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10.  Bilag: Tabel ler med resultater fra spørgeskemaundersø-
gelserne 

10.1  Afsnit 3.1: Status på udarbejdelsen af pædagogiske lære-
planer 

 

Tabel 10-1 Hvor langt er institutionen med udarbejdelse af en skriftlig pædagogisk læreplan? 
(Hvis institutionen har en pædagogisk læreplan, der tidligere er blevet godkendt, og som er 
ved at blive revideret, skal der svares, at institutionen har en godkendt pædagogisk læreplan) 

 Procent 

Institutionen har udarbejdet en skriftlig pædagogisk 
læreplan, og den er godkendt af forældrebestyrelsen 

86% 

Institutionen har udarbejdet en skriftlig pædagogisk 
læreplan, men den er endnu ikke godkendt af foræl-
drebestyrelsen 

6% 

Institutionen er i øjeblikket i gang med at udarbejde 
en skriftlig pædagogisk læreplan 

5% 

Institutionen har påbegyndt drøftelsen af udarbejdel-
sen af en pædagogisk læreplan, men har endnu ikke 
påbegyndt udarbejdelsen af en skriftlig pædagogisk 
læreplan 

3% 

Institutionen har endnu ikke påbegyndt hverken drøf-
telse af udarbejdelsen af en pædagogisk læreplan 
eller udarbejdelsen af en skriftlig pædagogisk lære-
plan 

1% 

I alt 100% 

(n = 650)  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til formændene for daginstitutionens bestyrelse, 2007 

 

Tabel 10-2 Er institutionens pædagogiske læreplan godkendt af kommunalbestyrelsen? 

 Procent 

Ja 91% 

Nej 9% 

I alt 100% 

(n = 318)  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til formændene for daginstitutionens bestyrelse, 2007 
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Tabel 10-3 Hvor langt er dagplejen med udarbejdelse af en skriftlig pædagogisk læreplan (ved 
sammenlægningskommuner svares for den nye kommunes status)?  

 Procent 

Dagplejen har udarbejdet en skriftlig pædagogisk 
læreplan, og den er godkendt af forældrebestyrelsen 

53% 

Dagplejen har udarbejdet en skriftlig pædagogisk 
læreplan, men den er endnu ikke godkendt af foræl-
drebestyrelsen 

7% 

Dagplejen er i øjeblikket i gang med at udarbejde en 
skriftlig pædagogisk læreplan 

17% 

Dagplejen har påbegyndt drøftelsen af udarbejdelsen 
af en pædagogisk læreplan, men har endnu ikke på-
begyndt udarbejdelsen af en skriftlig pædagogisk 
læreplan 

3% 

Dagplejen har endnu ikke påbegyndt hverken drøftel-
se af udarbejdelsen af en pædagogisk læreplan eller 
udarbejdelsen af en skriftlig pædagogisk læreplan 

20% 

I alt 100% 

(n = 30)  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til formanden for dagplejens bestyrelse, 2007 

 

Tabel 10-4 Er dagplejens pædagogiske læreplan godkendt af kommunalbestyrelsen? 

 Procent 

Ja 100% 

Nej 0% 

I alt 100% 

(n = 10)  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til formanden for dagplejens bestyrelse, 2007 
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10.2  Afsnit 3.2: De kommunale rammer for pædagogiske lære-
planer 

 

Tabel 10-5 I hvilken grad indeholder de kommunale retningslinjer for dagtilbuddenes arbejde 
med de pædagogiske læreplaner… 

 Slet ikke I ringe grad I nogen 
grad 

I høj grad I alt 

… en disposition/skabelon for indholdet i 
en pædagogisk læreplan? (n = 10) 

0% 10% 20% 70% 100% 

… særligt prioriterede temaer for den 
kommende tids arbejde? (n = 10) 

10% 10% 10% 70% 100% 

… eksempler på, hvorledes mål og/eller 
delmål for et eller flere af de seks lære-
planstemaer kan/skal opstilles? (n = 10) 

10% 0% 10% 80% 100% 

… en beskrivelse af, hvordan dagtilbud-
dene kan/skal tage hensyn for lokale for-
hold (fx børnegruppens eller forældre-
gruppens særlige behov)? (n = 10) 

0% 30% 20% 50% 100% 

… en beskrivelse af, hvordan den over-
ordnede beskrivelse af aktivite-
ter/metoder/mål kan/skal udformes? (n = 
10) 

10% 10% 30% 50% 100% 

… en beskrivelse af, hvordan dagtilbud-
dene kan/skal støtte socialt udsatte børn? 
(n = 10) 

20% 0% 40% 40% 100% 

… en beskrivelse af, hvordan dagtilbud-
dene kan/skal støtte tosprogede børn? (n 
= 10) 

20% 20% 20% 40% 100% 

… en beskrivelse af, hvordan dagtilbud-
dene kan/skal støtte børn med handicap? 
(n = 10) 

20% 30% 20% 30% 100% 

… en beskrivelse af, hvordan dagtilbud-
dene kan/skal dokumentere arbejdet med 
den pædagogiske læreplan? (n = 10) 

0% 20% 10% 70% 100% 

… en beskrivelse af, hvordan dagtilbud-
dene kan/skal evaluere arbejdet med den 
pædagogiske læreplan? (n = 10) 

0% 20% 20% 60% 100% 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til forvaltningschefer for dagtilbuddene, 2007  
Note: Der indgår kun svar fra kommuner, der har udarbejdet retningslinjer for dagtilbuddenes arbejde med de 
pædagogiske læreplaner i den nye kommune  
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10.3  Afsnit 4.3: Ændringer for børn med særlige behov  
 

Tabel 10-6 I hvilken grad vurderer du, at arbejdet med den pædagogiske læreplan har øget op-
mærksomheden på, hvordan børn med problemer i institutionen / dagplejen kan hjælpes? 

 
Formænd for daginstitutionens 

bestyrelse (n = 577) 
Formænd for dagplejens besty-

relse (n = 22) 

Slet ikke 16% 14% 

I ringe grad 25% 18% 

I nogen grad 43% 45% 

I høj grad 17% 23% 

I alt 100% 100% 

Kilder: Spørgeskemaundersøgelser blandt institutionsformænd og dagplejeformænd, 2007 

 

10.4  Afsnit 5.2: Dagtilbuddenes arbejde med dokumentation 
 

Tabel 10-7 I hvilken grad dokumenteres det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet over for 
bestyrelsen med følgende materialer?  

 Slet ikke I ringe 
grad 

I nogen 
grad 

I høj grad I alt 

Børnenes egne produkter (fx tegninger, 
maleri, sang, musik mv.)? (n = 632) 

11% 8% 39% 42% 100% 

Foto af bestemte aktiviteter eller situatio-
ner i hverdagen? (n = 633) 

9% 7% 30% 55% 100% 

Video- og/eller lydoptagelser? (n = 619) 59% 26% 12% 3% 100% 

Skriftlige metoder som fx registrerings-
skemaer, observationsskemaer, dag-
/logbøger, barnets bog/portefølje? (n = 
626) 

18% 18% 38% 26% 100% 

Interview med børn? (n = 613) 56% 24% 19% 2% 100% 

Test/screeninger? (n = 610) 56% 22% 19% 3% 100% 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til formændene for daginstitutionens bestyrelse, 2007 
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Tabel 10-8 I hvilken grad dokumenteres det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet over for 
bestyrelsen med følgende materialer?  

