgår 
i et år. 
 
Analysepopulationen består således af børn født i perioden 1999-2001, der opfylder 
følgende: 
 
 Har boet i Danmark i de første fem leveår 
 Var på det givne alderstrin (2 år, 5 år eller begge) indskrevet i en daginstitution, der 

opfylder følgende: 
a) Den kan kobles en-til-en til et arbejdssted i IDA-databasen 
b) Den er ikke en integreret institution 
c) Dens beregnede normering er ikke blandt hverken de 1 pct. højeste eller laveste 

(blandt institutioner der opfylder krav a og b) 
d) Den opfylder kravene a-c i mindst to år 

 
Med den beskrevne definition udgør analysepopulationen 41 pct. af 5-årige i årgangene 
1999-2001. Til sammenligning udgør andelen af 5-årige, der ifølge 
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Daginstitutionsregisteret er indskrevet i et dagtilbud, 92 pct. af årgangene. Generelt er 
andelen af en årgang, der er indskrevet i et dagtilbud, stigende frem mod 
skolestartsalderen, jf. figur 1. Blandt 1-årige i årgang 1999-2001 er der således blot 25 
pct. indskrevet i dagtilbud. Den lavere andel indskrevne på de yngre alderstrin medfører, 
at en lavere andel af de yngre alderstrin indgår i analysepopulationen. Der er desuden 
en større del af de yngre børn, der går i dagpleje, og som af den grund ikke er en del af 
vores analysepopulation. Analysestrategien forudsætter ikke oplysninger om alle 
børnene i de relevante årgange. Analysen forudsætter alene, at der er tilstrækkelig 
variation i de beregnede normeringer samt, at analysepopulationen ikke er for lille til 
statistisk analyse. Det er således ikke et problem for analysens troværdighed, at kun en 
del af de enkelte årgange indgår. En sammenligning af karakteristika for børn i 
analysepopulationen med karakteristika for børn, der er indskrevet i en daginstitution, 
men ikke indgår i analysepopulationen, viser desuden ikke systematiske forskelle 
mellem de to grupper, jf. bilagstabel A3-A5 i bilag A.  
 
Figur 1. Andel indskrevet i dagtilbud og i analysepopulationen. 

 

 

Anm.: Før 2004 (hvor årgang 1999 fylder 5, årgang 2000 fylder 4 og årgang 2001 fylder 3) er andelen af 

årgangen, der er indskrevet i dagtilbud på et givet alderstrin beregnet som andelen, der var indskrevet i 

dagtilbud i foråret, det år de fyldte henholdsvis 1 år, 2 år, osv. Fra 2004 og frem er andelen af årgangen, der 

er indskrevet i dagtilbud på et givet alderstrin beregnet som andelen, der var indskrevet i dagtilbud i efteråret. 

Årgangens størrelse er fastlagt som antallet af personer i den givne årgang, der optræder i 

befolkningsregisteret i alle de år, hvor årgangen fylder 1, 2, 3, 4 og 5 år.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

3.2 Effektmål 
Analysens primære formål er at undersøge effekten af normeringer på børnenes 
skoleresultater. Der anvendes en række forskellige effektmål, men hovedmålet er 
karaktererne ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. Vi undersøger effekten på 
karaktererne i tre forskellige discipliner: mundlig dansk, skriftlig dansk og matematik.  
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Resultaterne i de nationale tests er et andet væsentligt effektmål. I analysen anvendes 
resultater fra de nationale tests i dansk i 4., 6. og 8. klasse og resultater fra de nationale 
tests i matematik i 6. klasse.9 Testresultaterne i de enkelte fag og klassetrin måles på en 
skala fra 1 til 100, som afspejler, hvilket percentil eleven befinder sig i. En percentilscore 
på 1 betyder således, at eleven er blandt den ene pct. af børn, som har de dårligste 
resultater, en score på 2 betyder at eleven er blandt den pct. med næst dårligst score, 
osv., mens en percentilscore på 100 betyder, at eleven er blandt de bedste 1 pct.  
 
De nationale test 
 
Siden skoleåret 2009/2010 er der på landsplan gennemført tests af elevernes 
kundskaber og færdigheder på forskellige klassetrin. Der er ti obligatoriske tests fra 2. 
til 8. klassetrin, og fire tests kan tages på frivillig basis. I analysen inddrages kun 
obligatoriske tests. Det er som udgangspunkt kun elever i folkeskolen, der tager 
obligatoriske tests, idet testene er frivillige for frie grundskoler, efterskoler mv.  
 
Alle nationale tests består af tre profilområder, som afgrænser testens faglige indhold. 
Testen i dansk/læsning består af profilområderne tekstforståelse, afkodning og 
sprogforståelse, mens testen i matematik består af profilområderne tal og algebra, 
geometri samt statistik og sandsynlighed. I analysen anvendes det samlede resultat 
for hvert fag, som Børne og Undervisningsministeriet beregner som et simpelt 
gennemsnit af resultatet i de tre profilområder for faget. 
 
De nationale tests anvender forskellige skalaer til beregning og formidling af 
testresultaterne. I analysen anvendes testresultater målt ved den såkaldte 
normbaserede percentilskala, hvor eleverne får en score mellem 1 og 100, som 
afspejler, hvilket percentil deres testresultater ligger i. Skalaen tager udgangspunkt i 
første gang, der blev gennemført nationale tests. Elevernes placering på 
percentilskalaen anvendes i analysen, fordi denne score findes i hele analyseperioden 
(mens fx den kriteriebaserede skala først anvendes fra 2012) og samtidig er let 
forståelig (i modsætning til den rå Rasch-score). Børne og Undervisningsministeriet 
anvender således også den normbaserede percentilskala til formidlingen af 
testresultaterne til elever, lærere, forældre, skoleledere, de kommunale forvaltninger 
samt på nationalt niveau. 
 
Der er et mindre antal elever, der har taget de forskellige tests flere gange, fx hvis de 
har gået et klassetrin om. For disse elever anvendes resultatet fra den senest 
gennemførte test.  

 
Det undersøges ligeledes, om normeringerne i daginstitutionerne påvirker 
sandsynligheden for at modtage specialundervisning på det klassetrin, som barnet 
starter på det år, det fylder 13 år. For langt de fleste børn vil det være 7. klasse. Kun 
elever, der i gennemsnit får mindst 9 timers specialundervisning om ugen optræder i 

                                                
9 Der gennemføres også nationale tests i dansk i 2. klasse og i matematik i 3. klasse, men den ældste årgang i analysen 

(1999) gik i 4. klasse, da de nationale tests blev indført og derfor kan resultaterne fra de yngre klasser ikke indgå i 

analysen. Siden 2018 er der også blevet gennemført nationale tests i matematik i 8. klasse, men da havde årgangene i 

analysen forladt grundskolen. 
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opgørelsen af elever med specialundervisning. På grund af databegrænsninger er det 
ikke muligt at undersøge sandsynligheden for at modtage specialundervisning på andre 
klassetrin. 
 
Endelig undersøges, om normeringer og pædagogandele i daginstitutionerne påvirker 
sandsynligheden for at have kontakt til psykiatrien inden det år, hvor barnet fylder 
henholdsvis 10, 15 og 18 år. Analysen foretages kun for børn, der ikke har haft kontakt 
til psykiatrien inden det år, de fyldte 6 år. Kontakter til psykiatrien defineres på baggrund 
af registreringer i Landspatientregisteret om kontakt til psykiatriske afdelinger på 
hospitalerne. Der skelnes ikke mellem, om der er tale om ambulant kontakt eller en 
indlæggelse, ligesom der heller ikke tages højde for, hvilken psykiatrisk diagnose der har 
udløst kontakten. Tabel 1 viser analysepopulationens værdier på effektvariablene. 
 
Tabel 1. Analysepopulationens værdier på effektvariablene 
 Gennemsnit Standardafvigelse 

 ---- percentilscore ----  
Dansk 4. klasse 53 25 
Dansk 6. klasse 57 25 
Dansk 8. klasse 56 24 
Matematik 6. klasse 57 25 
 --- Eksamenskarakter i 9. klasse ---  
Skriftlig dansk  6,4 3 
Mundtlig dansk  7,8 4 
Matematik  7,7 3 
 --- Andel i pct. ---  
Specialundervisning 5 - 
Kontakt til 
psykiatrien før 6 år 

1 - 

Kontakt til 
psykiatrien før 10 
åra 

2 - 

Kontakt til 
psykiatrien før 15 
åra 

7 - 

Kontakt til 
psykiatrien før 18 
åra 

12 - 

a) Andelen med kontakt til psykiatrien inden de fylder 10, 15 og 18 år er fraregnet de børn, der havde kontakt 

til psykiatrien, inden de fyldte 6 år. 

Kilde: Egne beregninger på registerdata. 

3.3 Normeringer og pædagogandele 
Normeringerne opgøres grundlæggende som antallet af børn pr. voksen i institutionen. 
Der er ingen umiddelbart tilgængelige oplysninger om normeringer i de enkelte 
daginstitutioner for den periode, analysen har fokus på, og de normeringer, der anvendes 
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i analysen er derfor beregnet til formålet. Her beskrives de grundlæggende principper for 
beregningen, der er yderligere uddybet i bilag B. 
 
