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1 Frekvenstabeller, spørgeskema til 
pædagogiske konsulenter  

Tabel 1 

Arbejder du som pædagogisk konsulent eller i en lignende stilling, hvor en del af dit 

arbejde er at være i kontakt med daginstitutionerne i din kommune? 

 Antal Procent 

Ja 120 95 % 

Nej 6 5 % 

Total 126 100 % 

Note: Det er kun de respondenter, der har svaret "ja" på dette, der har fået de resterende spørgsmål. 

 

Tabel 2a (antal) 

Vi vil nu bede dig om at forholde dig til en række udsagn: 

I min kommune er der følgende rammer for daginstitutionernes brug af viden. 

Her tænker vi på viden fra forskningspublikationer, fagbøger, undersøgelser og evalueringer. 

 Ja Nej Ved ikke Total 

Det er op til daginstitutionerne selv at afgøre om, de vil inddrage 

viden 

28 62 4 94 

Der er en forventning fra forvaltningen om, at daginstitutionerne 

inddrager viden 

107 1 1 109 

Det er et krav fra forvaltningen, at daginstitutionerne inddrager 

viden 

70 20 5 95 

Vi har i forvaltningen nedskrevne mål/strategier for daginstitutio-

nernes brug af viden 

46 42 7 95 

Note: Tabel 2a og 2b viser besvarelserne på de samme batterispørgsmål i hhv. antal (tabel 2a) og procent (tabel 2b). 
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Tabel 2b (andele) 

Vi vil nu bede dig om at forholde dig til en række udsagn: 

I min kommune er der følgende rammer for daginstitutionernes brug af viden. 

Her tænker vi på viden fra forskningspublikationer, fagbøger, undersøgelser og evalueringer. 

 Ja 

(%) 

Nej 

(%) 

Ved ikke 

(%) 

Total 

Det er op til daginstitutionerne selv at afgøre om, de vil inddrage 

viden (N = 94) 

30 66 4 100 

Der er en forventning fra forvaltningen om, at daginstitutionerne 

inddrager viden (N = 109) 

98 1 1 100 

Det er et krav fra forvaltningen, at daginstitutionerne inddrager 

viden (N = 95) 

74 21 5 100 

Vi har i forvaltningen nedskrevne mål/strategier for daginstitutio-

nernes brug af viden (N = 95) 

48 44 7 100 

Note: Tabel 2a og 2b viser besvarelserne på de samme batterispørgsmål i hhv. antal (tabel 2a) og procent (tabel 2b). 

 
Tabel 3 

I hvilken grad efterspøger politikerne i din kommune, at det pædagogiske arbejde i 

daginstitutionerne er understøttet af viden fra forskning? 

 Antal Procent 

I høj grad 29 26 % 

I nogen grad 54 48 % 

I mindre grad 23 21 % 

Slet ikke 6 5 % 

Total 112 100 % 

 
Tabel 4a (antal) 

Er der daginstitutioner i din kommune, der arbejder med følgende program-

mer/metoder? 

 Det gør  

alle 

Det gør  

nogen 

Det gør  

ingen 

Ved ikke Total 

DUÅ (De Utrolige År) 1 40 54 25 120 

LP-modellen (Læringsmiljø og pædago-

gisk analyse) 

17 63 28 12 120 

PALS (Positiv Adfærd i Læring og  

Samspil) 

0 20 64 36 120 

Fart på Sproget 6 51 36 27 120 

SPELL (Structural Pre-School Effort for 

Language and Literacy) 

4 28 50 38 120 

Dinosaur-skolen 0 6 59 55 120 

VIDA (Vidensbaseret indsats over for 

udsatte børn i dagtilbud - modelpro-

gram) 

7 37 46 30 120 

ICDP (Child Development Program) 13 49 27 31 120 

Fremtidens Dagtilbud 11 37 35 37 120 

ECERS (Early Childhood Environment 

Rating Scale) 

6 12 58 44 120 

Marte Meo 5 102 9 4 120 

Note: Tabel 4a og 4b viser besvarelserne på de samme batterispørgsmål i hhv. antal (tabel 4a) og procent (tabel 4b). 
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Tabel 4b (andele) 

Er der daginstitutioner i din kommune, der arbejder med følgende program-

mer/metoder? 

 Det gør  

alle 

(%) 

Det gør  

nogen 

(%) 

Det gør  

ingen 

(%) 

Ved ikke 

(%) 

Total 

DUÅ (De Utrolige År) (N = 120) 1 33 45 21 100 

LP-modellen (Læringsmiljø og pædago-

gisk analyse) (N = 120) 

14 53 23 10 100 

PALS (Positiv Adfærd i Læring og  

Samspil) (N = 120) 

0 17 53 30 100 

Fart på Sproget (N = 120) 5 43 30 23 100 

SPELL (Structural Pre-School Effort for 

Language and Literacy) (N = 120) 

3 23 42 32 100 

Dinosaur-skolen (N = 120) 0 5 49 46 100 

VIDA (Vidensbaseret indsats over for 

udsatte børn i dagtilbud - modelpro-

gram) (N = 120) 

6 31 38 25 100 

ICDP (Child Development Program)  

(N = 120) 

11 41 23 26 100 

Fremtidens Dagtilbud (N = 120) 9 31 29 31 100 

ECERS (Early Childhood Environment 

Rating Scale) (N = 120) 

5 10 48 37 100 

Marte Meo (N = 120) 4 85 8 3 100 

Note: Tabel 4a og 4b viser besvarelserne på de samme batterispørgsmål i hhv. antal (tabel 4a) og procent (tabel 4b). 

 

Tabel 5 

Hvad har betydning for, at daginstitutioner i din kommune arbejder med 

programmer/metoder som fx DUÅ (De Utrolige År), LP-modellen (Læringsmiljø og 

pædagogisk analyse) eller PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil) etc.? 

(Sæt gerne flere markeringer) (N = 118) 

 Antal Procent 

Krav fra det politiske niveau 41 35 % 

Krav fra forvaltningen 82 69 % 

Daginstitutionerne er optagede af de 

evidensbaserede programmer 
75 64 % 

Forventninger fra forældrene 6 5 % 

Daginstitutionerne arbejder ikke med 

evidensbaserede programmer 
4 3 % 

Andet (skriv gerne hvad) 31 26 % 

Total 239 203 % 

Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål   

Note: Det er kun den del af respondenterne, der har svaret, at "alle" eller "nogen "daginstitutioner i deres kommune 

arbejder med et eller flere af de nævnte programmer/metoder, der har haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 
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Tabel 6a (antal) 

I hvilken grad mener du, at følgende personer har ansvar for at understøtte brug af vi-

den i daginstitutionerne? 

Her tænker vi på viden fra forskningspublikationer, fagbøger, undersøgelser og evalueringer. 

Hvis der ikke er områdeledere el.lign. i din kommune, skal du ikke angive svar i den første række. 