 Slet ikke I ringe 
grad 

I nogen 
grad 

I høj grad I alt 

Børnenes egne produkter (fx tegninger, 
maleri, sang, musik mv.)? (n = 23) 

26% 13% 30% 30% 100% 

Foto af bestemte aktiviteter eller situatio-
ner i hverdagen? (n = 23) 

22% 22% 22% 35% 100% 

Video- og/eller lydoptagelser? (n = 23) 70% 26% 4% 0% 100% 

Skriftlige metoder som fx registrerings-
skemaer, observationsskemaer, dag-
/logbøger, barnets bog/portefølje? (n = 
23) 

22% 17% 30% 30% 100% 

Interview med børn? (n = 23) 74% 22% 4% 0% 100% 

Test/screeninger? (n = 23) 57% 17% 22% 4% 100% 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til formanden for dagplejens bestyrelse, 2007 

 
 

10.5  Afsnit 5.4: Dagtilbuddenes arbejde med at evaluere den 
pædagogiske læreplan 

 

Tabel 10-9 Har institutionen evalueret den pædagogiske læreplan, mens du har siddet i be-
styrelsen/været formand? 

 Procent 

Ja, hele den pædagogiske læreplan er blevet evalue-
ret 

44% 

Ja, dele af den pædagogiske læreplan er blevet eva-
lueret 

30% 

Nej 26% 

I alt 100% 

(n = 615)  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til formændene for daginstitutionens bestyrelse, 2007 
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Tabel 10-10 Har dagplejen evalueret den pædagogiske læreplan, mens du har siddet i besty-
relsen/været formand?  

 Procent 

Ja, hele den pædagogiske læreplan er blevet evalue-
ret 

48% 

Ja, dele af den pædagogiske læreplan er blevet eva-
lueret 

19% 

Nej 33% 

I alt 100% 

(n = 21)  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til formanden for dagplejens bestyrelse, 2007 

 

10.6  Baggrundsspørgsmål 
 

Forvaltningschefer 

Tabel 10-11 Antal daginstitutioner (kommunale)? 

 Procent 

0 til 19 28% 

20 til 29 36% 

30 til 39 15% 

40 og derover 22% 

I alt 100% 

(n = 69)  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til forvaltningschefer for dagtilbuddene, 2007  

 

Tabel 10-12 Antal daginstitutioner (selvejende)? 

 Procent 

Ingen 20% 

1 til 2 29% 

3 til 4 26% 

5 og derover 25% 

I alt 100% 

(n = 69)  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til forvaltningschefer for dagtilbuddene, 2007  
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Tabel 10-13 Antal daginstitutioner (puljeordninger)? 

 Procent 

Ingen  39% 

1 25% 

2 25% 

3 og derover 12% 

I alt 100% 

(n = 69) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til forvaltningschefer for dagtilbuddene, 2007  

 

Tabel 10-14 Antal privatinstitutioner (ikke puljeordninger)? 

 Procent 

Ingen  61% 

1 20% 

2 12% 

3 og derover 7% 

I alt 100% 

(n = 69) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til forvaltningschefer for dagtilbuddene, 2007 

 

Tabel 10-15 Antal dagplejehjem? 

 Procent 

Ingen 15% 

1 til 39 23% 

40 til 79 20% 

80 og derover 42% 

I alt 100% 

(n = 69) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til forvaltningschefer for dagtilbuddene, 2007  
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Tabel 10-16 Er kommunen ved kommunalreformen blevet lagt sammen med andre kommu-
ner? 

 Procent 

Ja 63% 

Nej 37% 

I alt 100% 

(n = 71) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til forvaltningschefer for dagtilbuddene, 2007  

Institutionsledere 

Tabel 10-17 Alder 

 Procent 

Under 45 år 18% 

Mellem 45 og 49 år 19% 

Mellem 50 og 55 år 36% 

56 år og derover 28% 

I alt 100% 

(n=870) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til institutionsledere, 2007 

 

Tabel 10-18 Er du... 

 Procent 

... mand? 12% 

... kvinde? 88% 

I alt 100% 

(n = 868) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til institutionsledere, 2007 

 



Evaluer ing af  loven om pædagogiske læreplaner Side 9 
Slutevaluer ing -  b i lagsrapport  Marts 2008 

NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabel 10-19 Hvor mange år har du været leder? 

 Procent 

0 til 2 år 22% 

Mellem 3 og 5 år 19% 

Mellem 6 og 10 år 21% 

11 år og derover 38% 

I alt 100% 

(n = 859) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til institutionsledere, 2007 

 
Tabel 10-20 Er du... 

 Procent 

... distriktsleder / områdeleder? (n = 687) 3% 

... daginstitutionsleder? (n = 854) 98% 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til institutionsledere, 2007 

Tabel 10-21 Er institutionen en... 

 Procent 

… vuggestue (0 - 2/3år)? 10% 

… børnehave (2/3 år – 5/6 år)? 45% 

… aldersintegreret institution (0-6 år)? 35% 

… aldersintegreret institution (0 - 10 år)? 2% 

… anden institutionstype? Skriv hvilken 8% 

I alt 100% 

(n = 864) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til institutionsledere, 2007 
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(n=865) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til institutionsledere, 2007 
 
 

Tabel 10-24 Heraf antal socialt udsatte børn  

 Procent 

Ingen  38% 

Mellem 1 og 3 31% 

Mellem 4 og 10 25% 

11 og derover 6% 

I alt 100% 

(n = 769)  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til institutionsledere, 2007 

 

 Tabel 10-22 Er institutionen... 

 Procent 

... kommunal? 69% 

... selvejende? 26% 

... puljeordning? 3% 

... privatinstitution, ikke puljeordning? 2% 

I alt 100% 

(n = 867) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til institutionsledere, 2007 

Tabel 10-23 Hvor mange børn er der indskrevet i institutionen i alt? 

 Procent 

0 til 39 18% 

Mellem 40 og 49 21% 

Mellem 50 og 69 34% 

70 og derover 28% 

I alt 100% 
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Tabel 10-25 Heraf antal tosprogede børn  

 Procent 

Ingen  28% 

Mellem 1 og 3 31% 

Mellem 4 og 10 25% 

11 og derover 16% 

I alt 100% 

(n = 769) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til institutionsledere, 2007 

 

Tabel 10-26 Heraf antal børn med handicap  

 Procent 

Ingen  62% 

Et  19% 

Mellem 2 og 4 12% 

5 og derover 7% 

I alt 100% 

(n = 769) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til institutionsledere, 2007 

 

Tabel 10-27 Hvor meget pædagogisk personale er der i institutionen – pædagoger  

 Procent 

Under 5 20% 

5 eller 6 27% 

7 eller 8 24% 

Over 8 29% 

I alt 100% 

(n = 865)  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til institutionsledere, 2007 
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Tabel 10-28 Hvor meget pædagogisk personale er der i institutionen – pædagogmedhjælpere 

 Procent 

Under 3 28% 

3 eller 4 38% 

Mellem 5 og 8 26% 

9 eller derover 8% 

I alt 100% 

(n = 854) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til institutionsledere, 2007 

 

 
Tabel 10-29 Er kommunen ved kommunalreformen blevet lagt sammen med andre kommu-
ner? 

 Procent 

Ja 59% 

Nej 41% 

I alt 100% 

 (n = 865) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til institutionsledere, 2007 

 

Dagplejeledere 

Tabel 10-30 Alder 

 Procent 

Under 45 16% 

Mellem 45 og 49 12% 

Mellem 50 og 55 33% 

56 og derover 39% 

I alt 100% 

(n = 69) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til dagplejeledere, 2007 
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Tabel 10-31 Er du... 

 Procent 

... mand? 4% 

... kvinde? 96% 

I alt 100% 

(n = 69) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til dagplejeledere, 2007 

  

Tabel 10-32 Hvor mange år har du været dagplejeleder i kommunen? 