Antal ansatte i de enkelte institutioner er opgjort i november måned og omregnet til antal 
fuldtidsansatte på baggrund af de enkelte ansattes arbejdstid. I opgørelsen af 
fuldtidsansatte ses der bort fra personer, der på opgørelsestidspunktet var på barsels- 
eller sygedagpenge eller på orlov til uddannelse, børnepasning eller til sabbat. Det er 
desværre ikke muligt på tilfredsstillende vis at identificere, hvilke ansatte der har 
pædagogisk arbejde, og hvem der fx arbejder som køkkenassistent, jf. bilag B. Derfor 
indgår alt personale i beregningen af normeringen i den enkelte institution. Det er 
desværre heller ikke muligt at tage højde for, hvordan de ansatte bruger deres arbejdstid. 
Hvis de ansatte i nogle institutioner bruger en større del af deres arbejdstid på f.eks. 
administrative opgaver uden kontakt med børnene, vil det i praksis indebære flere børn 
pr. voksen i de pågældende institutioner i forhold til andre institutioner med samme 
beregnede normering. I det omfang den del af arbejdstiden, de ansatte bruger med 
børnene, varierer mellem institutionerne og for den enkelte institution over tid uafhængigt 
af den beregnede normering, kan det medføre, at den sande effekt af normeringerne 
ikke bliver opfanget i analysen.10 Det vurderes dog ikke, at være særlig sandsynligt, at 
denne type variation finder sted.   
 
Antallet af indskrevne børn i de enkelte institutioner er i årene 2001-2003 opgjort i foråret, 
mens det i årene 2004-2006 er opgjort i oktober måned. Dette databrud i 2004 skyldes 
et databrud i indberetningerne til Danmarks Statistik. Antallet af indskrevne børn er 
således ikke opgjort i samme måned som antallet af ansatte, der er opgjort i november, 
men både indskrevne børn og ansatte er kun registeret en gang om året, så det er ikke 
muligt at tage udgangspunkt i samme opgørelsestidspunkt for både børn og voksne. 
Tilsvarende er det heller ikke muligt at tage udgangspunkt i samme opgørelsestidspunkt 
for børnene i alle år. Det leder til unøjagtighed i den beregnede normering, men 
formentlig er “fejlen” af samme størrelse for alle institutionerne. I analysen indgår alle 
børn i analysepopulationen dog som 2-årig (i vuggestue) før databruddet i 2004 og som 
5-årig (i børnehave) efter databruddet. Databruddet påvirker således ikke den 
estimerede effekt af normeringer for 2- eller 5-årige eller den simultane estimation af 
effekten af normeringer i vuggestue og børnehave.  
 
Der er ikke oplysninger om, hvorvidt det enkelte barn er hel- eller deltidsindskrevet i 
institutionen. Implicit antages derfor, at fordelingen af hel- og deltidsindskrevne børn er 
den samme på tværs af institutioner. Hvis børnenes gennemsnitlige tid i institutionen 
varierer mellem institutionerne og samtidig varierer for den enkelte institution i løbet af 
analyseperiodens tre år, vil det medføre bias i de estimerede effekter af normering. Det 
vurderes dog ikke at være et stort problem for analysen, idet det virker sandsynligt at 

                                                
10 Hvis andelen af tid med børnene er den samme i alle institutionerne svarer det blot til, at antallet af børn pr. voksen 

systematisk er beregnet til at være mindre end de faktisk er, og det vil ikke påvirke analysens konklusion. Hvis andelen 

af tid med børnene er den samme for den enkelte institution i hele perioden, vil det blive opfanget af institutionens fixed 

effects, og det vil derfor heller ikke påvirke analysens konklusion. 
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den tid, børnene i gennemsnit er i den enkelte institution, er nogenlunde konstant i de 
treårige analyseperiode. 
 
Den gennemsnitlige normering for børn, der var indskrevet i vuggestuer i 
analysepopulationen, ligger omkring 3 børn pr. voksen i analyseperioden, jf. figur 2. Den 
gennemsnitlige normering for børnehavebørnene ligger omkring 6 børn pr. voksen. 
Danmarks Statistik har ikke beregnet normeringer for denne periode, men de beregnede 
normeringer ligger de fleste år tæt på det landsgennemsnit for normeringer, som 
beregnes i Bureau 2000 (2019). Det er desuden værd at bemærke, at disse gennemsnit 
ligger meget tæt på den normering, som regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk 
Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har aftalt at indføre som lovbunden 
minimumsnormering fra 2024.11  I den politiske aftale er normeringerne defineret på en 
anden måde end her, men analysen kan ikke desto mindre anvendes til at belyse 
effekten af ændringer i normeringen omkring dette niveau. 
 
Figur 2. Gennemsnitlige normeringer for børn i analysepopulationens institutioner 

 
Anm.: Bureau 2000 opgør normeringerne som timetal pr. barn, og vi har omregnet disse ved hjælp af en 

ugentlig arbejdstid på 37 timer, for at gøre tallet sammenligneligt med vores. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata og Bureau 2000 (2019). 

 
Der er ganske stor variation i institutionernes normeringer. I gennemsnit er der 2,9 børn 
pr. voksen i vuggestuerne i analysen og standardafvigelsen er 0,5. For børnehaverne er 
der i gennemsnit 5,7 børn pr. voksen og standardafvigelsen er 1,4. 
 
Da analysen udnytter variationen over årene i de enkelte daginstitutioners normeringer, 
er det nødvendigt med en vis variation i den enkelte institutions normering over tid. I 
gennemsnit er der i vuggestuerne 0,49 flere børn pr. voksen det år, hvor der er flest børn 

                                                
11 Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om 

minimumsnormeringer af 5. december 2020.  
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pr. voksen, i forhold til det år, hvor der er færrest børn pr. voksen, jf. tabel 2. I 
børnehaverne er der i gennemsnit en forskel på året med den højeste og laveste 
normering på 1,29 børn pr. voksen. Der er dog ganske stor forskel på, hvor meget de 
enkelte institutioners normeringer varierer. Selv for institutioner med mindst variation i 
normeringerne over tid er der dog en vis variation. For den percentil blandt vuggestuerne 
med mindst forskel mellem højeste og laveste normering er der 0,02 flere børn per 
voksen i året med flest børn pr. voksen i forhold til året med færrest børn pr. voksen. For 
børnehaverne er det tilsvarende tal 0,05. Variationen for børnehaver er større end for 
vuggestuer, bl.a. fordi tabellen viser absolutte forskelle, og der typisk er ca. dobbelt så 
mange børn pr. voksen i børnehaver som i vuggestuer. Til sammenligning svarer de 
nyligt vedtagne minimumsnormeringer til, at der i 2024 i gennemsnit på landsplan skal 
være 0,1 barn pr. voksen mindre end i dag i både vuggestuer og børnehaver. Der 
vurderes at være tilstrækkelig variation i de enkelte institutioners normering til at basere 
analysen herpå. 
 
Tabel 2. Forskel mellem laveste og højeste antal børn pr. voksen i de enkelte institutioner 

Percentil Vuggestuer Børnehaver 
1 0,02 0,05 
5 0,09 0,20 
10 0,12 0,31 
25 0,23 0,61 
50 0,40 1,08 
75 0,64 1,69 
90 0,89 2,41 
95 1,04 3,05 
99 2,57 5,16 
Gennemsnit 0,49 1,29 

Anm.: Tabellen viser forskellen i antal børn pr. voksen mellem det år, hvor der flest børn pr. voksen i 

institutionen og det år, hvor der er færrest. For vuggestuer er variationen beregnet for årene 2001-2003, 

mens variationen for børnehaver er beregnet for årene 2004-2006. Disse årrækker er de år, børnene i 

årgang 1999-2001 er henholdsvis 2 år (går i vuggestue) og 5 år (går i børnehave). I analysen indgår i 342 

vuggestuer og 1.773 børnehaver, alle for hvilke der kan beregnes normeringer i mindst to år.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
Der er en sammenhæng mellem institutionens normering i det enkelte år og de øvrige 
karakteristika ved institutionen i året blandt andet på grund af, at netop 
sammensætningen af børnene i institutionen ofte er afgørende for institutionens 
budget/normering i året. Når årets normeringer regresseres på institutionens 
karakteristika i en model, der tager højde for uobserverbare, tidsinvariante karakteristika 
ved den enkelte institution (institutions-fixed effects), er der imidlertid generelt ingen 
systematisk sammenhæng mellem normeringerne og sammensætningen af børnene i 
institutionen, jf. tabel C1 og C2 i bilag C. Det gælder uanset, om der tages udgangspunkt 
i børnesammensætningen i året for normeringerne eller sammensætningen af børn i året 
før. Det tyder på, at variationen i den enkelte institutions normering fra et år til et andet 
kan betragtes som tilfældig. 
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Ud over antallet af voksne har personalets kvalifikationer sandsynligvis også indflydelse 
på børnenes udfald, jf. Bauchmüller mfl. (2014). Personale med en pædagogisk 
uddannelse må forventes at være bedre til at stimulere børnenes behov end ikke-
uddannet personale. En større andel uddannet personale blandt et givet antal voksne 
må derfor forventes at have en positiv effekt på børnenes udfald. I analysen undersøges 
effekten af pædagogandelen blandt de ansatte på børnenes udfald. Pædagogandelen 
er beregnet som andelen af de ansatte i daginstitutionen, der ifølge elevregisteret har 
afsluttet en pædagogisk uddannelse uanset længden af denne.12  
 
Ligesom for normeringerne er der pæn variation i pædagogandelen for de enkelte 
institutioner over tid, jf. tabel 3.   
 