 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Total 

Områdeledere/klyngeledere el.lign. 76 4 0 4 84 

Daginstitutionsledere/daglige ledere 107 10 1 0 118 

Pædagoger 40 70 4 0 114 

Pædagogiske konsulenter eller stilling 

med lignende arbejdsopgaver 

110 7 0 0 117 

Note: Tabel 6a og 6b viser besvarelserne på de samme batterispørgsmål i hhv. antal (tabel 6a) og procent (tabel 6b). 

 
Tabel 6b (andele) 

I hvilken grad mener du, at følgende personer har ansvar for at understøtte brug af vi-

den i daginstitutionerne? 

Her tænker vi på viden fra forskningspublikationer, fagbøger, undersøgelser og evalueringer. 

Hvis der ikke er områdeledere el.lign. i din kommune, skal du ikke angive svar i den første række. 

 I høj grad 

(%) 

I nogen grad 

(%) 

I mindre grad 

(%) 

Slet ikke 

(%) 

Total 

Områdeledere/klyngeledere el.lign.  

(N = 84) 

90 5 0 5 100 

Daginstitutionsledere/daglige ledere  

(N = 118) 

91 8 1 0 100 

Pædagoger (N = 114) 35 61 4 0 100 

Pædagogiske konsulenter eller stilling 

med lignende arbejdsopgaver  

(N =117) 

94 6 0 0 100 

Note: Tabel 6a og 6b viser besvarelserne på de samme batterispørgsmål i hhv. antal (tabel 6a) og procent (tabel 6b). 

 

Tabel 7 

I hvilken grad ser du det som din opgave at videresende viden til ledere og pædagogisk 

personale i daginstitutioner?  

Her tænker vi på viden fra forskningspublikationer, fagbøger, undersøgelser og evalueringer. Fx 

ved at videresende en undersøgelse eller en artikel om et emne, I har drøftet. 

 Antal Procent 

I høj grad 74 62 % 

I nogen grad 36 30 % 

I mindre grad 8 7 % 

Slet ikke 2 2 % 

Total 120 100 % 
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Tabel 8 

Hvor ofte videresender du viden til ledere og pædagogisk personale i daginstitutioner? 

Her tænker vi på viden fra forskningspublikationer, fagbøger, undersøgelser og evalueringer. Fx 

ved at videresende en undersøgelse eller en artikel om et emne, I har drøftet. 

 Antal Procent 

Mindst en gang hver 14. dag 11 9 % 

Mindst en gang om måneden 41 35 % 

Mindst en gang i kvartalet 43 37 % 

Mindst en gang hvert halve år 15 13 % 

Mindst en gang om året 6 5 % 

Aldrig 1 1 % 

Total 117 100 % 

Note: Det er kun den del af respondenterne, der i "høj grad", "nogen grad "eller "mindre grad" ser det som sin opgave 

at videresende viden til ledere og pædagogisk personale i daginstitutioner, der har haft mulighed for at besvare dette 

spørgsmål. 

 

Tabel 9 

I hvilken grad ser du det som din opgave at videreformidle viden til ledere og 

pædagogisk personale i daginstitutioner?  

Her tænker vi på viden fra forskningspublikationer, fagbøger, undersøgelser og evalueringer. Fx 

ved at holde et oplæg eller skrive et nyhedsbrev. 

 Antal Procent 

I høj grad 62 52 % 

I nogen grad 46 38 % 

I mindre grad 11 9 % 

Slet ikke 1 1 % 

Total 120 100 % 

 

 

Tabel 10 

Hvor ofte videreformidler du viden til ledere og pædagogisk personale i 

daginstitutioner?  

Her tænker vi på viden fra forskningspublikationer, fagbøger, undersøgelser og evalueringer. Fx 

ved at holde et oplæg eller skrive et nyhedsbrev. 

 Antal Procent 

Mindst en gang hver 14. dag 11 9 % 

Mindst en gang om måneden 47 40 % 

Mindst en gang i kvartalet 32 27 % 

Mindst en gang hvert halve år 20 17 % 

Mindst en gang om året 6 5 % 

Aldrig 2 2 % 

Total 118 100 % 

Note: Det er kun den del af respondenterne, der i "høj grad", "nogen grad" eller "mindre grad" ser det som sin opgave 

at videreformidle viden til ledere og pædagogisk personale i daginstitutioner, der har haft mulighed for at besvare dette 

spørgsmål. 
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Tabel 11 

I hvilken grad ser du det som din opgave at have dialog med ledere og pædagogisk 

personale i daginstitutioner, hvor du trækker på viden fra enten 

forskningspublikationer, fagbøger, undersøgelser eller evalueringer? 

Fx ved ledermøder, tilsynsbesøg, netværksgrupper eller pædagogiske dage. 

 Antal Procent 

I høj grad 97 81 % 

I nogen grad 18 15 % 

I mindre grad 4 3 % 

Slet ikke 1 1 % 

Total 120 100 % 

 

 

Tabel 12 

Hvor ofte har du dialog med ledere og pædagogisk personale i daginstitutioner, hvor 

du trækker på viden fra enten forskningspublikationer, fagbøger, undersøgelser eller 

evalueringer? 

Fx ved ledermøder, tilsynsbesøg, netværksgrupper eller pædagogiske dage. 

 Antal Procent 

Mindst en gang hver 14. dag 30 25 % 

Mindst en gang om måneden 48 40 % 

Mindst en gang i kvartalet 29 24 % 

Mindst en gang hvert halve år 8 7 % 

Mindst en gang om året 4 3 % 

Aldrig 0 0 % 

Total 119 100 % 

Note: Det er kun den del af respondenterne, der i "høj grad", "nogen grad" eller "mindre grad" ser det som sin opgave 

at have dialog med ledere og pædagogisk personale i daginstitutioner, der har haft mulighed for at besvare dette 

spørgsmål. 

 

 

Tabel 13 

I hvilken grad ser du det som din opgave at give sparring til ledere og pædagogisk 

personale i daginstitutioner om pædagogiske problemstillinger, hvor du trækker på 

viden fra enten forskningspublikationer, fagbøger, undersøgelser eller evalueringer? 

 Antal Procent 

I høj grad 85 71 % 

I nogen grad 26 22 % 

I mindre grad 8 7 % 

Slet ikke 1 1 % 

Total 120 100 % 
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Tabel 14 

Hvor ofte giver du sparring til ledere og pædagogisk personale i daginstitutioner om 

pædagogiske problemstillinger, hvor du trækker på viden fra enten 

forskningspublikationer, fagbøger, undersøgelser eller evalueringer? 

 Antal Procent 

Mindst en gang hver 14. dag 37 31 % 

Mindst en gang om måneden 47 39 % 

Mindst en gang i kvartalet 21 18 % 

Mindst en gang hvert halve år 9 8 % 

Mindst en gang om året 4 3 % 

Aldrig 1 1 % 

Total 119 100 % 

Note: Det er kun den del af respondenterne, der i "høj grad", "nogen grad" eller "mindre grad" ser det som sin opgave 

at give sparring til ledere og pædagogisk personale i daginstitutioner, der har haft mulighed for at besvare dette spørgs-

mål. 