 Procent 

0 til 2 år 44% 

Mellem 3 og 5 år 10% 

Mellem 6 og 10 år 15% 

Over 10 år 32% 

I alt 100% 

(n =62)  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til dagplejeledere, 2007 

 

Tabel 10-33 Hvor mange år har du været dagplejeleder i en anden kommune (evt. tidligere 
sammenlægningskommune)? 

 Procent 

0 til 2 år 51% 

Mellem 3 og 5 år 21% 

Mellem 6 og 10 år 10% 

Over 10 år 18% 

I alt 100% 

(n =39) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til dagplejeledere, 2007 
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Tabel 10-34 Er denne besvarelse udarbejdet for hele dagplejeordningen i kommunen eller et 
udvalgt distrikt/område? 

 Procent 

Hele dagplejeordningen 9% 

Udvalgt distrikt/område 91% 

I alt 100% 

(n = 11)  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til dagplejeledere, 2007  

 

Tabel 10-35 Hvilken aldersgruppe omfatter dagplejeordningen i kommunen/distriktet? 

 Procent 

0-3 år 100% 

0-6 år 0% 

0-10 år 0% 

I alt 100% 

(n = 69)  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til dagplejeledere, 2007  

 

Tabel 10-36 Hvor mange børn er indskrevet i kommunens dagpleje/distriktet pr. d.d. – 0 til 2-
årige? 

 Procent 

0 til 99 14% 

100 til 199 13% 

200 til 299 13% 

300 og derover 60% 

I alt 100% 

(n =63)  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til dagplejeledere, 2007  
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Tabel 10-37 Hvor mange børn er indskrevet i kommunens dagpleje/distriktet pr. d.d. – 3 til 6-
årige? 

 Procent 

Ingen 89% 

1 til 5 børn 3% 

6 til 10 børn 3% 

11 børn og derover 5% 

I alt 100% 

(n =64) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til dagplejeledere, 2007  

 

Tabel 10-38 Hvor mange børn er indskrevet i kommunens dagpleje/distriktet pr. d.d. – 7 til 10-
årige? 

 Procent 

Ingen 100% 

1 til 5 børn 0% 

6 til 10 børn 0% 

11 børn og derover 0% 

I alt 100% 

(n =64) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til dagplejeledere, 2007 

 

Tabel 10-39 Hvor mange børn er indskrevet i kommunens dagpleje/distriktet pr. d.d. – børn 
med anden etnisk baggrund? 

 Procent 

Ingen 66% 

1 til 3 børn 2% 

4 til 10 børn 20% 

11 børn og derover 13% 

I alt 100% 

(n =64) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til dagplejeledere, 2007 
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Tabel 10-40 Hvor mange børn er indskrevet i kommunens dagpleje/distriktet pr. d.d. – børn 
med særlige behov (socialt udsatte)? 

 Procent 

Ingen 67% 

1 til 3 børn 6% 

4 til 10 børn 17% 

11 børn og derover 9% 

I alt 100% 

(n =64) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til dagplejeledere, 2007  
 

 

Tabel 10-41 Hvor mange børn er indskrevet i kommunens dagpleje/distriktet pr. d.d. – børn 
med fysiske handicap? 

 Procent 

Ingen 80% 

Et barn 6% 

2 til 4 børn 11% 

5 børn og derover 3% 

I alt 100% 

(n =64)  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til dagplejeledere, 2007  

 

Tabel 10-42 Hvor mange dagplejere er ansat i kommunen/distriktet? 

 Procent 

24 dagplejere eller derunder 11% 

25 til 49 dagplejere 14% 

50 til 74 dagplejere 8% 

75 dagplejere og derover 68% 

I alt 100% 

(n =66) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til dagplejeledere, 2007 
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Tabel 10-43 Hvor mange dagplejepædagoger er ansat i kommunen/distriktet (inklusiv dagple-
jelederen, men eksklusiv administrativt ansatte)? 

 Procent 

Under 2 dagplejepædagoger 8% 

Mellem 2 og 4 dagplejepædagoger 14% 

5 til 6 dagplejepædagoger 21% 

7 dagplejepædagoger og derover 58% 

I alt 100% 

(n =66) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til dagplejeledere, 2007 

 
Tabel 10-44 Er kommunen ved kommunalreformen blevet lagt sammen med andre kommu-
ner? 

 Procent 

Ja 64% 

Nej 36% 

I alt 100% 

(n = 66) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til dagplejeledere, 2007 

 

Institutionsformænd 

Tabel 10-45 Alder  

 Procent 

Under 35 36% 

Mellem 35 og 39 40% 

Mellem 40 og 45 18% 

46 og derover 6% 

I alt 100% 

(n =674) 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til formændene for daginstitutionens bestyrelse, 2007 
 



Evaluer ing af  loven om pædagogiske læreplaner Side 18 
Slutevaluer ing -  b i lagsrapport  Marts 2008 

NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

 

Tabel 10-46 Er du... 

 Procent 

... mand? 33% 

... kvinde? 67% 

I alt 100% 

(n = 669)  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til formændene for daginstitutionens bestyrelse, 2007 

 

  
Tabel 10-47 Hvad er den højeste uddannelse, du har gennemført? 

 Procent 

Folkeskole 1% 

Gymnasial uddannelse 3% 

Erhvervsfaglig uddannelse 16% 

Kort videregående uddannelse 10% 

Mellemlang videregående uddannelse 38% 

Lang videregående uddannelse 30% 

Andet, (præciser venligst i boksen) 2% 

I alt 100% 

(n = 669)  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til formændene for daginstitutionens bestyrelse, 2007 

 

Tabel 10-48 Hvilken sektor arbejder du inden for? 

 Procent 

Den private sektor 52% 

Den offentlige sektor 43% 

Andet (præciser venligst i boksen nedenfor) 5% 

I alt 100% 

(n = 667)  
Kilde: pørgeskemaundersøgelse til formændene for daginstitutionens bestyrelse, 2007 
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Tabel 10-50 Hvor mange måneder har du været formand for bestyrelsen?  

 Procent 

6 måneder eller derunder 21% 

7 til 12 måneder 33% 

13 til 18 måneder 9% 

19 måneder eller derover 37% 

I alt 100% 

(n =663)  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til formændene for daginstitutionens bestyrelse, 2007 

 
Tabel 10-51 Er institutionen en ... 

 Procent 

... vuggestue (0 - 2/3 år) 9% 

... børnehave (2/3 år - 5/6 år) 46% 

... aldersintegreret institution (0-6 år) 35% 

... aldersintegreret institution (0 - 10 år) 3% 

... anden institutionstype (angiv hvilken i boksen ne-
denfor) 

6% 

I alt 100% 

(n = 668)  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til formændene for daginstitutionens bestyrelse, 2007 

 

Tabel 10-49 Hvor mange måneder har du været medlem af bestyrelsen?  

 Procent 

12 måneder eller derunder 20% 

13 til 24 måneder 31% 

25 til 36 måneder  20% 

37 måneder eller derover 29% 

I alt 100% 

(n =666) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til formændene for daginstitutionens bestyrelse, 2007 
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Tabel 10-52 Er institutionen ... 

 Procent 

... kommunal 72% 

... selvejende 24% 

... puljeordning 3% 

... privatinstitution, ikke puljeordning 2% 

I alt 100% 

(n = 665)  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til formændene for daginstitutionens bestyrelse, 2007 

 

Tabel 10-53 Er kommunen ved kommunalreformen blevet lagt sammen med andre kommu-
ner? 