Tabel 3. Forskel i pct.-point mellem laveste og højeste pædagogandel i de enkelte 
institutioner 

Percentil Vuggestuer Børnehaver 
1 0 0 
5 1 1 
10 2 3 
25 4 6 
50 8 10 
75 12 17 
90 16 23 
95 20 27 
99 25 38 
Gennemsnit 9 12 

Anm.: Tabellen viser forskellen i pædagogandelen mellem det år, hvor der er den højeste andel pædagoger 

i institutionen og det år, hvor der er den laveste andel. For vuggestuer er variationen beregnet for årene 

2001-2003, mens variationen for børnehaver er beregnet for årene 2004-2006. Disse årrækker er de år, 

børnene i årgang 1999-2001 er henholdsvis 2 år (går i vuggestue) og 5 år (går i børnehave). I analysen 

indgår i 342 vuggestuer og 1.773 børnehaver, alle for hvilke der kan beregnes normeringer i mindst to år.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
I mange institutioner vil der være en afvejning mellem antallet af voksne og andelen af 
pædagoguddannet personale. Uddannet personale får som udgangspunkt en højere løn 
end ikke-uddannet personale, og derfor vil en større andel uddannet personale for et 
givet budget medføre færre ansatte og dermed flere børn pr. voksne.13 I analysen 
                                                
12 De pædagogiske uddannelser er defineret i overensstemmelse med den definition, Danmarks Statistik bruger i 

Statistikbanken, og dækker over uddannelser inden for grupperne a) Pædagogisk assistent og grunduddannelse 

(PAU/PGU), b) Pædagog, professions bachelor, c) Pædagog, MVU (ekskl. professions bachelor), d) Pædagogiske 

uddannelser uden nærmere angivelse, e) Pædagogik, MVU og f) Pædagogik, BACH, LVU og Ph.d. 

13 En simpel OLS for sammenhængen mellem pædagogandelen og normeringen viser en signifikant positiv sammenhæng 

mellem pædagogandele og antal børn pr. voksne for børnehaver, men ikke en signifikant sammenhæng for vuggestuer. 

Billedet er det samme, hvis der i regressionen tages højde for fixed effects, der varierer mellem institutionerne, men er 

konstante for den enkelte institution over tid.   
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belyses den selvstændige effekt af henholdsvis antal børn pr. voksen og 
pædagogandelen blandt de voksne.  
 
Definitionen af de øvrige baggrundsvariable, der indgår i analysen, er beskrevet i bilag 
D.  

4 Resultater 
Generelt er der ikke en signifikant effekt af hverken normeringer eller pædagogandel på 
børnenes skoleresultater, uanset om man betragter resultater i de nationale test i 4., 6. 
eller 8. klasse eller karakterer ved folkeskolens afgangseksamen, jf. tabel 4 og 5. Der er 
heller ikke en signifikant effekt på sandsynligheden for at modtage specialundervisning 
eller kontakt til psykiatrien. Resultaterne er stort set de samme, uanset om effekten 
estimeres for vuggestue og børnehave separat eller simultant. Første søjle i tabel 4 viser 
effekten af normeringer i vuggestuen estimeret i en model, der ikke tager højde for 
normeringer i børnehaven, dvs. model (1) beskrevet i afsnit 2. Anden søjle viser effekten 
af normeringer i vuggestuen, når der samtidig tages højde for effekten af normeringer i 
børnehaven, dvs. model (2) beskrevet i afsnit 2. Tilsvarende viser søjle tre effekten af 
normeringer i børnehaven estimeret i en model, der ikke tager højde for normeringer i 
vuggestuen (model (1)), mens fjerde søjle er effekten af normeringer i børnehaven, når 
der tages højde for normeringer i vuggestuen (model (2)). Hver række i tabellen viser 
effekten på det angivne effektmål. Tabel 5 er opbygget på tilsvarende vis, men viser 
effekten af pædagogandele i institutionerne. 
 
Nogle af estimaterne har kontraintuitivt fortegn, men de fleste af dem er meget langt fra 
at være signifikante. De eneste signifikante effekter er en negativ effekt af flere børn pr. 
voksen i vuggestuen på sandsynligheden for at modtage specialundervisning i skolen, 
når der ikke samtidig kontrolleres for normeringer i børnehaven, og en signifikant positiv 
effekt af en større pædagogandel i vuggestuen på karakteren i skriftlig dansk-eksamen 
i 9. klasse, når der tages højde for normeringen i børnehaven. Da der i alt er foretaget 
88 estimationer (en for hvert effektmål for hhv. vuggestue, børnehave og simultant) og 
der estimeres et stort antal koefficienter i hver model, er det dog heller ikke 
overraskende, at enkelte estimater er statistisk signifikante. 
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Tabel 4. Effekten af normeringer  
 Antal børn pr. voksen i 

vuggestue  
Antal børn pr. voksen i 
børnehaven 

 Isoleret 
estimation 

Estimeret 
simultant med 

normering i 
børnehavnen 

Isoleret 
estimation 

Estimeret 
simultant med 

normering i 
vuggestuen 

Eksamen, 9. klasse 
    

Dansk, mundtlig 0,04 0,40 0,03 0,00 
Dansk, skriftlig 0,05 0,16 0,03 0,09 
Matematik -0,15 -0,16 0,02 0,07 

Nationale test 
    

Dansk, 4. klasse 1,08 2,76 0,23 -0,63 
Dansk, 6. klasse -0,80 1,06 0,08 -0,55 
Dansk, 8. klasse -0,58 1,04 0,28 -0,06 
Matematik, 6. klasse -0,33 0,56 0,22 0,21 

Øvrige 
    

Specialundervisning 
(pct.point) 

-1,59 -2,49 -0,25 0,19 

Kontakt til psykiatrien 
før 10 år (pct. point) 

-0,05 0,16 -0,06 -0,39 

Kontakt til psykiatrien 
før 15 år (pct. point) 

-0,81 -2,68 -0,10 0,37 

Kontakt til psykiatrien 
før 18 år (pct. point) 

-1,81 -3,04 -0,16 0,34 

Anm.: Koefficienter markeret med fed skrift er signifikante på 5 pct. niveau. I estimationer af effekten af 

normeringer i vuggestuen indgår mellem 11.300 og 15.500 personer, afhængigt af hvor mange der er 

oplysninger om den afhængige variabel for. I estimationer af effekten af normeringer i børnehaven indgår 

mellem 55.300 og 72.700 personer. I de simultane estimationer af effekten af normeringer i vuggestue og 

børnehave indgår mellem 4.900 og 6.700 personer. Generelt er der oplysninger om resultater i de nationale 

test for færrest personer og der indgår derfor færrest personer i disse estimationer. 

Kilde: Egne beregninger på registerdata. 
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Tabel 5. Effekten af pædagogandele 
 Pædagogandel i vuggestue  Pædagogandel i børnehave 
 Isoleret 

estimation 
Estimeret 

simultant med 
normering i 

børnehavnen 

Isoleret 
estimation 

Estimeret 
simultant med 

normering i 
vuggestuen 

Eksamen, 9. klasse 
    

Dansk, mundtlig 0,00 0,02 -0,00 -0,00 
Dansk, skriftlig 0,00 0,02 -0,00 0,00 
Matematik -0,01 0,00 0,00 0,01 

Nationale test 
    

Dansk, 4. klasse 0,00 0,03 0,00 0,00 
Dansk, 6. klasse 0,03 0,05 0,01 0,11 
Dansk, 8. klasse 0,05 0,09 -0,00 0,08 
Matematik, 6. klasse -0,04 -0,04 0,00 0,03 

Øvrige 
    

Specialundervisning 
(pct.point) 

-0,04 -0,02 0,01 -0,09 

Kontakt til psykiatrien 
før 10 år (pct. point) 

0,04 0,03 0,01 0,04 

Kontakt til psykiatrien 
før 15 år (pct. point) 

0,03 0,03 -0,03 0,04 

Kontakt til psykiatrien 
før 18 år (pct. point) 

-0,05 -0,08 -0,04 0,03 

Anm.: Koefficienter markeret med fed skrift er signifikante på 5 pct. niveau. I estimationer af effekten af 

normeringer i vuggestuen indgår mellem 11.300 og 15.500 personer, afhængigt af hvor mange der er 

oplysninger om den afhængige variabel for. I estimationer af effekten af normeringer i børnehaven indgår 

mellem 55.300 og 72.700 personer. I de simultane estimationer af effekten af normeringer i vuggestue og 

børnehave indgår mellem 4.900 og 6.700 personer. Generelt er der oplysninger om resultater i de nationale 

test for færrest personer og der indgår derfor færrest personer i disse estimationer. 

Kilde: Egne beregninger på registerdata. 

 
Generelt viser estimationerne begrænset effekt af daginstitutionernes øvrige 
karakteristika på børnenes skoleresultater. Det kan skyldes, at daginstitutionerne og 
sammensætningen af indskrevne børn deri generelt er rimelig ens. Den estimerede 
effekt af det enkelte barns karakteristika på barnets skoleresultater er generelt 
signifikante og med forventet fortegn. I bilag E vises estimationsresultater for de øvrige 
variable i estimationen af effekten af normeringer i børnehaven.  
 
Der er foretaget en omfattende mængde robusthedstjek, der alle har samme konklusion: 
Der kan ikke påvises en statistisk signifikant effekt af hverken normeringer eller 
pædagogandele. Blandt andet er effekten af normeringer og pædagogandele undersøgt, 
når der alene tages udgangspunkt i piger, drenge eller børn med ufaglærte mødre og 
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der er foretaget en analyse, hvor effekten af normeringer tillades at afhænge af, om der 
er mange børn med ikke-dansk herkomst i institutionen. Desuden er effekten undersøgt 
for en række alternative effektmål: sandsynligheden for at dumpe, at få en karakter under 
4 eller få 12 i folkeskolens afgangseksamen i matematik, mundtlig eller skriftlig dansk, 
sandsynligheden for at have en score i de nationale tests, der er i top/bund 10 og 25 
pct., sandsynligheden for overhovedet at have taget de nationale tests i 4., 6. og 8. klasse 
i dansk og i 6. klasse i matematik samt logaritmen til testscore i de nationale tests. 
Endelig er effekten af logaritmen til normeringer samt effekten af at have en lav 
henholdsvis høj normering i forhold til en middelnormering også undersøgt. Alle disse 
analyser leder ligesom den her afrapporterede analyse til konklusionen, at der ikke kan 
påvises en effekt af normeringer og pædagogandele på børnenes skoleresultater. 