 

 

Tabel 15a (antal) 

Hvor ofte er du i kontakt med følgende forskellige medarbejdergrupper i daginstitutio-

ner, hvor du trækker på viden fra forskningspublikationer, fagbøger, undersøgelser el-

ler evalueringer? 

Hvis der ikke er områdeledere el.lign. i din kommune, skal du ikke angive svar i den første række. 

 

 Mindst 

hver 14. 

dag 

Mindst  

en gang 

om  

måneden 

Mindst  

en gang  

i  

kvartalet 

Mindst  

en gang 

hvert  

halve år 

Mindst  

en gang 

om året 

Aldrig Total 

Områdeledere/klyngeledere el.lign. 14 35 14 6 2 7 78 

Daginstitutionsledere/daglige ledere 29 34 43 6 5 1 118 

Pædagoger 15 28 31 17 17 8 116 

Pædagogmedhjælpere og andet pæda-

gogisk personale 

9 12 23 16 25 23 108 

Note: Tabel 15a og 15b viser besvarelserne på de samme batterispørgsmål i hhv. antal (tabel 15a) og procent (tabel 

15b). 

 

 

Tabel 15b (andele) 

Hvor ofte er du i kontakt med følgende forskellige medarbejdergrupper i daginstitutio-

ner, hvor du trækker på viden fra forskningspublikationer, fagbøger, undersøgelser el-

ler evalueringer? 

Hvis der ikke er områdeledere el.lign. i din kommune, skal du ikke angive svar i den første række. 

 

 Mindst 

hver 14. 

dag 

(%) 

Mindst  

en gang 

om  

måneden 

(%) 

Mindst  

en gang  

i  

kvartalet 

(%) 

Mindst  

en gang 

hvert  

halve år 

(%) 

Mindst  

en gang 

om året 

(%) 

Aldrig 

(%) 

Total 

Områdeledere/klyngeledere el.lign.  

(N = 78) 

18 45 18 8 3 9 100 

Daginstitutionsledere/daglige ledere  

(N = 118) 

25 29 36 5 4 1 100 
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Pædagoger (N = 116) 13 24 27 15 15 7 100 

Pædagogmedhjælpere og andet pæda-

gogisk personale (N = 108) 

8 11 21 15 23 21 100 

Note: Tabel 15a og 15b viser besvarelserne på de samme batterispørgsmål i hhv. antal (tabel 15a) og procent (tabel 

15b) 

 

Tabel 16a (antal) 

Hvor ofte læser du følgende… 

Det kan være ved udgivelsen eller på andre tidspunkter. 

 

 Mindst  

en gang  

om  

måneden 

Mindst  

en gang  

i  

kvartalet 

Mindst  

en gang 

hvert halve 

år 

Mindst  

en gang  

om året 

Aldrig Total 

Børn og Unge 59 36 8 4 7 114 

Forskning - Børn og Unge 26 42 17 11 13 109 

0-14/Nul til Fjorten 12 49 20 8 22 111 

Vera 11 36 26 14 21 108 

Dansk Pædagogisk Tidsskrift 7 31 18 20 33 109 

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 6 19 19 19 43 106 

Bakspejlet 15 35 26 16 22 114 

Magasinet Asterisk 10 34 17 10 38 109 

Note: Tabel 16a og 16b viser besvarelserne på de samme batterispørgsmål i hhv. antal (tabel 16a) og procent (tabel 

16b). 

 

 

Tabel 16b (andele) 

Hvor ofte læser du følgende… 

Det kan være ved udgivelsen eller på andre tidspunkter. 

 

 Mindst  

en gang  

om  

måneden 

(%) 

Mindst  

en gang  

i  

kvartalet 

(%) 

Mindst  

en gang 

hvert halve 

år 

(%) 

Mindst  

en gang  

om året 

(%) 

Aldrig 

(%) 

Total 

Børn og Unge (N = 114) 52 32 7 4 6 100 

Forskning - Børn og Unge (N =109) 24 39 16 10 12 100 

0-14/Nul til Fjorten (N = 111) 11 44 18 7 20 100 

Vera (N = 108) 10 33 24 13 19 100 

Dansk Pædagogisk Tidsskrift (N = 109) 6 28 17 18 30 100 

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift  

(N = 106) 

6 18 18 18 41 100 

Bakspejlet (N = 114) 13 31 23 14 19 100 

Magasinet Asterisk (N = 109) 9 31 16 9 35 100 

Note: Tabel 16a og 16b viser besvarelserne på de samme batterispørgsmål i hhv. antal (tabel 16a) og procent (tabel 

16b). 
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Tabel 17a (antal) 

Hvor ofte læser du nyhedsbreve fra…… 

Det kan være ved udgivelsen eller på andre tidspunkter. 

 

 Mindst  

en gang  

om  

måneden 

Mindst  

en gang  

i  

kvartalet 

Mindst  

en gang 

hvert halve 

år 

Mindst  

en gang  

om året 

Aldrig Total 

Forskningsinstitutioner (fx Danmarks 

Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus 

Universitet (DPU), Roskilde Universitets-

center (RUC) etc.) 

59 30 10 7 8 114 

Professionshøjskoler (fx Professionshøj-

skolen Metropol, Professionshøjskolen 

University College Syddanmark, etc.) 

40 30 13 10 13 106 

SFI "Det nationale forskningscenter for 

velfærd" 

50 30 15 7 10 112 

Socialstyrelsen 57 25 13 6 8 109 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 63 32 14 1 3 113 

Børne- og Ungdomspædagogernes 

Landsforbund (BUPL) 

43 32 17 7 12 111 

Socialpædagogernes Landsforbund (SL) 13 10 10 12 58 103 

Kommunernes Landsforening (KL) 62 25 8 8 9 112 

Note: Tabel 17a og 17b viser besvarelserne på de samme batterispørgsmål i hhv. antal (tabel 17a) og procent (tabel 

17b). 

 

Tabel 17b (andele) 

Hvor ofte læser du nyhedsbreve fra…… 

Det kan være ved udgivelsen eller på andre tidspunkter. 

 

 Mindst  

en gang  

om  

måneden 

(%) 

Mindst  

en gang  

i  

kvartalet 

(%) 

Mindst  

en gang 

hvert halve 

år 

(%) 

Mindst  

en gang  

om året 

(%) 

Aldrig 

(%) 

Total 

Forskningsinstitutioner (fx Danmarks 

Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus 

Universitet (DPU), Roskilde Universitets-

center (RUC) etc.) (N = 114) 

52 26 9 6 7 100 

Professionshøjskoler (fx Professionshøj-

skolen Metropol, Professionshøjskolen 

University College Syddanmark, etc.)  