 Procent 

Ja 61% 

Nej 39% 

I alt 100% 

(n = 667)  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til formændene for daginstitutionens bestyrelse, 2007 

 

Dagplejeformænd 

Tabel 10-54 Alder 

 Procent 

29 år og derunder 15% 

30 til 34 år 51% 

35 til 39 år 18% 

40 år og derover 15% 

I alt 100% 

(n = 39)  
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til formanden for dagplejens bestyrelse, 2007 
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Tabel 10-55 Er du ... 

 Procent 

... mand? 36% 

... kvinde? 64% 

I alt 100% 

(n = 39) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til formanden for dagplejens bestyrelse, 2007 

 

Tabel 10-56 Hvad er den højeste uddannelse, du har gennemført? 

 Procent 

Folkeskole 3% 

Gymnasial uddannelse 8% 

Erhvervsfaglig uddannelse 23% 

Kort videregående uddannelse 8% 

Mellemlang videregående uddannelse 38% 

Lang videregående uddannelse 21% 

Andet: (præciser venligst i boksen nedenfor) 0% 

I alt 100% 

(n = 39) 
Spørgeskemaundersøgelse til formanden for dagplejens bestyrelse, 2007 

 

Tabel 10-57 Hvilken sektor arbejder du inden for? 

 Procent 

Den private sektor 69% 

Den offentlige sektor 23% 

Andet: (præciser venligst i boksen nedenfor) 8% 

I alt 100% 

(n = 39) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til formanden for dagplejens bestyrelse, 2007 
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Tabel 10-58 Hvor mange måneder har du været medlem af bestyrelsen? 

 Procent 

12 måneder og derunder 46% 

13 til 24 måneder 33% 

25 til 36 måneder 18% 

37 måneder og derover 3% 

I alt 100% 

(n = 39) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til formanden for dagplejens bestyrelse, 2007 

 

Tabel 10-59 Hvor mange måneder har du været formand for bestyrelsen? 

 Procent 

6 måneder og derunder 54% 

7 til 12 måneder 15% 

13 til 18 måneder 10% 

19 måneder og derover 21% 

I alt 100% 

(n = 39) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til formanden for dagplejens bestyrelse, 2007 

 

Tabel 10-60 Er kommunen ved kommunalreformen blevet lagt sammen med andre kommu-
ner? 

 Procent 

Ja 72% 

Nej 28% 

I alt 100% 

(n = 39) 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til formanden for dagplejens bestyrelse, 2007 
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11.  Bilag: Tabel ler med resultater af bi- og mult ivariate analyser 

 

Forklaring til tabellerne 

Tabellerne angiver resultaterne af multivariate logistiske regressionsanalyser og af bivariate 
analyser. Der er gennemført analyser for alle spørgsmål i hovedrapporten.  

* α≤=0,05 
** α≤ 0,01  
*** α≤ 0,001 

(+) og (-) angiver, om der er tale om en positiv eller en negativ sammenhæng. 

For en mere dybdegående forklaring af den anvendte metode henvises til metodeafsnittet. 
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11.1  Undersøgelse blandt forvaltningschefer – bivariate analyser  
 

Tabel / afhængig  
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste værdi på  
afhængig variabel 

Kommunestørrel-
se 

Sammenlæg-
ningskommune 

(ja) 

Andel af inst. der 
er puljeordninger 
eller privatinst. 

Antal dagpleje-
hjem pr. barn 

… vil bevirke, at der 
kommer flere børn med 
handicap ud i alminde-
lige dagtilbud? 

Meget uenig  
 meget enig     

… vil medvirke til, at 
der kommer øget pæ-
dagogisk kvalitet i ar-
bejdet? 

Meget uenig  
 meget enig (+)* (+)**  (+)* 

Tabel 3-4. Forvalt-
ningschefer: Hvor enig 
eller uenig er du i, at 
kommunalreformen vil 
påvirke dagtilbuddenes 
arbejde? Forventer du, 
at kommunalrefor-
men…  … medvirke til sam-

menlægning af flere 
dagtilbud? 

Meget uenig  
 meget enig 

 (+)***   

Tabel 3-5. Forvaltningschefer: Hvor langt er kom-
munen i arbejdet med at udarbejde retningslinjer 
for dagtilbuddenes arbejde med de pædagogiske 
læreplaner i den nye kommune?  

Besluttet at ikke skal 
udarbejdes  er udar-

bejdet 
  (-)**  

Tabel 3-6. Forvaltningschefer: Har kommunen ved-
taget en sammenhængende børnepolitik? Nej / ja     

… udarbejdet fælles 
mål/retningslinjer for 
dagtilbuddenes arbej-
de? 

Slet ikke → I høj grad  (-)* (-)*** (-)** Tabel 3-7. Forvalt-
ningschefer: I hvilken 
grad har kommunen… … mål/indsatsområder, 

som er fælles for dagtil-
buds- og skoleområdet? 

Slet ikke → I høj grad     

Tabel 3-8.  Forvaltningschefer: Har kommunen 
formuleret fælles overordnede skriftlige mål for de 
pædagogiske læreplaner? 

Nej / ja   (+)**  

Tabel 3-9. Forvaltningschefer: I hvilken grad er der 
sammenhæng mellem kommunens overordnede 
børnepolitik og kommunens mål med de pædago-
giske læreplaner i kommunens dagtilbud? 

Slet ikke → I høj grad    (-)* 

Socialt udsatte børn?  Slet ikke → I høj grad     Tabel 3-10. Forvalt-
ningschefer: I hvilken Tosprogede børn?  Slet ikke → I høj grad     
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Tabel / afhængig  
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste værdi på  
afhængig variabel 

Kommunestørrel-
se 

Sammenlæg-
ningskommune 

(ja) 

Andel af inst. der 
er puljeordninger 
eller privatinst. 

Antal dagpleje-
hjem pr. barn 

grad indeholder kom-
munens mål for de 
pædagogiske lærepla-
ner særlige mål for 
følgende grupper? Er 
der opstillet særlige 
mål for… 

Børn med handicap?  Slet ikke → I høj grad     

Socialt udsatte børn?  Slet ikke → I høj grad     
Tosprogede børn? Slet ikke → I høj grad     

Tabel 3-11. Forvalt-
ningschefer: I hvilken 
grad har kommunen i 
øvrigt formuleret særli-
ge mål for disse grup-
per (dvs. ud over må-
lene for de pædagogi-
ske læreplaner)? Er 
der opstillet særlige 
mål for… 

Børn med handicap?  Slet ikke → I høj grad     

… socialt udsatte børn  Nej / ja (+)***    

… tosprogede børn Nej / ja (+)***    

Tabel 3-12. Forvalt-
ningschefer: Er der i et 
eller flere af kommu-
nens dagtilbud iværk-
sat en særlig indsats 
over for børn med sær-
lige behov i form af et 
særligt projekt, pro-
gram e.l.? Er der 
iværksat initiativer over 
for… 

… børn med handicap  Nej / ja (+)**    

Socialt udsatte børn?  Nej / ja     
Tosprogede børn?  Nej / ja   (+)* (+)* 

 
Tabel 3-13. Forvalt-
ningschefer: Har kom-
munen formuleret sær-
lige retningslinjer for 
arbejdet med følgende 
grupper i forbindelse 
med udformningen af 
de pædagogiske lære-
planer? Er der opstillet 
særlige retningslinjer 

Børn med handicap? Nej / ja    (+)* 
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Tabel / afhængig  
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste værdi på  
afhængig variabel 

Kommunestørrel-
se 

Sammenlæg-
ningskommune 

(ja) 

Andel af inst. der 
er puljeordninger 
eller privatinst. 