5 Konklusion 
Analysen præsenteret i dette papir undersøger effekten af normeringer og 
pædagogandele i både vuggestuer og børnehaver på en lang række forskellige mål for 
børnenes skoleresultater og finder ingen signifikante effekter. Da analysen ikke finder 
signifikante effekter på børnenes indlæring på mellemlang sigt, giver den ikke i sig selv 
anledning til at forvente langsigtede effekter på eksempelvis arbejdsudbud og indkomst.  
 
Analysen belyser dog kun de forventede effekter af marginale ændringer i 
normeringerne, og det kan således ikke afvises, at store ændringer i normeringerne vil 
påvirke børnene. Det er muligt, at analysen ikke kan påvise signifikante effekter af 
marginale ændringer i normeringerne, fordi udgifterne pr. barn i danske daginstitutioner 
er på så højt et niveau, at det marginale læringsafkast ved yderligere ressourcetilførsel 
er lille. I en international sammenhæng er der i gennemsnit relativt få børn pr. voksne i 
de danske daginstitutioner, jf. afsnit IV.4 i kapitlet om tidlig indsats. 
 
Det er desuden muligt, at der faktisk er en selvstændig effekt af normeringer, men at 
effekten modvirkes af kompenserende indsatser, som ikke observeres. De tidligst målte 
skoleresultater i analysen er i 4. klasse, og allerede på det tidspunkt har bl.a. skolerne 
haft rig mulighed for at påvirke børnene efter de har forladt daginstitutionerne.  
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7 Bilag 

Bilag A. Populationsafgrænsning  
 
Hovedfokus for denne analyse er på effekten af normeringer i daginstitutionerne. Der 
foreligger ikke historiske oplysninger om normeringerne i de enkelte institutioner, og de 
er derfor beregnet til brug for denne analyse, jf. bilag B. Det er desværre ikke muligt at 
beregne normeringer for alle daginstitutioner. Beregningen af normeringerne 
nødvendiggør derfor en afgrænsning af de institutioner – og dermed børn – der indgår i 
analysen, så kun institutioner, hvor normeringerne kan beregnes, indgår.  
 
Udgangspunktet for analysen er de daginstitutioner, der indgår i 
Daginstitutionsregisteret. Der er dog en række institutioner, der indgår i 
Daginstitutionsregisteret, men som af forskellige årsager ikke indgår i 
analysepopulationen. Når en institution udgår af analysepopulationen medfører det 
samtidig, at børn indskrevet i institutionen udgår af analysepopulationen. Effektanalysen 
foretages på individniveau, mens normeringerne opgøres på institutionsniveau, derfor er 
det relevant både hvor mange børn og hvor mange institutioner, der frasortes på 
baggrund af forskellige kriterier. Tabel A1 viser, hvor mange børn og institutioner der 
frasorteres af forskellige årsager i analysen af børnehaver, mens tabel A2 viser børn og 
institutioner, der frasorteres i analysen af vuggestuer. Bevæggrunden for at frasortere 
gennemgås i det følgende. 
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Tabel A1. Børn og daginstitutioner, der frasorteres i analysen af børnehaver 
 Årgang 1999 Årgang 2000 Årgang 2001 
 Antal 

børn 
Antal 
Institutioner 

Antal 
børn 

Antal 
Institutioner 

Antal 
børn 

Antal 
Institutioner 

Hele årgangen 64.600  65.300  63.700  
I institutioner i 
Daginstitutionsregisteret1 

55.000 3.831 59.700 4.076 58.700 4.081 

Heraf fraregnes       
Institution kan ikke 
tilkobles 
arbejdsstedsnummer 

7.500 541 6.300 435 6.800 480 

Flere institutioner 
tilkobles samme 
arbejdsstedsnummer 

0 0 1.200 88 1.300 90 

Flere arbejdssteder 
tilkoblet samme 
institutionsnummer 

4.500 332 2.900  
216 

2.900 219 

Børn indskrevet i 
integreret institution 

16.700 1.256 20.100 1.476 20.000 1.497 

Urealistiske beregnede 
normeringer2 

400 
 

37 500 45 600 46 

Indgår i analyse-
populationen 

25.800 1.665 28.800 1.816 27.100 1.749 

1) Kun vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner og børn indskrevet deri indgår i opgørelsen. 

Børn, der i institutionsregisteret er indskrevet i andre typer institutioner, som eksempelvis dagpleje eller SFO, 

indgår ikke i opgørelsen. 

2) Top- og bund 1 pct. i fordelingen af normeringer i børnehaverne er frasorteret. Derudover frasorters 5-

årige, der er registeret til at gå i vuggestue, da det anses som en fejlregistrering.  

Anm.: I analyser af børnehaver indgår analysens årgange som 5-årige. Opgørelsen er lavet successivt, og 

antallet af børn og institutioner, der frasorteres, vil således være en anden, hvis frasorteringen sker i en 

anden rækkefølge. Tallene summer ikke på grund af afrunding. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 21 - 
 

Tabel A2. Børn og daginstitutioner, der frasorteres i analysen af vuggestuer 
 Årgang 1999 Årgang 2000 Årgang 2001 
 Antal 

børn 
Antal 
Institutioner 

Antal 
børn 

Antal 
Institutioner 

Antal 
børn 

Antal 
Institutioner 

Hele årgangen 64.600  65.300  63.700  
I institutioner i 
Daginstitutionsregisteret1 

16.500 1.581 18.800 1.764 18.700 1.774 

Heraf fraregnes       
Institution kan ikke 
tilkobles 
arbejdsstedsnummer 

2.900 265 3.000 268 2.500 242 

Flere institutioner 
tilkobles samme 
arbejdsstedsnummer 

0 0 0 0 0 0 

Flere arbejdssteder 
tilkoblet samme 
institutionsnummer 

1.300 111 1.800 137 2.000 156 

Børn indskrevet i 
integreret institution 

6.800 827 8.100 940 8.400 964 

Urealistiske beregnede 
normeringer2 

200 52 
 

300 74 200 63 

Indgår i analyse-
populationen 

5.300 326 5.800 345 5.600 349 

1) Kun vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner og børn indskrevet deri indgår i opgørelsen. 

Børn, der i institutionsregisteret er indskrevet i andre typer institutioner, som eksempelvis dagpleje eller SFO, 

indgår ikke i opgørelsen. 

2) Top- og bund 1 pct. i fordelingen af normeringer i vuggestuerne er frasorteret. Derudover frasorters 2-

årige, der er registeret til at gå i børnehave, da det anses som en fejlregistrering. 

Anm.: I analyser af vuggestuer indgår analysens årgange som 2-årige. Opgørelsen er lavet successivt, og 

antallet af børn og institutioner, der frasorteres, vil således være en anden, hvis frasorteringen sker i en 

anden rækkefølge. Tallene summer ikke på grund af afrunding. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
For at beregne normeringer på institutionsniveau kobles de enkelte ansatte til de enkelte 
institutioner. Til denne kobling anvendes et speciallavet nøgledatasæt fra Danmarks 
Statistik. Nøgledatasættet gør det muligt at koble arbejdssteder i IDA-databasen med 
daginstitutionsnumre i Daginstitutionsregisteret. Desværre er det ikke alle 
daginstitutioner, det er muligt at knytte et arbejdsstedsnummer – og dermed ansatte – 
til. I analyseperioden er det mellem 11 og 14 pct. af de indskrevne børnehavnebørn og 
mellem 13 og 18 pct. af de indskrevne vuggestuebørn, der er indskrevet i en institution, 
som ikke kan kobles til et arbejdsstedsnummer. I det analysedesign, som anvendes til 
at belyse effekten af normeringer, er det ikke afgørende, at alle institutioner/børn er med. 
Der skal blot være nok variation i normeringerne i de institutioner, der indgår i analysen. 
 
Der er en mindre gruppe institutioner, der ikke er unikt defineret som et arbejdssted. Det 
vil sige, at i visse tilfælde er der flere institutioner koblet til samme 
arbejdsstedsløbenummer. For årgang 2000 og 2001 er der 2 pct. af de børn, der som 5-
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årig er indskrevet i en børnehave, som kan kobles til et arbejdsstedsløbenummer, hvor 
institutionen er koblet til samme arbejdssted som andre institutioner.  Institutioner, der er 
tilkoblet samme arbejdsstedsløbenummer, er typisk af forskellig type, og kan således 
både være vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner osv. Typisk er 
normeringerne forskellige i de forskellige institutionstyper, således at der eksempelvis er 
færre børn pr. voksen i en vuggestue end i en børnehave. Da det ikke er muligt at fastslå, 
hvilke ansatte der arbejder på hvilke institutioner, når alle ansatte er registeret på samme 
arbejdssted, er det ikke muligt at beregne normeringerne for denne gruppe institutioner 
uden en række grove antagelser om sammenhængen mellem normering og børnenes 
alder. I analysen ses derfor bort fra institutioner, der er tilknyttet samme 
arbejdsstedsnummer som andre institutioner. 
 