(N = 106) 

38 28 12 9 12 100 

SFI "Det nationale forskningscenter for 

velfærd" (N = 112) 

45 27 13 6 9 100 

Socialstyrelsen (N =109) 52 23 12 6 7 100 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)  

(N = 113) 

56 28 12 1 3 100 

Børne- og Ungdomspædagogernes 

Landsforbund (BUPL) (N = 111) 

39 29 15 6 11 100 

Socialpædagogernes Landsforbund (SL) 

(N = 103) 

13 10 10 12 56 100 

Kommunernes Landsforening (KL)  

(N = 112) 

55 22 7 7 8 100 
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Note: Tabel 17a og 17b viser besvarelserne på de samme batterispørgsmål i hhv. antal (tabel 17a) og procent (tabel 

17b). 

 

Nu vil vi spørge til dine muligheder for at understøtte brug af viden i daginstitutioner i 

din kommune. Her tænker vi på viden fra forskning, fagbøger, undersøgelser og evalue-

ringer. 

 

Tabel 18 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg har tilstrækkelig tid til at søge viden 

 Antal Procent 

Enig 7 6 % 

Overvejende enig 44 37 % 

Overvejende uenig 48 40 % 

Uenig 21 18 % 

Total 120 100 % 

 

 

Tabel 19 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg har et tilstrækkeligt kendskab til, 

hvad der eksisterer af viden på daginstitutionsområdet 

 Antal Procent 

Enig 14 12 % 

Overvejende enig 78 65 % 

Overvejende uenig 26 22 % 

Uenig 2 2 % 

Total 120 100 % 

 

 

Tabel 20 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg har gode muligheder for at sparre 

med mine kollegaer om arbejdet med at understøtte brug af viden i daginstitutioner 

 Antal Procent 

Enig 32 27 % 

Overvejende enig 62 52 % 

Overvejende uenig 20 17 % 

Uenig 6 5 % 

Total 120 100 % 

 

Tabel 21 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? I min kommune har vi nogle 

kommunikationsveje, der er velegnede til at understøtte brug af viden i 

daginstitutionerne 

 Antal Procent 

Enig 28 24 % 

Overvejende enig 57 48 % 

Overvejende uenig 30 25 % 

Uenig 4 3 % 

Total 119 100 % 
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Tabel 22 

Hvor længe har du arbejdet som pædagogisk konsulent på daginstitutionsområdet eller 

i en stilling med tilsvarende opgaver? Skriv nærmeste antal år (skriv med tal) 

 Antal Procent 

0 1 1 % 

1 5 4 % 

2 7 6 % 

3 8 7 % 

4 11 9 % 

5 9 8 % 

6 8 7 % 

7 15 13 % 

8 17 14 % 

9 5 4 % 

10 9 8 % 

11 2 2 % 

12 3 2 % 

13 1 1 % 

14 1 1 % 

15 4 3 % 

16 1 1 % 

17 2 2 % 

18 2 1 % 

19 2 2 % 

20 3 3 % 

24 1 1 % 

26 1 1 % 

27 1 1 % 

Total 119 100 % 

 

 

Tabel 23 

Har du gennemført en pædagoguddannelse? 

 Antal Procent 

Ja 103 86 % 

Nej 17 14 % 

Total 120 100 % 

 

 

Tabel 24 

Har du derudover gennemført en af nedenstående uddannelser? 

 Antal Procent 

Diplomuddannelse 56 60 % 

Kandidatuddannelse/ master-
uddannelse 

37 39 % 

Ph.d. uddannelse 1 1 % 

Total 94 100 % 

Note: Det er kun den del af respondenterne, der har gennemført en pædagoguddannelse, der har haft mulighed for at 

besvare dette spørgsmål. 
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Tabel 25 

Hvad er din senest gennemførte uddannelse? 

 Antal Procent 

Bacheloruddannel-
se/professionsbacheloruddannelse 

1 6 % 

Diplomuddannelse 5 29 % 

Kandidatuddannelse/ master-
uddannelse 

11 65 % 

Ph.d. uddannelse 0 0 % 

Total 17 100 % 

Note: Det er kun den del af respondenterne, der ikke har gennemført en pædagoguddannelse, der har haft mulighed for 

at besvare dette spørgsmål. 
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2 Frekvenstabeller, spørgeskema til 
pædagoger 

Tabel 26 

Arbejder du som pædagog i en daginstitution indenfor normalområdet? 

 Antal Procent 

Ja 736 93 % 

Nej 53 7 % 

Nægter at svare 1 0 % 

Ved ikke 2 0 % 

Total 792 100 % 

Note: Det er kun de respondenter, der har svaret "ja" på dette, der har fået de resterende spørgsmål. 

 

 

Tabel 27 

Hvor længe har du arbejdet som pædagog? 

 Antal Procent 

0-5 år 132 18 % 

6-15 år 292 40 % 

16-25 år 163 22 % 

25 eller flere år 150 20 % 

Total 737 100 % 

 

 

Tabel 28 

I hvilken type daginstitution arbejder du som pædagog? 

 Antal Procent 

En kommunal daginstitution 513 70 % 

En selvejende daginstitution 180 24 % 

En privat daginstitution 42 6 % 

Ved ikke 2 0 % 

Total 737 100 % 
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Tabel 29a (antal) 

I hvilken grad får du faglig viden, fordi… 

 

 I høj grad I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet ikke Nægter at 

svare 

Ved ikke Total 

du holder dig løbende opdateret?  
(fx via nyhedsbreve eller fagblade) 

229 391 109 6 1 0 736 

fordi du tilfældigt støder på den?  
(fx i et blad eller i den offentlige debat) 

147 439 141 8 1 0 736 

fordi andre gør dig opmærksom på det?  
(fx kollega, leder, pædagogisk konsulent) 

253 373 95 14 1 0 736 

Note: Tabel 29a og 29b viser besvarelserne på de samme batterispørgsmål i hhv. antal (tabel 29a) og procent (tabel 

29b). 

 

 

Tabel 29b (andele) 

I hvilken grad får du faglig viden, fordi… 

 

 I høj grad 

(%) 

I nogen 

grad 

(%) 

I mindre 

grad 

(%) 

Slet ikke 

(%) 

Nægter at 

svare 

(%) 

Ved ikke 

(%) 

Total 

du holder dig løbende opdateret?  
(fx via nyhedsbreve eller fagblade)  
(n = 736) 

31 53 15 1 0 0 100 

fordi du tilfældigt støder på den?  
(fx i et blad eller i den offentlige debat)  
(n = 736) 

20 60 19 1 0 0 100 

fordi andre gør dig opmærksom på det?  
(fx kollega, leder, pædagogisk konsulent) 
(n = 736) 

34 51 13 2 0 0 100 

Note: Tabel 29a og 29b viser besvarelserne på de samme batterispørgsmål i hhv. antal (tabel 29a) og procent (tabel 

29b). 

 

 

Tabel 30a (antal) 

I hvilken grad bruger du… 

 I høj grad I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet ikke Nægter at 

svare 

Ved ikke Total 

Google eller andre søgemaskiner til at 
søge faglig viden? 