Antal dagpleje-
hjem pr. barn 

for… 
Socialt udsatte børn? Nej / ja (-)*    
Tosprogede børn? Nej / ja     

 
Tabel 3-14. Forvalt-
ningschefer: I hvilken 
grad har kommunen i 
øvrigt formuleret ret-
ningslinjer for arbejdet 
med disse grupper 
(dvs. ud over retnings-
linjerne for de pæda-
gogiske læreplaner)? 
Er der opstillet ret-
ningslinjer for… 

Børn med handicap?  Nej / ja     

Tabel 3-15. Forvaltningschefer: Gennemfører 
kommunen systematiske tilsyn med daginstitutio-
nerne (fx. årligt tilbagevendende efter bestemt ska-
belon)  

Nej / ja     

… opstillede mål? Slet ikke → I høj grad    (-)* 
… aktiviteter og meto-
der? Slet ikke → I høj grad     

… dagtilbuddets do-
kumentation? Slet ikke → I høj grad     

 
Tabel 3-16. Forvalt-
ningschefer: I hvilken 
grad er der formuleret 
retningslinjer for hvor-
dan de pædagogiske 
læreplaner skal indgå i 
tilsynsbesøgene? Skal 
der i tilsynsbesøget 
indgå en opfølgning 
på…  

… dagtilbuddets eva-
luering? Slet ikke → I høj grad     

… opstillede mål? Slet ikke → I høj grad   (-)***  
… aktiviteter og meto-
der? Slet ikke → I høj grad (+)*  (-)**  

… dagtilbuddets do-
kumentation? Slet ikke → I høj grad (+)*  (-)**  

 
Tabel 3-17. Forvalt-
ningschefer: I hvilken 
grad har tilsynet påvir-
ket følgende krav til de 
pædagogiske lærepla-
ner? Har de påvirket 
kravene til... 

… dagtilbuddets eva-
luering? Slet ikke → I høj grad (+)*  (-)**  
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Tabel / afhængig  
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste værdi på  
afhængig variabel 

Kommunestørrel-
se 

Sammenlæg-
ningskommune 

(ja) 

Andel af inst. der 
er puljeordninger 
eller privatinst. 

Antal dagpleje-
hjem pr. barn 

 
Tabel 4-12. Institutionsledere, dagplejeledere og 
forvaltningschefer: Hvor enig eller uenig er du i 
følgende udsagn om pædagogiske læreplaner? 
Pædagogiske læreplaner er til gavn for indsatsen 
over for børn med særlige behov (dvs. socialt ud-
satte børn, tosprogede børn og børn med handi-
cap)  

Meget uenig  Meget 
enig     

 
Tabel 4-14. Forvaltningschefer, daginstitutionslede-
re og dagplejeledere: Hvor enig eller uenig er du i 
følgende udsagn om pædagogiske læreplaner? De 
pædagogiske læreplaner har bevirket, at det tvær-
faglige samarbejde om indsatsen over for børn 
med særlige behov (dvs. socialt udsatte børn, to-
sprogede børn og børn med handicap) er blevet 
forbedret 

Meget uenig  Meget 
enig     

Tabel 4-15. Forvalt-
ningschefer: Hvor enig 
eller uenig er du i føl-
gende udsagn om pæ-
dagogiske læreplaner? 

De pædagogiske lære-
planer har bevirket, at 
kommunen er blevet 
bedre til at igangsætte 
en tidlig indsats over 
for børn med særlige 
behov 

Meget uenig  Meget 
enig (+)*    

 
Tabel 4-18. Daginstitutionsledere, dagplejeledere, 
formænd for daginstitutionens bestyrelse, formænd 
for dagplejens bestyrelse og forvaltningschefer: 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om 
pædagogiske læreplaner? Udbyttet af arbejdet med 
de pædagogiske læreplaner er for lille i forhold til 
de resurser, der bliver brugt på det 

Meget uenig  Meget 
enig     

 
Tabel 5-1. Forvaltningschefer: Har kommunen ud-
arbejdet retningslinjer for dagtilbuddenes arbejde 
med dokumentation? 

Nej / ja  (-)*** (+)*** (+)** 

 
Tabel 5-2. Forvalt- … hvordan det pæda-

gogiske arbejde 
Slet ikke → I høj grad     
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Tabel / afhængig  
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste værdi på  
afhængig variabel 

Kommunestørrel-
se 

Sammenlæg-
ningskommune 

(ja) 

Andel af inst. der 
er puljeordninger 
eller privatinst. 

Antal dagpleje-
hjem pr. barn 

kan/skal dokumenteres 
over for forvaltningen? 
… hvordan det pæda-
gogiske arbejde 
kan/skal dokumenteres 
over for forældrene? 

Slet ikke → I høj grad     

… hvordan dokumen-
tation kan/skal anven-
des som udgangspunkt 
for faglig refleksion? 

Slet ikke → I høj grad (+)***  (-)* (-)** 

… hvordan dokumen-
tation kan/skal anven-
des som udgangspunkt 
for evaluering af den 
pædagogiske praksis 
og/eller den pædago-
giske læreplan? 

Slet ikke → I høj grad   (-)*  

ningschefer: I hvilken 
grad indeholder ret-
ningslinjerne en be-
skrivelse af… 

… hvordan dokumen-
tation kan/skal anven-
des som udgangspunkt 
for evaluering af effek-
ten af indsatsen over 
for børn med særlige 
behov?  

Slet ikke → I høj grad   (-)* (-)** 

Kommunale kurser / 
temadage om doku-
mentation for ledere og 
medarbejdere i inde-
værende år – finansie-
ret af kommunen? 

Slet ikke → I høj grad (+)** (-)** (-)*** (-)*** 

Gå-hjem-møder om 
dokumentation for le-
dere og medarbejdere?

Slet ikke → I høj grad   (-)*** (-)** 

Vejledninger og/eller 
eksempler på konkrete 
metoder til at arbejde 
med dokumentation?  

Slet ikke → I høj grad   (-)*** (-)*** 

 
Tabel 5-3. Forvalt-
ningschefer: I hvilken 
grad stiller kommunen 
redskaber og aktiviteter 
til rådighed i indevæ-
rende år i forbindelse 
med dagtilbuddenes 
dokumentation af det 
pædagogiske arbejde? 
(Med dokumentation 
menes løbende ind-
samling og registrering 
af materiale, som be-

Bistand fra kommu- Slet ikke → I høj grad   (-)** (-)* 
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Tabel / afhængig  
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste værdi på  
afhængig variabel 

Kommunestørrel-
se 

Sammenlæg-
ningskommune 

(ja) 

Andel af inst. der 
er puljeordninger 
eller privatinst. 

Antal dagpleje-
hjem pr. barn 

nens pædagogiske 
konsulenter el. lign. 
omkring dokumentati-
on? 

skriver den pædagogi-
ske praksis) 

Ekstern konsulentbi-
stand til arbejde med 
dokumentation stillet til 
rådighed/finansieret af 
kommunen?  

Slet ikke → I høj grad (+)*  (-)*** (-)*** 

Kommunale kurser / 
temadage om evalue-
ring for ledere og med-
arbejdere i indeværen-
de år – finansieret af 
kommunen? 

Slet ikke → I høj grad (+)***  (-)*** (-)*** 

Gå-hjem-møder om 
evaluering for ledere 
og medarbejdere? 

Slet ikke → I høj grad   (-)*** (-)*** 

Vejledninger og/eller 
eksempler på konkrete 
metoder til at arbejde 
med evaluering 

Slet ikke → I høj grad (+)*  (-)*** (-)*** 

Bistand fra kommu-
nens pædagogiske 
konsulenter til arbejde 
med evaluering? 