Der er ligeledes en gruppe institutioner, der er koblet til mere end et 
arbejdsstedsnummer. Det er omkring 10 pct. af de børn, hvis daginstitution kan kobles 
som den eneste institution til et arbejdsstedsnummer, der er indskrevet i en institution, 
der er tilknyttet flere arbejdssteder. Det må skyldes, at nogle daginstitutioner betragtes 
som flere forskellige arbejdspladser. Der er således også forskellige typer af institutioner 
(vuggestue, børnehaver osv.) tilknyttet til det samme institutionsnummer. Det er 
imidlertid ikke muligt at afgøre, hvilke børn der er tilknyttet de forskellige arbejdspladser, 
idet børnene alene er tilknyttet et institutionsnummer. Vi er derfor nødsaget til at betragte 
alle arbejdssteder tilknyttet samme institutionsnummer som én arbejdsplads, hvilket 
giver anledning til usikkerhed i beregningen af de normeringer, som der er i det enkelte 
barns institution. Disse institutioner indgår derfor ikke i analysen. 
 
Af samme grund indgår børn indskrevet i integrerede daginstitutioner ikke i analysen. 
Det er ikke muligt at opgøre, hvilket personale der arbejder med hvilke aldersgrupper i 
institutionen, og for at beregne en normering vil det derfor være nødvendigt at antage en 
sammenhæng mellem børnenes alder og deres pasningsbehov og fastlægge en 
normering ud fra det. Da en sådan aldersjustering tilføjer en del usikkerhed til de 
beregnede normeringer, ses der bort fra børn i integrerede institutioner i analysen. Det 
er omkring 40 pct. af de børnehavebørn, hvis institution kan kobles en-til-en til et 
arbejdssted, der er indskrevet i en integreret institution. Blandt vuggestuebørnene er det 
knap 60 pct. for alle årgange i analysen.   
 
Efter de beskrevne frasorteringer er foretaget, er der godt 25.000 børn i hver af de tre 
årgange i analysepopulationen for børnehaver og godt 5.000 i hver årgang i 
analysepopulationen for vuggestuer. Efter frasorteringerne er der dog stadig en lille 
gruppe institutioner med urealistisk høje eller lave normeringer, jf. bilagsfigur A1.  
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Bilagsfigur A1. Fordelingen af normeringer på institutionsniveau i børnehaver (tv.) og 
vuggestuer (th.) for årgang 2000. 

  
Anm.: Normeringerne for børnehaver er beregnet i 2005, hvor årgang 2000 fylder 5 år, mens normeringerne 

for vuggestuer er beregnet i år 2002, hvor årgang 2000 fylder 2 år. Billedet er grundlæggende det samme, 

hvis der i stedet tages udgangspunkt i årgang 1999 eller 2001. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
For at disse urealistiske normeringer ikke skal påvirke resultaterne af analysen 
uhensigtsmæssigt, er institutioner, der har beregnede normeringer i henholdsvis top eller 
bund 1 pct. i fordelingen af normeringer i henholdsvis børnehaver og vuggestuer, 
frasorteret. Efter denne frasortering er fordelingen af normeringer på institutionsniveau 
som beskrevet i bilagsfigur A2. Det vurderes, at der fortsat er passende spredning i 
normeringerne, mens normeringerne i de inkluderende institutioner har et nogenlunde 
realistisk niveau.  
 
Bilagsfigur A2. Fordelingen af normeringer på institutionsniveau i børnehaver (tv.) og 
vuggestuer (th.) når top- og bund 1 pct. er frasorteret for årgang 2000. 

  
Anm.: Normeringerne for børnehaver er beregnet i 2005, hvor årgang 2000 fylder 5 år, mens normeringerne 

for vuggestuer er beregnet i år 2002, hvor årgang 2000 fylder 2 år. Billedet er grundlæggende det samme, 

hvis der i stedet tages udgangspunkt i årgang 1999 eller 2001. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
Ud over at institutionerne i de enkelte år skal opfylde overstående krav for at indgå i 
analysepopulationen, kan kun institutioner, der opfylder kravene mindst to år i 
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analyseperioden, indgå i analysen. Det skyldes, at analysedesignet bygger på fixed 
effects på institutionsniveau, som kræver information om normeringer og andre 
institutionskarakteristika i mindst to år for kunne beregne fixed effects for institutionen. 
Der er 3 pct. af institutionerne, der opfylder de øvrige krav, men som udlades af analysen, 
fordi der kun er oplysninger om institutionen i et år i analyseperioden. Børn, der er 
indskrevet i de pågældende institutioner udelades ligeledes af analysen. Det er godt 3 
pct. af børnene i panelet, der helt udelades af analysen, fordi den institution, de er 
indskrevet i kun indgår i et år.   

Karakteristika for børnene i analysepopulationen og andre børn i daginstitution 
Børnene i analysepopulationen afviger ikke systematisk fra børn, der er indskrevet i 
daginstitutioner, der ikke indgår i analysen, jf. tabel A3, A4 og A5. En del af forskellene 
er statistisk signifikante, men det afspejler til dels det store antal børn i de to grupper. 
Den numeriske forskel mellem de to grupper er for de fleste karakteristika ikke særlig 
stor, og der er ingen systematik i forskellene mellem grupperne.  
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Tabel A3. Karakteristika for børnene i analysepopulationen i analysen af vuggestuer og 
andre børn i daginstitution. 

 
Anm: Beregningen er lavet med udgangspunkt i 2-årige, der enten er en del af analysepopulationen 

(kolonnen ’Analysepopulation’), eller som ifølge Daginstitutionsregisteret var indskrevet i en daginstitution 

som 2-årig, som ikke indgår i analysepopulationen (kolonnen ’Indskrevne’).. 

Kilde: Egne beregninger på registerdata. 

 
 
 
 
 

Gnms. Std.afv. Gnms. Std.afv.
Barnets karakteristika

Pige 0,486 0,500 0,486 0,500 0,000
Under 1500 g 0,005 0,067 0,006 0,075 0,001 *
Mellem 1500-2500 g 0,039 0,194 0,037 0,190 -0,002
Dansk 0,892 0,311 0,949 0,220 0,057 ***
Vestlig 0,008 0,087 0,004 0,067 -0,003 ***
Ikke-vestlig 0,100 0,301 0,046 0,211 -0,054 ***
Fødselsmåned 6,132 3,289 6,252 3,337 0,121 ***
Nummer i søskendeflokken 1,663 0,848 1,763 0,845 0,100 ***
Afstand til nærmeste søskende 3,825 2,917 3,631 2,654 -0,194 ***
Yderkommune 0,061 0,239 0,290 0,454 0,229 ***
Tvilling 0,031 0,174 0,031 0,175 0,000

Forældrekarakteristika
Mors alder 29,725 4,862 29,413 4,654 -0,312 ***
Fars alder 32,340 5,725 32,055 5,487 -0,285 ***
Forældre sammen 0,862 0,345 0,899 0,302 0,037 ***
Antal børn 1,727 0,877 1,823 0,864 0,096 ***
Ingen 0,182 0,386 0,193 0,395 0,010 **
Gynmasial 0,131 0,338 0,099 0,298 -0,033 ***
Erhversuddannelse 0,257 0,437 0,366 0,482 0,108 ***
KVU 0,041 0,199 0,047 0,212 0,006 ***
MVU 0,251 0,433 0,214 0,410 -0,036 ***
LVU 0,125 0,331 0,073 0,260 -0,052 ***
Uoplyst 0,012 0,109 0,008 0,089 -0,004 ***
Ingen 0,155 0,362 0,180 0,384 0,026 ***
Gynmasial 0,096 0,295 0,060 0,238 -0,036 ***
Erhversuddannelse 0,284 0,451 0,416 0,493 0,132 ***
KVU 0,056 0,230 0,062 0,241 0,006 **
MVU 0,159 0,366 0,122 0,327 -0,038 ***
LVU 0,156 0,363 0,092 0,289 -0,064 ***
Uoplyst 0,094 0,292 0,068 0,251 -0,026 ***
Mors indkomstpercentil 60,719 19,132 61,507 17,187 0,787 ***
Fars indkomstpercentil 69,440 22,507 70,722 20,410 1,283 ***
Mors arbejdsløshedsgrad 58,197 160,302 65,861 164,736 7,664 ***
Fars arbejdsløshedsgrad 50,281 155,616 36,322 127,074 -13,959 ***
Antal observationer 16.900 115.400 132.200

Mors uddannelse

Fars uddannelse

Variabel Analysepopulation Indskrevne Test for forskel

Fødselsvægt

Oprindelse
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Tabel A4. Karakteristika for børnene i analysepopulationen i analysen af børnehaver og 
andre børn i daginstitution 

 
Anm: Beregningen er lavet med udgangspunkt i 5-årige, der enten er en del af analysepopulationen 

(kolonnen ’Analysepopulation’), eller som ifølge Daginstitutionsregisteret var indskrevet i en daginstitution 

som 5-årig, som ikke indgår i analysepopulationen (kolonnen ’Indskrevne’). 

Kilde: Egne beregninger på registerdata. 