236 279 179 42 0 0 736 

hjemmesider til at få faglig viden? (fx en 
fagforenings eller et forskningsinstituts 
hjemmeside) 

159 321 199 57 0 0 736 

aviser og netaviser til at få faglig viden? 75 274 285 102 0 0 736 

biblioteker til at få faglig viden - også 
bibliotekers hjemmesider? 71 175 282 208 0 0 736 

Facebook til at få faglig viden? 58 180 183 315 0 0 736 

Twitter eller LinkedIn til at få faglig vi-
den? 0 7 50 679 0 0 736 

Note: Tabel 30a og 30b viser besvarelserne på de samme batterispørgsmål i hhv. antal (tabel 30a) og procent (tabel 

30b). 
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Tabel 30b (andele) 

I hvilken grad bruger du… 

 I høj grad 

(%) 

I nogen 

grad 

(%) 

I mindre 

grad 

(%) 

Slet ikke 

(%) 

Nægter at 

svare 

(%) 

Ved ikke 

(%) 

Total 

Google eller andre søgemaskiner til at 
søge faglig viden? (n = 736) 

32 38 24 6 0 0 100 

hjemmesider til at få faglig viden?  
(fx en fagforenings eller et forskningsin-
stituts hjemmeside) (n = 736) 

22 44 27 8 0 0 100 

aviser og netaviser til at få faglig viden?  
(n = 736) 10 37 39 14 0 0 100 

biblioteker til at få faglig viden - også 
bibliotekers hjemmesider? (n = 736) 10 24 38 28 0 0 100 

Facebook til at få faglig viden? (n = 736) 8 24 25 43 0 0 100 

Twitter eller LinkedIn til at få faglig vi-
den? (n = 736) 0 1 7 92 0 0 100 

Note: Tabel 30a og 30b viser besvarelserne på de samme batterispørgsmål i hhv. antal (tabel 30a) og procent (tabel 

30b). 

 

 

Tabel 31 

I hvilken grad får du faglig viden, når du deltager i pædagogiske dage? 

 Antal Procent 

I høj grad 411 56 % 

I nogen grad 229 31 % 

I mindre grad 69 9 % 

Slet ikke 24 3 % 

Nægter at svare 1 0 % 

Ved ikke  2 0 % 

Total 736 100 % 

 

 

Tabel 32 

I hvilken grad får du faglig viden, når du deltager i dagskurser? 

 Antal Procent 

I høj grad 313 43 % 

I nogen grad 278 38 % 

I mindre grad 98 13 % 

Slet ikke 39 5 % 

Nægter at svare 2 0 % 

Ved ikke  6 1 % 

Total 736 100 % 
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Tabel 33 

I hvilken grad får du faglig viden, når du deltager i længerevarende kurser? 

 Antal Procent 

I høj grad 380 52 % 

I nogen grad 129 18 % 

I mindre grad 110 15 % 

Slet ikke 100 14 % 

Nægter at svare 2 0 % 

Ved ikke  15 2 % 

Total 736 100 % 

 

 

Tabel 34 

I hvilken grad får du faglig viden, når du deltager i fyraftensmøder? 

 Antal Procent 

I høj grad 158 21 % 

I nogen grad 294 40 % 

I mindre grad 181 25 % 

Slet ikke 95 13 % 

Nægter at svare 2 0 % 

Ved ikke  6 1 % 

Total 736 100 % 

 

 

Tabel 35 

I hvilken grad får du faglig viden, når du deltager i konferencer? 

 Antal Procent 

I høj grad 172 23 % 

I nogen grad 228 31 % 

I mindre grad 148 20 % 

Slet ikke 162 22 % 

Nægter at svare 4 1 % 

Ved ikke  22 3 % 

Total 736 100 % 

 

 

Tabel 36 

I hvilken grad får du faglig viden, når du deltager i personalemøder? 

 Antal Procent 

I høj grad 248 34 % 

I nogen grad 322 44 % 

I mindre grad 148 20 % 

Slet ikke 15 2 % 

Nægter at svare 2 0 % 

Ved ikke  1 0 % 

Total 736 100 % 
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Tabel 37 

I hvilken grad får du faglig viden, når du deltager i forældremøder? 

 Antal Procent 

I høj grad 90 12 % 

I nogen grad 209 28 % 

I mindre grad 324 44 % 

Slet ikke 110 15 % 

Nægter at svare 2 0 % 

Ved ikke  1 0 % 

Total 736 100 % 

 

 

Tabel 38 

I hvilken grad er ledelsen i din institution en vigtig kilde til at få faglig viden for dig? 

 Antal Procent 

I høj grad 319 43 % 

I nogen grad 287 39 % 

I mindre grad 111 15 % 

Slet ikke 18 2 % 

Nægter at svare 0 0 % 

Ved ikke  1 0 % 

Total 736 100 % 

 

 

Tabel 39 

I hvilken grad er kommunale konsulenter, der arbejder på dagtilbudsområdet med 

specifikke fagområder som fx sprog, bevægelse en vigtig kilde til at få faglig viden for 

dig? 

 Antal Procent 

I høj grad 292 40 % 

I nogen grad 299 41 % 

I mindre grad 108 15 % 

Slet ikke 34 5 % 

Nægter at svare 0 0 % 

Ved ikke  3 0 % 

Total 736 100 % 
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Tabel 40 

I hvilken grad er PPR (pædagogiske psykologisk rådgivning) en vigtig kilde til at få 

faglig viden for dig? 

 Antal Procent 

I høj grad 258 35 % 

I nogen grad 276 38 % 

I mindre grad 140 19 % 

Slet ikke 56 8 % 

Nægter at svare 0 0 % 

Ved ikke  6 1 % 

Total 736 100 % 

 

 

 

Tabel 41 

I hvilken grad er pædagogiske konsulenter en vigtig kilde til at få faglig viden? 

 Antal Procent 

I høj grad 187 25 % 

I nogen grad 255 35 % 

I mindre grad 191 26 % 

Slet ikke 99 13 % 

Nægter at svare 0 0 % 

Ved ikke  4 1 % 

Total 736 100 % 

 

 

Tabel 42 

I hvilken grad er kollegaer en vigtig kilde til at få faglig viden for dig? 

 Antal Procent 

I høj grad 360 49 % 

I nogen grad 319 43 % 

I mindre grad 54 7 % 

Slet ikke 3 0 % 

Nægter at svare 0 0 % 

Ved ikke  0 0 % 

Total 736 100 % 
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Tabel 43 

I hvilken grad er forældre en vigtig kilde til at få faglig viden for dig? 

 Antal Procent 

I høj grad 53 7 % 

I nogen grad 167 23 % 

I mindre grad 374 51 % 

Slet ikke 142 19 % 

Nægter at svare 0 0 % 

Ved ikke  0 0 % 

Total 736 100 % 

 

 

Tabel 44 

I hvilken grad er pædagogstuderende en vigtig kilde til at få faglig viden for dig? 