Slet ikke → I høj grad   (-)*  

Tabel 5-9. Forvalt-
ningschefer: I hvilken 
grad stiller kommunen 
følgende redskaber og 
aktiviteter til rådighed i 
indeværende år i for-
bindelse med dagtil-
buddenes evaluering af 
det pædagogiske ar-
bejde? 

Ekstern konsulentbi-
stand til evaluering 
stillet til rådig-
hed/finansieret af 
kommunen?  

Slet ikke → I høj grad (+)***  (-)** (-)*** 
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Tabel / afhængig  
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste værdi på  
afhængig variabel 

Kommunestørrel-
se 

Sammenlæg-
ningskommune 

(ja) 

Andel af inst. der 
er puljeordninger 
eller privatinst. 

Antal dagpleje-
hjem pr. barn 

 
Tabel 5-10. Forvaltningschefer: Har kommunen 
udarbejdet retningslinjer for dagtilbuddenes årlige 
evaluering af den pædagogiske læreplan? 

Nej / ja (+)*  (+)**  

… hvem der kan/skal 
inddrages i evaluerin-
gen? 

Slet ikke → I høj grad    (-)* 

… hvordan evaluerin-
gen kan/skal gennem-
føres? 

Slet ikke → I høj grad      

… om evalueringen 
kan/skal fokusere på 
særlige områder? 

Slet ikke → I høj grad     

… hvordan indsatsen 
over for socialt udsatte 
børn kan/skal evalue-
res? 

Slet ikke → I høj grad     

… hvordan indsatsen 
over for tosprogede 
børn kan/skal evalue-
res?  

Slet ikke → I høj grad     

 
Tabel 5-11. Forvalt-
ningschefer: I hvilken 
grad indeholder ret-
ningslinjerne for dette 
års evalueringer en 
beskrivelse af… 

… hvordan indsatsen 
over for børn med 
handicap kan/skal eva-
lueres? 

Slet ikke → I høj grad     

… drøftet evaluerin-
gerne på møde i for-
valtningen? 

Slet ikke → I høj grad  (-)* (-)* (-)** 

… drøftet evaluerin-
gerne på møde med 
det politiske udvalg 
eller kommunalbesty-
relsen? 

Slet ikke → I høj grad  (-)*** (-)** (-)*** 

… givet skriftlig tilba-
gemelding på evalue-
ringerne generelt til 
dagtilbuddene? 

Slet ikke → I høj grad  (-)* (-)** (-)*** 

Tabel 5-29. Forvalt-
ningschefer: I hvilken 
grad har forvaltningen 
drøftet dagtilbuddenes 
evalueringer af de pæ-
dagogiske læreplaner? 
Har forvaltningen …  

… givet skriftlig tilba- Slet ikke → I høj grad     
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig  
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste værdi på  
afhængig variabel 

Kommunestørrel-
se 

Sammenlæg-
ningskommune 

(ja) 

Andel af inst. der 
er puljeordninger 
eller privatinst. 

Antal dagpleje-
hjem pr. barn 

gemelding på evalue-
ringen til det enkelte 
dagtilbud? 
… givet mundtlig tilba-
gemelding på evalue-
ringen til det enkelte 
dagtilbud? 

Slet ikke → I høj grad  (-)** (-)*** (-)*** 

… foreslået ændringer 
til de pædagogiske 
læreplaner på bag-
grund af evalueringer-
ne?  

Slet ikke → I høj grad   (-)*** (-)*** 

… godkendt de revide-
rede pædagogiske 
læreplaner?  

Slet ikke → I høj grad  (-)***  (-)*** 

Tabel 6-1. Forvaltningschefer: I hvilken grad har 
kommunen fået et bedre indblik i dagtilbuddenes 
arbejde som følge af de pædagogiske læreplaner? 

Slet ikke → I høj grad (+)**  (-)*  

Pædagogiske lærepla-
ner skaber bedre over-
gange mellem dagple-
je/vuggestue og bør-
nehave for børn med 
særlige behov 

Meget uenig  Meget 
enig     

Pædagogiske lærepla-
ner skaber bedre over-
gange mellem dagple-
je/vuggestue og bør-
nehave for børn uden 
særlige behov 

Meget uenig  Meget 
enig (+)**    

Pædagogiske lærepla-
ner skaber bedre over-
gange mellem dagtil-
bud og skole for børn 
med særlige behov 

Meget uenig  Meget 
enig  (+)*   

Tabel 6-11. Forvalt-
ningschefer: Hvor enig 
eller uenig er du i føl-
gende udsagn om pæ-
dagogiske læreplaner? 

Pædagogiske lærepla-
ner skaber bedre over-
gange mellem dagtil-

Meget uenig  Meget 
enig (+)*    
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig  
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste værdi på  
afhængig variabel 

Kommunestørrel-
se 

Sammenlæg-
ningskommune 

(ja) 

Andel af inst. der 
er puljeordninger 
eller privatinst. 

Antal dagpleje-
hjem pr. barn 

bud og skole for børn 
uden særlige behov 
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

11.2  Undersøgelse blandt institutionsledere – multivariate analyser 

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste 

værdi på  
afhængig 
variabel 

Inst.type 
1: Aldersintgr.
2: Vuggestue 
3: Børnehave 
4: Anden 

Ejerform 
1: Kommunal 
2: Privat/pulje 
3:Selvejende 

Antal 
børn i alt

Andel 
børn m. 
særlige 
behov 

Antal 
ansatte 
pr. barn 

Andel 
pæda-
goger 

Kommu-
nestør-
relse 

Sammen-
lægn.-

kommu-
ne (ja) 

Køn 
(Kvinde)

Ancien-
nitet som 

leder 

Tabel 3-1. Dagsinstitutionsledere og dagpleje-
ledere: Hvor langt er institutionen / dagplejen 
med udarbejdelse af en skriftlig pædagogisk 
læreplan?  

Har endnu 
ikke udarbej-
det en skrift-
lig læreplan / 
har udarbej-
det en skrift-
lig læreplan 

         (+)* 

Ændringer i institutio-
nens pædagogiske 
grundsyn 

Slet ikke → I 
høj grad   (+)*       (-)** 

Nye pædagogiske me-
toder 

Slet ikke → I 
høj grad   (+)*       (-)*** 

Nye aktiviteter  Slet ikke → I 
høj grad       (+)*   (-)** 

Nye temaer til emne-
uger el. lignende 

Slet ikke → I 
høj grad    (-)*      (-)* 

En forbedring af per-
sonalets sprogbrug 
over for børnene 

Slet ikke → I 
høj grad          (-)** 

Indkøb af nye typer 
materialer 

Slet ikke → I 
høj grad         (+)* (-)** 

Ændret indholdet i in-
stitutionens planer så-
som uge- og måneds-
planer 

Slet ikke → I 
høj grad          (-)** 

Tabel 4-1. Dagin-
stitutionsledere: I 
hvilken grad har 
arbejdet med insti-
tutionens pædago-
giske læreplan ført 
til ændringer for 
den samlede bør-
negruppe i forhold 
til… 

Anden tilrettelæggelse 
af dagen i institutionen 

Slet ikke → I 
høj grad   (+)*   (+)**    (-)** 



Evaluer ing af  loven om pædagogiske læreplaner Side 34 
Slutevaluer ing -  b i lagsrapport  Marts 2008  

NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste 

værdi på  
afhængig 
variabel 

Inst.type 
1: Aldersintgr.
2: Vuggestue 
3: Børnehave 
4: Anden 

Ejerform 
1: Kommunal 
2: Privat/pulje 
3:Selvejende 

Antal 
børn i alt

Andel 
børn m. 
særlige 
behov 

Antal 
ansatte 
pr. barn 

Andel 
pæda-
goger 

Kommu-
nestør-
relse 

Sammen-
lægn.-

kommu-
ne (ja) 