 

 

 

 

 

Gnms. Std.afv. Gnms. Std.afv.
Barnets karakteristika

Pige 0,485 0,500 0,489 0,500 0,004
Under 1500 g 0,007 0,085 0,007 0,083 0,000
Mellem 1500-2500 g 0,041 0,199 0,041 0,198 0,000
Dansk 0,933 0,250 0,901 0,298 -0,032 ***
Vestlig 0,005 0,071 0,006 0,080 0,001 ***
Ikke-vestlig 0,062 0,241 0,092 0,290 0,030 ***
Fødselsmåned 6,498 3,353 6,455 3,389 -0,044 **
Nummer i søskendeflokken 1,818 0,909 1,791 0,904 -0,027 ***
Afstand til nærmeste søskende 3,239 2,256 3,248 2,270 0,008
Yderkommune 0,325 0,468 0,225 0,418 -0,099 ***
Tvilling 0,040 0,196 0,039 0,194 -0,001

Forældrekarakteristika
Mors alder 29,343 4,732 29,575 4,774 0,232 ***
Fars alder 32,045 5,580 32,293 5,657 0,248 ***
Forældre sammen 0,814 0,389 0,805 0,396 -0,009 ***
Antal børn 2,268 0,883 2,247 0,888 -0,021 ***
Ingen 0,196 0,397 0,190 0,392 -0,006 **
Gynmasial 0,078 0,269 0,085 0,279 0,007 ***
Erhversuddannelse 0,386 0,487 0,339 0,473 -0,047 ***
KVU 0,046 0,209 0,045 0,208 0,000
MVU 0,219 0,413 0,231 0,421 0,012 ***
LVU 0,066 0,248 0,098 0,297 0,032 ***
Uoplyst 0,010 0,100 0,012 0,109 0,002 ***
Ingen 0,186 0,389 0,174 0,379 -0,012 ***
Gynmasial 0,050 0,218 0,061 0,239 0,010 ***
Erhversuddannelse 0,425 0,494 0,372 0,483 -0,053 ***
KVU 0,065 0,247 0,060 0,238 -0,005 ***
MVU 0,116 0,320 0,134 0,341 0,018 ***
LVU 0,083 0,275 0,116 0,321 0,034 ***
Uoplyst 0,075 0,263 0,083 0,275 0,008 ***
Mors indkomstpercentil 59,973 16,995 60,603 18,163 0,630 ***
Fars indkomstpercentil 69,612 20,465 69,681 21,350 0,069
Mors arbejdsløshedsgrad 73,762 174,722 68,238 170,221 -5,524 ***
Fars arbejdsløshedsgrad 38,891 131,014 44,349 144,106 5,458 ***
Antal observationer 79.900 98.200 178.100

Fars uddannelse

Analysepopulation Indskrevne Test for forskelVariabel

Fødselsvægt

Oprindelse

Mors uddannelse
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Tabel A5. Karakteristika for børnene i analysepopulationen i den simultane estimation af 
vuggestuer og børnehaver og andre børn i daginstitution. 

 
Anm: Beregningen er lavet med udgangspunkt i børn, der er i analysepopulationen både som 2- og 5-årige 

(kolonnen ’Analysepopulation’), og de sammenholdes med børn, der ifølge Daginstitutionsregisteret var 

indskrevet i en daginstitution som 5-årig, men som ikke indgår i analysepopulationen (kolonnen 

’Indskrevne’). Børnenes karakteristika er opgjort som 5-årig. 

Kilde: Egne beregninger på registerdata. 

Bilag B. Beregning af normering 
Normeringer i daginstitutionerne opgøres som antal børn pr. voksen, og beregnes basalt 
set som antallet af børn i den enkelte institution i forhold til antallet af ansatte i 
institutionen. I dette bilag beskrives først hvordan henholdsvis antallet af ansatte og 

Gnms. Std.afv. Gnms. Std.afv.
Barnets karakteristika

Pige 0,485 0,500 0,487 0,500 0,002
Under 1500 g 0,005 0,069 0,007 0,085 0,002 **
Mellem 1500-2500 g 0,040 0,196 0,041 0,199 0,001
Dansk 0,896 0,305 0,916 0,277 0,020 ***
Vestlig 0,007 0,081 0,006 0,076 -0,001
Ikke-vestlig 0,097 0,296 0,078 0,268 -0,019 ***
Fødselsmåned 6,186 3,276 6,488 3,377 0,302 ***
Nummer i søskendeflokken 1,729 0,875 1,807 0,908 0,078 ***
Afstand til nærmeste søskende 3,378 2,303 3,238 2,262 -0,140 ***
Yderkommune 0,092 0,289 0,278 0,448 0,186 ***
Tvilling 0,034 0,181 0,040 0,196 0,006 **

Forældrekarakteristika
Mors alder 29,778 4,875 29,457 4,751 -0,322 ***
Fars alder 32,471 5,776 32,168 5,616 -0,303 ***
Forældre sammen 0,771 0,420 0,811 0,392 0,040 ***
Antal børn 2,156 0,879 2,261 0,886 0,106 ***
Ingen 0,174 0,379 0,193 0,395 0,019 ***
Gynmasial 0,092 0,288 0,082 0,274 -0,010 **
Erhversuddannelse 0,279 0,448 0,364 0,481 0,085 ***
KVU 0,042 0,201 0,046 0,209 0,004
MVU 0,265 0,442 0,223 0,417 -0,042 ***
LVU 0,137 0,344 0,081 0,273 -0,056 ***
Uoplyst 0,011 0,103 0,011 0,105 0,001
Ingen 0,153 0,360 0,181 0,385 0,028 ***
Gynmasial 0,071 0,257 0,055 0,229 -0,016 ***
Erhversuddannelse 0,296 0,456 0,401 0,490 0,105 ***
KVU 0,061 0,239 0,062 0,242 0,002
MVU 0,163 0,369 0,124 0,330 -0,038 ***
LVU 0,159 0,366 0,099 0,298 -0,060 ***
Uoplyst 0,099 0,299 0,078 0,268 -0,021 ***
Mors indkomstpercentil 61,160 18,863 60,282 17,592 -0,878 ***
Fars indkomstpercentil 70,209 22,219 69,624 20,897 -0,585 *
Mors arbejdsløshedsgrad 60,353 164,037 71,201 172,637 10,848 ***
Fars arbejdsløshedsgrad 47,181 150,552 41,650 137,807 -5,530 **
Antal observationer 7.900 170.200 178.100

Mors uddannelse

Fars uddannelse

Variabel Analysepopulation Indskrevne Test for forskel

Fødselsvægt

Oprindelse
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antallet af børn opgøres. Sidst i bilaget beskrives, hvorfor alle ansatte – frem for kun 
pædagogisk personale – indgår i de beregnede normeringer.  
 
I beregningen af normeringerne indgår ansatte i de enkelte daginstitutioner, der var ansat 
i november måned. Da antallet af ansatte og dermed normeringerne kan variere over 
året, ville det være optimalt at inddrage oplysninger om alle ansatte i året. Disse 
oplysninger foreligger desværre ikke i de år, analysen tager udgangspunkt i, og derfor 
anvendes alene oplysninger om novemberansættelser. Det forekommer dog heller ikke 
som en urimelig antagelse, at eventuel sæson-variation i personaleanvendelse og 
normeringer er ens på tværs af institutioner. 
 
Inden normeringerne beregnes, er antallet af ansatte i det enkelte dagtilbud omregnet til 
fuldtidsansatte. Danmarks Statistik har på baggrund af antallet af arbejdstimer, 
indbetaling til ATP og forsikringskategori for den enkelte ansatte opdelt de ansattes 
arbejdstid i fem intervaller. Da en præcis timeangivelse er nødvendig for at beregne 
antallet af fuldtidsansatte, antages et gennemsnitligt timeantal i hver enkelt kategori som 
beskrevet i tabel B1. 
 
Tabel B1. DSTs timeinterval og anvendt timetal i beregningen af normeringer 
DST time-interval Antaget værdi i beregningen af 

normeringer 
Fuldtid 37 timer 
Deltid >=30 timer 31 timer 
Deltid 20-29 timer 25 timer 
Deltid 10-19 timer 15 timer 
Under 10 timer 5 timer 

Anm.: For kategorierne 20-29 timer, 10-19 timer og under 10 timer antages, at den gennemsnitlige arbejdstid 

ligger midt i intervallet. For kategorien deltid >=30 timer vurderes, at de fleste arbejder enten 30 eller 32 

timer, og derfor antages at den gennemsnitlige arbejdstid for ansatte i dette timeinterval er 31 timer. 

 
Det er desværre ikke muligt at beregne timetallet præcist i de år, analysen tager 
udgangspunkt i. 
 
I opgørelsen af fuldtidsansatte ses der bort fra personer, der på opgørelsestidspunktet 
var på barsels- eller sygedagpenge eller på orlov til uddannelse, børnepasning eller til 
sabbat.14 Dette gøres, da personale med længere tids fravær ofte vil blive midlertidigt 
erstattet af fx vikarer. Hvis både vikaren og den fraværende medarbejders arbejdstid 
tælles med i opgørelsen af fuldtidsansatte, vil institutioner med højt sygefravær få en 
beregnet normering, der er kunstigt høj. 
 
For at beregne normeringen i den enkelte institution sættes antallet af fuldtidsansatte i 
forhold til antallet af indskrevne børn i institutionen. Hvilke børn, der er indskrevet i 
hvilken institution, er fra 2004 opgjort i oktober måned, mens det før 2004 er opgjort om 

                                                
14 I opgørelsen anvendes oplysninger fra registeret RAS. 
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foråret. Antallet af indskrevne børn er således ikke opgjort i samme måned som antallet 
af ansatte, der er opgjort i november, men både indskrevne børn og ansatte er kun 
registeret en gang om året, så det er ikke muligt at tage udgangspunkt i samme 
opgørelsestidspunkt for både børn og voksne. Det er ligeledes ikke muligt at tage 
udgangspunkt i samme opgørelsestidspunkt for børnene i alle år. Det leder til 
unøjagtighed i den beregnede normering, men formentlig er “fejlen” af samme størrelse 
for alle institutionerne. I analysen indgår alle børn i analysepopulationen som 2-årig (i 
vuggestue) før databruddet i 2004 og som 5-årig (i børnehave) efter databruddet. 
Databruddet påvirker således ikke den estimerede effekt af normeringer for 2- eller 5-
årige eller i den simultane estimation af effekten af normeringer i vuggestue og 
børnehave. 
 