 Antal Procent 

I høj grad 81 11 % 

I nogen grad 234 32 % 

I mindre grad 268 36 % 

Slet ikke 141 19 % 

Nægter at svare 3 0 % 

Ved ikke  9 1 % 

Total 736 100 % 

 

 

Tabel 45 

I hvilken grad er område- eller klyngeleder en vigtig kilde til at få faglig viden for dig? 

 Antal Procent 

I høj grad 90 12 % 

I nogen grad 165 22 % 

I mindre grad 191 26 % 

Slet ikke 0 0 % 

Vi har ikke område- eller klyngeleder 287 39 % 

Nægter at svare 0 0 % 

Ved ikke  3 0 % 

Total 736 100 % 
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Tabel 46 

Læser du? (gerne flere svar) (n = 736) 

 Antal Procent 

Børn og Unge 677 92 % 

Tillægget "Forskning" til dagbladet 
Børn og Unge  

469 64 % 

0-14/Nul til Fjorten 314 43 % 

Vera 217 29 % 

Dansk Pædagogisk Tidsskrift  84 11 % 

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift  94 13 % 

Bakspejlet 64 9 % 

Magasinet Asterisk 30 4 % 

Ingen af disse 33 4 % 

Total 1982 269 % 

Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenterne summeres til over 100 %. 

 

 

Tabel 47 

Hvilke 3 tidskrifter og fagblade er de vigtigste kilder til faglig viden for dig? (n = 181) 

 Antal Procent 

Børn og Unge 159 87 % 

Tillægget "Forskning" til dagbladet 
Børn og Unge  

136 74 % 

0-14/Nul til Fjorten 86 47 % 

Vera 67 37 % 

Dansk Pædagogisk Tidsskrift  15 8 % 

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift  23 13 % 

Bakspejlet 21 11 % 

Magasinet Asterisk 13 7 % 

Total 520 284 % 

Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenterne summeres til over 100 %. 

Note: Det er kun de respondenter, som har markeret, at de læser mindst 4 tidsskrifter, der har haft mulighed for at be-

svare dette spørgsmål. 

 

 

Tabel 48 

I hvilken grad bruger du nyhedsbreve til at få faglig viden? (fx fra universiteter, 

professionshøjskoler eller forskningscentre). 

 Antal Procent 

I høj grad 48 7 % 

I nogen grad 201 27 % 

I mindre grad 269 37 % 

Slet ikke 218 30 % 

Nægter at svare 0 0 % 

Ved ikke  0 0 % 

Total 736 100 % 
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Tabel 49 

Hvad er de to vigtigste kilder til at få faglig viden for dig? (n = 735) 

 Antal Procent 

Internet og hjemmesider 211 29 % 

Tidsskrifter og fagblade  274 37 % 

Kurser, pædagogiske dag og persona-
lemøder 

557 76 % 

Dialog med andre som fx kollegaer, 
forvaltning  

389 53 % 

Nyhedsbreve 12 2 % 

Total 1443 196 % 

Note: Det har været muligt at afgive flere besvarelser på dette spørgsmål, hvorfor procenterne summeres til over 100 %. 

 

De næste spørgsmål handler om din dagsinstitutions brug af programmer og metoder i 

det pædagogiske arbejde. Fx DUÅ (De Utrolige År), LP-modellen (Læringsmiljø og pæ-

dagogisk analyse) eller Marte Meo). 

 

Tabel 50 

I hvilken grad arbejder I med programmer og metoder i din daginstitution? 

 Antal Procent 

I høj grad 173 24 % 

I nogen grad 256 35 % 

I mindre grad 190 26 % 

Slet ikke 111 15 % 

Nægter at svare 2 0 % 

Ved ikke  4 1 % 

Total 736 100 % 

 

 

Tabel 51 

Har politiske krav betydning for, at din daginstitution arbejder med evidensbaserede 

programmer og metoder? 

 Antal Procent 

Ja 458 62 % 

Nej 91 12 % 

Ved ikke 179 24 % 

Nægter at svare 8 1 % 

Total 736 100 % 

 

 

Tabel 52 

Har forvaltningens krav betydning for, at din daginstitution arbejder med 

evidensbaserede programmer og metoder? 

 Antal Procent 

Ja 501 68 % 

Nej 73 10 % 

Ved ikke 155 21 % 

Nægter at svare 7 1 % 

Total 736 100 % 
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Tabel 53 

Har det, at din daginstitution er optaget af de evidensbaserede programmer, betydning 

for, at din daginstitution arbejder med evidensbaserede programmer og metoder? 

 Antal Procent 

Ja 358 49 % 

Nej 182 25 % 

Ved ikke 187 25 % 

Nægter at svare 9 1 % 

Total 736 100 % 

 

 

Tabel 54 

Har forventninger fra forældrene betydning for, at din daginstitution arbejder med 

evidensbaserede programmer og metoder? 

 Antal Procent 

Ja 219 30 % 

Nej 340 46 % 

Ved ikke 171 23 % 

Nægter at svare 6 1 % 

Total 736 100 % 

 

 

Tabel 55 

Har det, at det er en beslutning på institutionsniveau, betydning for, at din 

daginstitution arbejder med evidensbaserede programmer og metoder? 

 Antal Procent 

Ja 428 58 % 

Nej 122 17 % 

Ved ikke 179 24 % 

Nægter at svare 7 1 % 

Total 736 100 % 

 

 

Tabel 56a (antal) 

I hvilken grad giver følgende situationer anledning til, at du inddrager viden fra forsk-

ning, fagbøger, undersøgelser og evalueringer i dit arbejde som pædagog? 

 

 I høj grad I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet ikke Nægter at 

svare 

Ved ikke Total 

Når der er en pædagogisk udfordring 
eller et problem, der skal løses? 

503 190 39 3 1 0 736 

Når I arbejder med et tema i institutio-
nen, som der er brug for mere viden 
om? 

433 255 38 5 2 3 736 

Når pædagogikken skal begrundes over-
for andre? (fx forældre eller kolleger) 

386 282 62 5 1 0 736 

Note: Tabel 56a og 56b viser besvarelserne på de samme batterispørgsmål i hhv. antal (tabel 56a) og procent (tabel 

56b). 
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Tabel 56b (andele) 

I hvilken grad giver følgende situationer anledning til, at du inddrager viden fra forsk-

ning, fagbøger, undersøgelser og evalueringer i dit arbejde som pædagog? 

 

 I høj grad 

(%) 

I nogen 

grad 

(%) 

I mindre 

grad 

(%) 

Slet ikke 

(%) 

Nægter at 

svare 

(%) 

Ved ikke 

(%) 

Total 

Når der er en pædagogisk udfordring 
eller et problem, der skal løses? (n = 736) 

68 26 5 0 0 0 100 

Når I arbejder med et tema i institutio-
nen, som der er brug for mere viden 
om?  
(n = 736) 

59 35 5 1 0 0 100 

Når pædagogikken skal begrundes over-
for andre? (fx forældre eller kolleger) 
(n = 736) 

52 38 8 1 0 0 100 

Note: Tabel 56a og 56b viser besvarelserne på de samme batterispørgsmål i hhv. antal (tabel 56a) og procent (tabel 

56b). 