Køn 
(Kvinde)

Ancien-
nitet som 

leder 

Ændring i institutio-
nens fysiske indretning 

Slet ikke → I 
høj grad   (+)**      (+)* (-)** 

Ændret organiseringen 
af personalegruppen 

Slet ikke → I 
høj grad        (+)*  (-)** 

Ændringer i din måde 
at lede institutionen 

Slet ikke → I 
høj grad          (-)*** 

Socialt udsatte børn Slet ikke → I 
høj grad    (+)*** (-)**     (+)* 

Tosprogede børn Slet ikke → I 
høj grad 

Forskel: 
1-2: (-)* 

1-3: 
2-3: (+)** 

 (+)** (+)** (+)*  (+)** (-)**  (+)* 

Tabel 4-5. Dagin-
stitutionsledere: I 
hvilken grad har 
institutionen særli-
ge aktiviteter for 
arbejdet med børn 
med særlige be-
hov? Har institutio-
nen tilbud for… Børn med handicap Slet ikke → I 

høj grad 

Forskel: 
1-2: (-)*** 

1-3: 
2-3: (+)*** 

   (+)***     (+)* 

… ændringer i instituti-
onens pædagogiske 
grundsyn?  

Slet ikke → I 
høj grad 

Forskel: 
1-2: 

1-3: (+)** 
2-3: (+)* 

 (+)*       (-)* 

… nye pædagogiske 
metoder  

Slet ikke → I 
høj grad          (-)* 

… nye aktiviteter?  Slet ikke → I 
høj grad           

… nye temaer til em-
neuger el. lign?  

Slet ikke → I 
høj grad          (-)* 

Tabel 4-7. Dagin-
stitutionsledere: 
I hvilken grad har 
arbejdet med insti-
tutionens pædago-
giske læreplan ført 
til ændringer for 
gruppen af børn 
med særlige behov 
(det vil sige socialt 
udsatte børn, to-
sprogede børn og 
børn med handi-
cap) i forhold til… … en forbedring af 

personalets sprogtone 
over for børnene? 

Slet ikke → I 
høj grad       (-)***    
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste 

værdi på  
afhængig 
variabel 

Inst.type 
1: Aldersintgr.
2: Vuggestue 
3: Børnehave 
4: Anden 

Ejerform 
1: Kommunal 
2: Privat/pulje 
3:Selvejende 

Antal 
børn i alt

Andel 
børn m. 
særlige 
behov 

Antal 
ansatte 
pr. barn 

Andel 
pæda-
goger 

Kommu-
nestør-
relse 

Sammen-
lægn.-

kommu-
ne (ja) 

Køn 
(Kvinde)

Ancien-
nitet som 

leder 

… indkøb af nye typer 
materialer (legetøj, 
bøger, inventar)?  

Slet ikke → I 
høj grad         (+)*  

… ændret indholdet i 
institutionens planer 
såsom uge- og må-
nedsplaner  

Slet ikke → I 
høj grad  

Forskel: 
1-2: (-)* 
1-3: (-)* 

2-3:  

       (-)* 

… anden tilrettelæg-
gelse af dagen i institu-
tionen?  

Slet ikke → I 
høj grad          (-)* 

… ændring i institutio-
nens fysiske indret-
ning? 

Slet ikke → I 
høj grad         (+)* (-)** 

… ændret organiserin-
gen af personalegrup-
pen (eks. stueinddeling 
eller inddeling i teams 
og arbejdsgrupper) 

Slet ikke → I 
høj grad      (+)** (-)**    

… ændringer i din må-
de at lede institutio-
nen?  

Slet ikke → I 
høj grad          (-)*** 

… tidlig opsporing af 
børn med særlige be-
hov (det vil sige socialt 
udsatte børn, tospro-
gede børn og børn 
med handicap)? 

Slet ikke → I 
høj grad          (-)** 
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste 

værdi på  
afhængig 
variabel 

Inst.type 
1: Aldersintgr.
2: Vuggestue 
3: Børnehave 
4: Anden 

Ejerform 
1: Kommunal 
2: Privat/pulje 
3:Selvejende 

Antal 
børn i alt

Andel 
børn m. 
særlige 
behov 

Antal 
ansatte 
pr. barn 

Andel 
pæda-
goger 

Kommu-
nestør-
relse 

Sammen-
lægn.-

kommu-
ne (ja) 

Køn 
(Kvinde)

Ancien-
nitet som 

leder 

 
Tabel 4-9. Daginstitutionsledere, formænd for 
daginstitutionens bestyrelse, dagplejeledere 
og formænd for dagplejens bestyrelse: Hvor 
enig eller uenig er du i følgende udsagn om 
pædagogiske læreplaner? Pædagogiske læ-
replaner er til gavn for alle børnene i instituti-
onen / dagplejen med hensyn til deres gene-
relle udvikling 

Slet ikke → I 
høj grad   (+)*        

Alsidig personlig udvik-
ling? 

Slet ikke → I 
høj grad          (-)* 

Sociale kompetencer?  Slet ikke → I 
høj grad           

Sprog?  Slet ikke → I 
høj grad           

Krop og bevægelse? Slet ikke → I 
høj grad       (+)*    

Naturen og naturfæ-
nomener? 

Slet ikke → I 
høj grad           

 
Tabel 4-10. Dagin-
stitutionsledere: I 
hvilken grad vurde-
rer du, at arbejdet 
med den pædago-
giske læreplan har 
haft en positiv be-
tydning for børne-
nes udvikling på 
følgende områder? 

Kulturelle udtryksfor-
mer og værdier?  

Slet ikke → I 
høj grad        (+)*   
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste 

værdi på  
afhængig 
variabel 

Inst.type 
1: Aldersintgr.
2: Vuggestue 
3: Børnehave 
4: Anden 

Ejerform 
1: Kommunal 
2: Privat/pulje 
3:Selvejende 

Antal 
børn i alt

Andel 
børn m. 
særlige 
behov 

Antal 
ansatte 
pr. barn 

Andel 
pæda-
goger 

Kommu-
nestør-
relse 

Sammen-
lægn.-

kommu-
ne (ja) 

Køn 
(Kvinde)

Ancien-
nitet som 

leder 

Tabel 4-12. Institutionsledere, dagplejeledere 
og forvaltningschefer: Hvor enig eller uenig er 
du i følgende udsagn om pædagogiske lære-
planer? Pædagogiske læreplaner er til gavn 
for indsatsen over for børn med særlige be-
hov (dvs. socialt udsatte børn, tosprogede 
børn og børn med handicap) 

Meget uenig 
 Meget 
enig 

          

Tabel 4-13. Daginstitutionsledere og dagple-
jeledere: Hvor enig eller uenig er du i følgen-
de udsagn om pædagogiske læreplaner? 
Pædagogiske læreplaner er især til gavn for 
indsatsen over for børn med særlige behov 
(dvs. socialt udsatte børn, tosprogede børn 
og børn med handicap) 

Meget uenig 
 Meget 
enig 

         (+)* 

Tabel 4-14. Forvaltningschefer, daginstituti-
onsledere og dagplejeledere: Hvor enig eller 
uenig er du i følgende udsagn om pædagogi-
ske læreplaner? De pædagogiske læreplaner 
har bevirket, at det tværfaglige samarbejde 
om indsatsen over for børn med særlige be-
hov (dvs. socialt udsatte børn, tosprogede 
børn og børn med handicap) er blevet forbed-
ret 

Slet ikke → I 
høj grad     (-)*      

… et tættere samar-
bejdet med andre dag-
tilbud? 