For den periode, vi er interesseret i, er det desværre ikke muligt at se, om det enkelte 
barn er hel- eller deltidsindskrevet i institutionen. Implicit antages derfor at fordelingen af 
hel- og deltidsindskrevne børn er den samme på tværs af institutioner.  

Normeringer beregnet alene på baggrund af pædagogisk personale 
I Danmarks Statistiks opgørelser af normeringer for de seneste år indgår kun 
pædagogisk personale, og der ses således bort fra personale med ikke-pædagogisk 
arbejde. I disse opgørelser defineres pædagogisk personale ud fra 
overenskomstgrupper, jf. Ministeriet for børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold 
(2014). Desværre findes oplysningerne om den enkelte ansattes overenskomstgruppe 
ikke for den periode, denne analyse har fokus på, og registeringen af arbejdsfunktion er 
ikke umiddelbart præcis nok i analyseperioden til at danne grundlag for en definition af 
pædagogisk personale. Selvom der ideelt set bør tages højde for de ansattes 
arbejdsindhold, når normeringerne beregnes, benyttes alle ansatte derfor i analysens 
normeringsberegning.  

Bilag C. Sammenhæng mellem normeringer og øvrige 
institutionskarakteristika 
 
Tabel C1. Sammenhæng mellem normeringer og øvrige institutionskarakteristika for 
vuggestuer  
 

Øvrige variable 
opgjort samme 

år som 
normeringerne1 

Øvrige variable 
opgjort året før 

normeringerne2 

Øvrige 
institutionsvariable 

opgjort samme år som 
normeringerne, 

børnesammensætningen 
opgjort året før3 

Institutionsvariable    

Andel ansatte med 
mindst to års 
anciennitet 

0,35 -0,43 0,46 

Pædagogandel -0,23 -0,17 -0,04 
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Andel af ansatte, 
som er mænd 

1,05 -0,27 0,73 

Antal børn i 
institutionen 

0,06 -0,02 0,06 

Sammensætning 
af børnegruppen 

   

Andel piger 0,31 0,24 0,26 
Andel børn med 
anden etnisk 
oprindelse 

0,30 0,56 0,70 

Andel børn med 
enlig forælder 

0,31 0,20 -0,00 

Andel børn med en 
ufaglært mor 

0,01 0,02 0,04 

Andel børn med en 
beskæftiget mor 

0,19 1,18 1,14 

Gennemsnitlig 
indkomstpercentil, 
som børnenes mor 
ligger i 

-0,01 -0,02 -0,02 

Gennemsnitlig 
indkomstpercentil, 
som børnenes far 
ligger i 

0,01 -0,01 -0,01 

Årsdummy for 2002 0,03 0,06 0,01 
Årsdummy for 2003 0,04 0,09 0,03 

1: Modellen kan opskrives således: 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 , = 𝛼 + 𝑇𝜆 + 𝑧 , 𝛾 + 𝜇 ,    , hvor 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 ,  er normeringen 

i institution 𝑖 i år 𝑡, 𝑧 ,  er karakteristika for institutionerne og sammensætningen af børnene i år 𝑡, 𝛼  er en 

institutions-fixed effect, mens 𝑇 er en dummy for året og 𝜇 ,  er et fejlled.  

2: Modellen kan opskrives således: 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 , = 𝛼 + 𝑇𝜆 + 𝑧 , 𝛾 + 𝜇 ,    , hvor 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 ,  er 

normeringen i institution 𝑖 i år 𝑡, 𝑧 ,  er karakteristika for institutionerne og børnenes sammensætning i år 

𝑡 − 1, 𝛼  er en institutions-fixed effect, mens 𝑇 er en dummy for året og 𝜇 ,  er et fejlled.  

3: Modellen kan opskrives således: 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 , = 𝛼 + 𝑇𝜆 + 𝑧 , 𝛾 + 𝑥 , 𝛽 + 𝜇 ,    , hvor 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 ,  er 

normeringen i institution 𝑖 i år 𝑡, 𝑧 ,  er karakteristika for institutionerne i år 𝑡,  𝑥 ,  er børnenes 

sammensætning i år 𝑡 − 1, 𝛼  er en institutions-fixed effect, mens 𝑇 er en dummy for året og 𝜇 ,  er et fejlled.  

Anm.: Koefficienter markeret med fed skrift er signifikante på 5 pct. niveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Tabel C2. Sammenhæng mellem normeringer og øvrige institutionskarakteristika for 
børnehaver  
 

Øvrige variable 
opgjort samme 

år som 
normeringerne 

Øvrige variable 
opgjort året før 
normeringerne 

Øvrige 
institutionsvariable 

opgjort samme år som 
normeringerne, 

børnesammensætningen 
opgjort året før 

Institutionsvariable    

Andel ansatte med 
mindst to års 
anciennitet 

1,66 -0,06 1,71 

Pædagogandel 1,36 -0,51 1,14 
Andel af ansatte, 
som er mænd 

-0,62 0,43 -0,49 

Antal børn i 
institutionen 

0,06 -0,01 0,06 

Sammensætning 
af børnegruppen 

   

Andel piger 0,23 -0,12 -0,09 
Andel børn med 
anden etnisk 
oprindelse 

0,10 -0,59 -0,32 

Andel børn med 
enlig forælder 

-0,45 0,34 0,64 

Andel børn med en 
ufaglært mor 

0,47 -0,51 -0,36 

Andel børn med en 
beskæftiget mor 

0,22 0,20 0,25 

Gennemsnitlig 
indkomstpercentil, 
som børnenes mor 
ligger i 

0,00 -0,00 -0,00 

Gennemsnitlig 
indkomstpercentil, 
som børnenes far 
ligger i 

-0,00 0,00 -0,00 

Årsdummy for 2005 -0,04 0,00 -0,02 
Årsdummy for 2006 0,05 0,17 0,06 

1: Modellen kan opskrives således: 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 , = 𝛼 + 𝑇𝜆 + 𝑧 , 𝛾 + 𝜇 ,    , hvor 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 ,  er normeringen 

i institution 𝑖 i år 𝑡, 𝑧 ,  er karakteristika for institutionerne og sammensætningen af børnene i år 𝑡, 𝛼  er en 

institutions-fixed effect, mens 𝑇 er en dummy for året og 𝜇 ,  er et fejlled.  
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2: Modellen kan opskrives således: 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 , = 𝛼 + 𝑇𝜆 + 𝑧 , 𝛾 + 𝜇 ,    , hvor 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 ,  er 

normeringen i institution 𝑖 i år 𝑡, 𝑧 ,  er karakteristika for institutionerne og børnenes sammensætning i år 

𝑡 − 1, 𝛼  er en institutions-fixed effect, mens 𝑇 er en dummy for året og 𝜇 ,  er et fejlled.  

3: Modellen kan opskrives således: 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 , = 𝛼 + 𝑇𝜆 + 𝑧 , 𝛾 + 𝑥 , 𝛽 + 𝜇 ,    , hvor 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 ,  er 

normeringen i institution 𝑖 i år 𝑡, 𝑧 ,  er karakteristika for institutionerne i år 𝑡,  𝑥 ,  er børnenes 

sammensætning i år 𝑡 − 1, 𝛼  er en institutions-fixed effect, mens 𝑇 er en dummy for året og 𝜇 ,  er et fejlled.  

Anm.: Koefficienter markeret med fed skrift er signifikante på 5 pct. niveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 

Bilag D. Baggrundsvariable 
Variabel Beskrivelse Opgørelsestidspunkt 

Barnets karakteristika 

Pige 
Dummy for om barnet er en 
pige 

1. januar det år, 
barnet fylder 1 år 

Fødselsvægt 

Dummies for hhv. meget lav 
(under 1500 g) og lav (1500-
2500 g) fødselsvægt. 
Grænserne følger af definition 
fra WHO 

1. januar det år, 
barnet fylder 1 år 

Oprindelse: Dansk, vestlig 
indvandrer/efterkommer, 
ikke-vestlig 
indvandrer/efterkommer 

Barnets oprindelse. 
Indvandrere og efterkommere 
er slået sammen 

1. januar det år, 
barnet fylder 1 år 

Fødselsmåned Barnets fødselsmåned 
1. januar det år, 
barnet fylder 1 år 

Nummer i 
søskendeflokken 

Hvorvidt barnet er første, 
andet, tredje, …, barn i familien 

Året for opgørelse af 
normeringer 

Afstand til nærmeste 
søskende 

Antal år til nærmeste søskende 
Året for opgørelse af 
normeringer 

Tvilling 
Dummy for om barnet er 
tvilling/trilling/firling 

1. januar det år, 
barnet fylder 1 år 

Geografi 
Yderkommune, bykommune, 
øvrige 

Året for opgørelse af 
normeringer 

Alder i 4. klasse Alder ved start i 4. klasse 
Det år barnet starter i 
4. klasse for sidste 
gang 

Familiekarakteristika 

Forældres alder ved 
fødsel 

Forældres alder ved fødslen af 
barnet 

1. januar det år, 
barnet fylder 1 år 
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Forældre bor sammen 
Dummy for om forældrene bor 
sammen 

Året for opgørelse af 
normeringer 

Forældres 
indkomstpercentil 

Indkomstfordelingen er 
beregnet med udgangspunkt i 
DSTs definiton af disponibel 
indkomst, og alle personer, der 
optræder i BEF i året (dvs. 
også børn) får en plads i 
indkomstfordelingen 

Året inden fødslen 

Uddannelsesniveau 

Dummies for forældrenes 
højest fuldførte uddannelse: 
Ingen, gymnasial, 
erhvervsuddannelse, KVU, 
MVU, LVU 

Året for opgørelse af 
normeringer  

Arbejdsløshed (del af 
året) 

Andel af året, forældrene har 
været arbejdsløse 

Året inden fødslen 

Personalets karakteristika 

Antal børn pr. voksne i 
institutionen 

Se bilag B for nærmere 
definition 

Året for opgørelse af 
normeringer 

Andel ansatte med mindst 
to års anciennitet 

Andel der blev ansat før 
pågældende eller forrige år. 