 

 

Tabel 571 

I hvilken grad mener du, at du selv tager initiativ til at inddrage faglig viden i det 

pædagogiske arbejde i institutionen? 

 Antal Procent 

I høj grad 366 50 % 

I nogen grad 330 45 % 

I mindre grad 36 5 % 

Slet ikke 4 1 % 

Nægter at svare 0 0 % 

Ved ikke  0 0 % 

Total 736 100 % 

 

 

Tabel 58 

I hvilken grad mener du, at dine kollegaer tager initiativ til at inddrage faglig viden i det 

pædagogiske arbejde i institutionen? 

 Antal Procent 

I høj grad 235 32 % 

I nogen grad 423 57 % 

I mindre grad 69 9 % 

Slet ikke 8 1 % 

Nægter at svare 0 0 % 

Ved ikke  1 0 % 

Total 736 100 % 

 

 
  

 
1 I spørgsmålene herfra i tabelrapporten er ’faglig viden’ overfor respondenterne defineret som viden fra forskning, fag-
bøger, undersøgelser og evalueringer.  
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Tabel 59 

I hvilken grad mener du, at ledelsen i din institution tager initiativ til at inddrage faglig 

viden i det pædagogiske arbejde i institutionen? 

 Antal Procent 

I høj grad 377 51 % 

I nogen grad 273 37 % 

I mindre grad 71 10 % 

Slet ikke 14 2 % 

Nægter at svare 0 0 % 

Ved ikke  1 0 % 

Total 736 100 % 

 

 

 

Tabel 60 

I hvilken grad mener du, at pædagogiske konsulenter (eller tilsvarende konsulent, der 

på kommunalt niveau arbejder med udvikling af dagtilbud - fx udviklingskonsulent) 

tager initiativ til at inddrage faglig viden i det pædagogiske arbejde i institutionen? 

 Antal Procent 

I høj grad 173 24 % 

I nogen grad 266 36 % 

I mindre grad 185 25 % 

Slet ikke 88 12 % 

Nægter at svare 0 0 % 

Ved ikke  24 3 % 

Total 736 100 % 

 

 

 

Tabel 61 

I hvilken grad mener du, at ledelsen i din institution har ansvar for at understøtte brug 

af faglig viden i det pædagogiske arbejde? 

 Antal Procent 

I høj grad 655 89 % 

I nogen grad 71 10 % 

I mindre grad 6 1 % 

Slet ikke 2 0 % 

Nægter at svare 1 0 % 

Ved ikke  1 0 % 

Total 736 100 % 
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Tabel 62 

I hvilken grad mener du, at område- eller klyngeleder har ansvar for at understøtte brug 

af faglig viden i det pædagogiske arbejde? 

 Antal Procent 

I høj grad 296 40 % 

I nogen grad 119 16 % 

I mindre grad 32 4 % 

Vi har ikke område- eller klyngeleder 279 38 % 

Nægter at svare 2 0 % 

Ved ikke  8 1 % 

Total 736 100 % 

 

 

Tabel 63 

I hvilken grad mener du, at de andre pædagoger har ansvar for at understøtte brug af 

faglig viden i det pædagogiske arbejde? 

 Antal Procent 

I høj grad 546 74 % 

I nogen grad 173 24 % 

I mindre grad 12 2 % 

Vi har ikke område- eller klyngeleder 2 0 % 

Nægter at svare 1 0 % 

Ved ikke  2 0 % 

Total 736 100 % 

 

 

Tabel 64 

I hvilken grad mener du, at pædagogiske konsulenter (eller tilsvarende konsulent der på 

kommunalt niveau arbejder med udvikling af dagtilbud - fx udviklingskonsulent) har 

ansvar for at understøtte brug af faglig viden i det pædagogiske arbejde? 

 Antal Procent 

I høj grad 347 47 % 

I nogen grad 251 34 % 

I mindre grad 92 13 % 

Vi har ikke område- eller klyngeleder 26 4 % 

Nægter at svare 1 0 % 

Ved ikke  19 3 % 

Total 736 100 % 
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Tabel 65 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg har tilstrækkelig tid til at søge faglig 

viden 

 Antal Procent 

Enig 48 7 % 

Overvejende enig 162 22 % 

Overvejende uenig 231 31 % 

Uenig 290 39 % 

Ved ikke 4 1 % 

Nægter at svare 1 0 % 

Total 736 100 % 

 

 

Tabel 66 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg har tilstrækkeligt kendskab til, hvad 

der eksisterer af faglig viden på daginstitutionsområdet 

 Antal Procent 

Enig 100 14 % 

Overvejende enig 360 49 % 

Overvejende uenig 190 26 % 

Uenig 66 9 % 

Ved ikke 19 3 % 

Nægter at svare 1 0 % 

Total 736 100 % 

 

 

 

Tabel 67 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg har gode muligheder for at sparre 

med mine kollegaer om faglig viden på daginstitutionsområdet 

 Antal Procent 

Enig 223 30 % 

Overvejende enig 282 38 % 

Overvejende uenig 144 20 % 

Uenig 79 11 % 

Ved ikke 7 1 % 

Nægter at svare 1 0 % 

Total 736 100 % 
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Tabel 68 

Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn? I min kommune har vi nogle 

kommunikationsveje, der er velegnede til at understøtte brug af viden i 

dagsinstitutionen 

 Antal Procent 

Enig 97 13 % 

Overvejende enig 208 28 % 

Overvejende uenig 125 17 % 

Uenig 125 17 % 

Ved ikke 2 0 % 

Nægter at svare 179 24 % 

Total 736 100 % 

 

 

Tabel 69a (antal) 

Når du inddrager faglig viden i dit arbejde som pædagog, i hvilken grad har det så be-

tydning, at… 

 I høj grad I nogen 

grad 

I mindre 

grad 

Slet ikke Nægter at 

svare 

Ved ikke Total 

det er noget, du selv brænder for? 638 79 16 0 0 0 733 

det er noget, vi arbejder med i institutio-
nen? 

505 214 11 1 0 2 733 

det er en ledelsesmæssig beslutning? 268 351 100 10 0 4 733 

det er noget, der efterspørges af foræl-
drene? 

166 365 171 30 0 1 733 

det er et kommunalt indsatsområde? 244 341 120 18 1 9 733 

det er noget, der er på den offentlige 
dagsorden? 