Året for opgørelse af 
normeringer 

Pædagogandel 
Andel af de ansatte, har 
afsluttet en pædagogisk 
uddannelse uanset niveau  

Året for opgørelse af 
normeringer 

Andel af ansatte, som er 
mænd 

Andel af institutionens ansatte, 
der er mænd 

Året for opgørelse af 
normeringer 

Børnegruppens sammensætning 

Andel piger 
Andel af børn i institutionen, 
som er piger 

Året før opgørelse af 
normeringer 

Andel børn med anden 
etnisk oprindelse 

Andel af børn i institutionen, 
som ikke har dansk oprindelse 

Året før opgørelse af 
normeringer 

Andel børn med enlig 
forælder 

Andel af børn i institutionen, 
hvis forælder er enlig 

Året før opgørelse af 
normeringer 

Institutionens størrelse 
Antal indskrevne børn i 
institutionen 

Året for opgørelse af 
normeringer 

Andel børn med en 
ufaglært mor 

En andel for mor og en andel 
for far 

Året før opgørelse af 
normeringer 

Andel børn med en 
beskæftiget mor 

En andel for mor og en andel 
for far. Beskæftigelse er 
baseret på væsentligste 
indkomstkilde 

Året før opgørelse af 
normeringer 
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Gennemsnitlig 
indkomstpercentil, som 
børnenes mor/far ligger i 

En for mor og en for far. 
Indkomstfordelingen er 
beregnet med udgangspunkt i 
DSTs definiton af disponibel 
indkomst, og alle personer, der 
optræder i BEF i året (dvs. 
også børn) får en plads i 
indkomstfordelingen 

Året før opgørelse af 
normeringer 
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Bilag E. Estimater for baggrundsvariable 
 
Tabel E1. Estimeret effekt af daginstitutionen som 5-årig og barnets karakteristika på analysens effektmål 
 Dansk Matematik Øvrige 
  

4. 
klass

e 

6. 
klass

e 

8. 
klass

e 

Eksame
n 9. 

klasse, 
mundtli

g 

Eksame
n 9. 

klasse, 
skriftlig 

6. 
klass

e 

Eksame
n 9. 

klasse 

Special-
undervisning 

Kontakt 
til 

psykiatri
en før 10 

år 

Kontakt 
til 

psykiatri
en før 15 

år 

Kontakt 
til 

psykiatri
en før 18 

år 

Institutionens 
karakteristika 

           

Andel af ansatte, 
som er mænd 

-1,60 -2,78 -3,71 -0,18 -0,70 -2,52 -0,3 -0,04 -0,00 -0,03 -0,03 

Andel ansatte med 
mindst to års 
anciennitet 

-0,47 -0,22 -0,62 -0,09 -0,01 -0,05 -0,02 -0,00 -0,01 0,00 0,00 

Andel piger 4,13 2,20 2,62 0,27 0,32 0,04 0,2 -0,02 -0,01 -0,02 -0,03 
Andel børn med 
anden etnisk 
oprindelse 

6,92 7,10 8,24 0,41 0,46 4,20 0,37 -0,02 0,06 -0,06 -0,12 

Andel børn fra 
husstande med kun 
én voksen 

-0,67 -2,00 -1,97 -0,02 -0,16 1,13 -0,13 0,03 0,03 0,05 0,02 

Antal indskrevne 
børn 

0,00 -0,00 -0,05 -0,00 -0,01 -0,02 -0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 

Andel børn med en 
ufaglært mor 

-4,09 -0,65 -0,21 0,16 -0,58 -2,43 -0,34 -0,03 -0,03 -0,05 -0,03 

Andel børn med en 
beskæftiget mor 

-1,51 -1,27 -0,72 0,29 -0,11 -0,10 0,09 0,01 0,02 -0,03 -0,02 
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Gennemsnitligt 
indkomstpercentil, 
som børnenes mor 
ligger i 

0,11 0,10 0,03 -0,00 -0,00 0,03 0,01 -0,00 -0,00 -0,00 0,00 

Gennemsnitligt 
indkomstpercentil, 
som børnenes far 
ligger i 

0,05 0,03 0,03 0,01 0,01 0,07 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 

Barnets 
karakteristika 

           

Alder ved start i 4. 
klasse 

-3,15 -5,62 -6,88 -0,66 -0,65 -5,08 -1,01 0,08 0,03 0,06 0,08 

Pige (ja/nej) 3,68 4,39 3,85 1,86 1,58 -0,53 -0,32 -0,03 -0,02 -0,02 0,02 
Meget lav 
fødselsvægt (ja/nej) 

-1,00 -1,43 -1,13 -0,00 0,07 -4,56 -0,46 0,06 0,01 0,02 0,01 

Lav fødselsvægt 
(ja/nej) 

-1,39 -1,21 -1,43 -0,13 -0,17 -2,24 -0,21 0,02 0,00 0,00 -0,00 

Vestlig 
indvandrer/efterkom
mer (ifht. dansk 
baggrund) 

-4,92 -4,18 -3,02 -0,13 -0,12 -1,79 0,05 -0,03 -0,01 -0,04 -0,05 

Ikke-vestlig 
indvandrer/efterkom
mer (ifht. dansk 
baggrund) 

-7,95 -7,76 -4,02 0,03 -0,11 -3,70 -0,32 -0,05 -0,03 -0,08 -0,14 

Fødselsmåned -0,07 0,01 0,10 0,02 0,01 0,09 0,04 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 
Nummer i 
søskendeflokken 

-2,55 -2,72 -2,35 -0,30 -0,25 -2,44 -0,32 0,01 -0,00 0,00 0,00 

Afstand til nærmeste 
søskende 

-0,01 -0,03 -0,02 -0,01 -0,00 -0,35 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Bor i en bykommune 
(ifht. yderkommune) 

0,85 2,31 1,06 0,25 0,13 0,67 0,09 -0,02 0,00 -0,01 0,02 

Bor hverken i yder- 
eller bykommune 
(ifht. yderkommune) 

-0,56 0,13 -0,89 0,01 0,06 -1,50 -0,08 -0,01 -0,02 -0,03 -0,03 

Flerfold (ja/nej) -1,13 -0,30 0,12 0,03 -0,12 -1,30 -0,23 -0,01 0,00 0,00 0,01 
Mors alder ved 
fødsel 

0,34 0,40 0,28 0,03 0,02 0,18 0,02 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 

Fars alder ved 
fødsel 

0,09 0,10 0,11 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Forældre bor 
sammen 

0,26 0,50 0,77 0,37 0,25 2,84 0,50 -0,02 -0,02 -0,05 -0,07 

Mors 
indkomstpercentil 

-0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,06 0,01 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 

Fars 
indkomstpercentil 

0,02 0,03 0,03 0,00 0,00 0,05 0,01 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 

Mors højeste 
fuldførte uddannelse 
(reference ufaglært) 

           

Gymnasial 7,72 8,18 7,81 1,02 0,73 8,03 1,11 -0,04 -0,01 -0,02 -0,03 
Erhvervsuddannelse 3,31 3,67 3,55 0,60 0,40 4,56 0,62 -0,03 -0,00 -0,01 -0,03 

KVU 5,95 7,08 6,87 1,05 0,60 8,72 1,25 -0,04 -0,00 -0,01 -0,03 
MVU 9,95 10,41 9,97 1,49 1,04 9,63 1,32 -0,04 -0,00 -0,02 -0,04 
LVU 13,92 14,46 13,63 1,743 1,418 14,03 1,84 -0,04 -0,00 -0,02 -0,04 

Uoplyst 2,02 1,70 1,96 0,345 0,297 3,999 0,29 -0,02 -0,00 -0,01 -0,01 
Fars højeste 
fuldførte uddannelse 
(reference ufaglært) 

           

Gymnasial 9,18 9,04 8,59 1,03 0,88 7,73 1,09 -0,03 -0,01 -0,02 -0,03 
Erhvervsuddannelse 2,71 3,07 2,83 0,45 0,39 4,06 0,53 -0,02 -0,01 -0,02 -0,03 

KVU 6,15 6,68 6,23 0,84 0,72 7,83 1,09 -0,03 -0,01 -0,02 -0,03 
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MVU 9,47 9,96 9,09 1,15 1,00 9,65 1,27 -0,03 -0,01 -0,02 -0,03 
LVU 12,15 12,35 11,78 1,44 1,24 12,75 1,68 -0,03 -0,01 -0,03 -0,04 

Uoplyst 4,02 3,67 3,47 0,46 0,39 3,68 0,40 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 
Mors arbejdsløshed 
(del af året) 

-0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 

Fars arbejdsløshed 
(del af året) 

-0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Årgang 2000 (ifht. 
1999) 

2,56 0,94 -3,74 0,02 -0,08 0,35 -0,20 -0,00 0,00 0,01 0,01 

Årgang 2001 (ifht. 
1999) 

1,69 1,04 -4,41 0,04 -0,17 1,60 -0,29 -0,00 0,00 0,01 0,01 

Anm: Koefficienter markeret med fed skrift er signifikante på 5 pct. niveau. Definitionen af variablene er beskrevet i bilag C. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 