162 371 173 19 0 8 733 

det er noget, der er vedtaget af Folketin-
get i form af love eller indsatsområder 

226 308 165 26 0 8 733 

Note: Tabel 69a og 69b viser besvarelserne på de samme batterispørgsmål i hhv. antal (tabel 69a) og procent (tabel 

69b) 

 
Tabel 69b (andele) 

Når du inddrager faglig viden i dit arbejde som pædagog, i hvilken grad har det så be-

tydning, at… 

 I høj grad 

(%) 

I nogen 

grad 

(%) 

I mindre 

grad 

(%) 

Slet ikke 

(%) 

Nægter at 

svare 

(%) 

Ved ikke 

(%) 

Total 

det er noget, du selv brænder for? (n 
=733) 

87 11 2 0 0 0 100 

det er noget, vi arbejder med i institutio-
nen? (n =733) 

69 29 2 0 0 0 100 

det er en ledelsesmæssig beslutning?  
(n =733) 

37 48 14 1 0 1 100 

det er noget der efterspørges af foræl-
drene? (n =733) 

23 50 23 4 0 0 100 

det er et kommunalt indsatsområde?  
(n =733) 

33 47 16 2 0 1 100 

det er noget, der er på den offentlige 
dagsorden? (n =733) 

22 51 24 3 0 1 100 

det er noget der er vedtaget af Folketin-
get i form af love eller indsatsområder (n 
=733) 

31 42 23 4 0 1 100 

Note: Tabel 69a og 69b viser besvarelserne på de samme batterispørgsmål i hhv. antal (tabel 69a) og procent (tabel 

69b). 
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3 Metodeappendiks 

Der er som del af undersøgelsen ’Forskningsinspireret pædagogisk praksis’ udsendt to spørge-

skemaer. Det ene spørgeskema blev udsendt til landets 234 pædagogiske konsulenter, som be-

skæftiger sig med daginstitutionsområdet. Svarprocenten for spørgeskemaet endte på 61 %. 

Spørgeskemaet var åbent for besvarelser fra slutningen af maj 2015 til medio juni 2015. Det an-

det spørgeskema blev udsendt som en stikprøve på 1.207 af landets pædagoger beskæftiget i 

daginstitutioner indenfor normalområdet. Svarprocenten for spørgeskemaet endte på 61 %. 

Spørgeskemaet var åbent for besvarelser fra slutningen af august 2015 til medio september 

2015. 

 

I det følgende er der en metodisk gennemgang af de to spørgeskemaer, ligesom der for spørge-

skemaet udsendt til pædagoger er foretaget en bortfaldsanalyse. 

 

3.1 Spørgeskema til pædagogiske konsulenter 
 

Spørgeskemaet er formuleret af projektgruppen og opsat i programmet Inquisite, der er anvendt 

til udsendelse af skemaet per e-mail. Spørgeskemaet er efter opsætning blevet pilottestet blandt 

fem pædagogiske konsulenter. På baggrund af pilottestene blev nogle af spørgsmålene i skemaet 

rettet til for at sikre en højere overensstemmelse mellem projektgruppens formål med spørgsmå-

let og respondenternes forståelse af spørgsmålene. Spørgeskemaet blev sendt ud til 234 pæda-

gogiske konsulenter. Dog vidste en del af e-mailadresserne sig at være ugyldige, hvorved det 

endte med, at samlet set 189 pædagogiske konsulenter modtog spørgeskemaet. Spørgeskemaet 

blev udsendt 11. maj 2015 og endeligt lukket for besvarelse 9. juni 2015. I perioden blev der 

desuden udsendt to påmindelser til dem, der ikke havde svaret på spørgeskemaet endnu. Svar-

procenten for de pædagogiske konsulenter endte på 61 %. Da der ikke var tilknyttet baggrunds-

oplysninger til udsendelseslisten, har det ikke været muligt at foretage en bortfaldsanalyse, men 

på baggrund af svarprocenten vurderes det, at undersøgelsen kan bruges til at udtale sig om de 

pædagogiske konsulenters tilgang til og arbejde med at understøtte en forskningsinspireret pæ-

dagogisk praksis i daginstitutioner. 

 

3.2 Spørgeskema til pædagoger 
 

Spørgeskemaet er formuleret af projektgruppen og derefter pilottestet af Danmarks Statistik 

blandt ti pædagoger. På baggrund af tilbagemeldinger fra pilottesten blev spørgeskemaet tilpas-

set og enkelte spørgsmål reformuleret. 

 

Populationen for spørgeskemaet blev defineret gennem Danmarks Statistiks Brancheregister, hvor 

respondenterne skulle arbejde indenfor en af de følgende grupper: vuggestuer, børnehaver eller 

aldersintegrerede institutioner. Totalpopulationen her er 8.001 personer. Herudfra blev der truk-

ket en simpel tilfældig stikprøve på 1.210 personer. Af denne stikprøve blev 1.207 genfundet i 

registrene og udgør derfor den endelige stikprøve. 

 

Dataindsamlingen blev foretaget som et mixed mode set up, hvor respondenterne først modtog 

et brev med information om undersøgelsen og et link til udfyldelse af spørgeskemaet online. Hvis 

respondenterne ikke svarede på denne måde, blev de kontaktet per telefon og fik mulighed for 
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at svare på spørgsmålene over telefonen. Dataindsamlingsperioden var online fra 27. august til 

15. september og per telefon fra 2. september til 15. september. Den endelige svarprocent endte 

på 61 %. 

 

For at undersøge, om der kan generaliseres ud fra resultaterne, er det testet, om der er forskel i 

fordelingen blandt respondenterne og totalpopulationen på følgende faktorer: køn, alder, region, 

herkomst, personindkomst og herkomst. Der er intet i disse tests, der indikerer en skævhed i for-

delingen blandt respondenterne, hvorfor det konkluderes, at data kan bruges til at udtale sig om 

hele populationen af pædagoger beskæftiget i daginstitutioner indenfor normalområdet. 

 

Fordelingerne vises i tabel 70: 
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Tabel 70 

Fordelinger i stikprøven og populationen 

 Svar 

(n = 736) 

(%) 

Nettostikprøve 

(n = 1207) 

(%) 

Bruttostikprøve 

(n = 1210) 

(%) 

Population 

(N = 8001) 

(%) 

Køn     

1. Mænd 6 6 6 7 

2. Kvinder 94 94 94 93 

Aldersgruppe     

19-34 år 20 24 24 24 

35-44 år 32 32 32 33 

45-54 år 27 26 26 26 

55-74 år 22 18 18 18 

Geografi     

Nordjylland 4 4 4 4 

Midtjylland 27 25 25 24 

Syddanmark 30 29 29 30 

Hovedstaden 30 32 32 33 

Sjælland 10 10 10 10 

Personindkomst (i alt)     

-200 5 6 6 5 

200-250 5 6 6 5 

250-300 16 18 18 19 

300-350 41 38 38 38 

350+ 35 33 33 33 

Herkomst     

Dansk oprindelse 97 97 97 96 

Indvandrere/Efterkommere 4 3 3 4 

Familiens sammensætning     

Enlige u. børn 13 14 14 15 

Enlige m. børn 9 8 8 10 

Par u. børn 25 23 23 21 

Par m. børn 54 55 55 55 

Kilde: Danmarks Statistik. 

 

 