Slet ikke → I 
høj grad        (-)*   

… et tættere samar-
bejde mellem daginsti-
tutionen og forældre? 

Slet ikke → I 
høj grad          (-)** 

 
Tabel 4-16. Institu-
tionsledere: 
I hvilken grad har 
arbejdet med insti-
tutionens pædago-
giske læreplan ført 
til ændringer for 
gruppen af børn 
med særlige behov 
(det vil sige socialt 

… et tættere samar-
bejde mellem daginsti-
tutionen og den kom-
munale forvaltning? 

Slet ikke → I 
høj grad 

      (-)*    
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste 

værdi på  
afhængig 
variabel 

Inst.type 
1: Aldersintgr.
2: Vuggestue 
3: Børnehave 
4: Anden 

Ejerform 
1: Kommunal 
2: Privat/pulje 
3:Selvejende 

Antal 
børn i alt

Andel 
børn m. 
særlige 
behov 

Antal 
ansatte 
pr. barn 

Andel 
pæda-
goger 

Kommu-
nestør-
relse 

Sammen-
lægn.-

kommu-
ne (ja) 

Køn 
(Kvinde)

Ancien-
nitet som 

leder 

udsatte børn, to-
sprogede børn og 
børn med handi-
cap) i forhold til…  

… et tættere samar-
bejde med specialister 
på området (børne-
konsulenter m.fl.)?  

Slet ikke → I 
høj grad          (-)** 

Tabel 4-18. Daginstitutionsledere, dagplejele-
dere, formænd for daginstitutionens bestyrel-
se, formænd for dagplejens bestyrelse og 
forvaltningschefer: Hvor enig eller uenig er du 
i følgende udsagn om pædagogiske lærepla-
ner? Udbyttet af arbejdet med de pædagogi-
ske læreplaner er for lille i forhold til de resur-
ser, der bliver brugt på det 

Meget uenig 
→ meget 
enig 

  (-)*       (+)* 

… børnenes egne pro-
dukter (fx tegninger, 
maleri, sang, musik 
mv.)? 

Slet ikke → I 
høj grad           

… foto af bestemte 
aktiviteter eller situati-
oner i hverdagen? 

Slet ikke → I 
høj grad 

Forskel: 
1-2:  
1-3: 
2-3: 

         

… video-optagelser? Slet ikke → I 
høj grad        (+)*   

… lydoptagelser? Slet ikke → I 
høj grad         (-)*  

 
Tabel 5-4. Dagin-
stitutionsledere: I 
hvilken grad do-
kumenteres det 
pædagogiske ar-
bejde i forhold til 
målene i den pæ-
dagogiske lære-
plan på følgende 
måder? Anven-
des… (med doku-
mentation menes 
løbende indsam-
ling og registrering 
af materiale, som 
beskriver den pæ-
dagogiske prak-
sis)? 

… skriftlige metoder 
som fx registrerings-
skemaer, observati-
onsskemaer, dag-
/logbøger, barnets 
bog/portefølje? 

Slet ikke → I 
høj grad   (+)*        
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste 

værdi på  
afhængig 
variabel 

Inst.type 
1: Aldersintgr.
2: Vuggestue 
3: Børnehave 
4: Anden 

Ejerform 
1: Kommunal 
2: Privat/pulje 
3:Selvejende 

Antal 
børn i alt

Andel 
børn m. 
særlige 
behov 

Antal 
ansatte 
pr. barn 

Andel 
pæda-
goger 

Kommu-
nestør-
relse 

Sammen-
lægn.-

kommu-
ne (ja) 

Køn 
(Kvinde)

Ancien-
nitet som 

leder 

… interview med børn? Slet ikke → I 
høj grad           

… interview med for-
ældre? 

Slet ikke → I 
høj grad           

… tests/screeninger? Slet ikke → I 
høj grad    (+)***   (-)**    

Tabel 5-6. Daginstitutionsledre, formænd for 
daginstitutionens bestyrelse, dagplejeledere 
og formand for dagplejens bestyrelse: I hvil-
ken grad har den pædagogiske læreplan 
medført en øget brug af dokumentation? 

Slet ikke → I 
høj grad 

 

   (+)**      

… som grundlag for 
vurderinger af de pæ-
dagogiske aktiviteters 
omfang? 

Slet ikke → I 
høj grad      (+)*     

… som grundlag for 
vurderinger af de pæ-
dagogiske aktiviteters 
virkning på børnene? 

Slet ikke → I 
høj grad           

… som grundlag for 
løbende faglige reflek-
sioner over den pæda-
gogiske praksis? 

Slet ikke → I 
høj grad   (+)*      (+)*  

… som grundlag for 
evaluering af den sam-
lede pædagogiske 
læreplan? 

Slet ikke → I 
høj grad         (+)*  

Tabel 5-7. Dagin-
stitutionsledere: I 
hvilken grad an-
vendes dokumen-
tationen i forhold til 
følgende formål? 
Anvendes den… 

… som dokumentation 
for dagtilbuddets aktivi-
teter ift. forvaltningen? 

Slet ikke → I 
høj grad        (-)***   
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste 

værdi på  
afhængig 
variabel 

Inst.type 
1: Aldersintgr.
2: Vuggestue 
3: Børnehave 
4: Anden 

Ejerform 
1: Kommunal 
2: Privat/pulje 
3:Selvejende 

Antal 
børn i alt

Andel 
børn m. 
særlige 
behov 

Antal 
ansatte 
pr. barn 

Andel 
pæda-
goger 

Kommu-
nestør-
relse 

Sammen-
lægn.-

kommu-
ne (ja) 

Køn 
(Kvinde)

Ancien-
nitet som 

leder 

… som dokumentation 
for dagtilbuddets aktivi-
teter ift. forældrebesty-
relsen? 

Slet ikke → I 
høj grad   (+)*        

… som dokumentation 
for dagtilbuddets aktivi-
teter ift. forældrene? 

Slet ikke → I 
høj grad      (+)*   (+)*  

Tabel 5-12. Daginstitutionsledere og dagple-
jeledere: Har institutionen / dagplejen evalue-
ret den pædagogiske læreplan? 

Nej / har 
evalueret 

dele af lære-
planen 

mindst én 
gang 

          

Tabel 5-13. Daginstitutionsledere og dagple-
jeledere: Er den pædagogiske læreplan ble-
vet evalueret mundtligt, skriftligt, eller begge 
dele? 

Har evalueret 
mundtligt / 

har evalueret 
skriftligt (og 
evt. mundt-

ligt) 

          

På personalemøder i 
institutionen 

Slet ikke → I 
høj grad          (+)* 

På møder i forældre-
bestyrelsen 

Slet ikke → I 
høj grad           

På møder med den 
kommunale forvaltning 
med lederen af dagtil-
budsområdet 

Slet ikke → I 
høj grad    (+)*       

 
Tabel 5-14. Institu-
tionsledere: I hvil-
ken grad er den 
mundtlige evalue-
ring af den pæda-
gogiske læreplan 
blevet gennemført 
på følgende må-
der? Er den gen-
nemført … 

På møde med kom-
munens pædagogiske 
konsulenter 

Slet ikke → I 
høj grad       (+)** (-)***  (+)** 



Evaluer ing af  loven om pædagogiske læreplaner Side 41 
Slutevaluer ing -  b i lagsrapport  Marts 2008  

NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste 

værdi på  
afhængig 
variabel 

Inst.type 
1: Aldersintgr.
2: Vuggestue 
3: Børnehave 
4: Anden 

Ejerform 
1: Kommunal 
2: Privat/pulje 
3:Selvejende 

Antal 
børn i alt

Andel 
børn m. 
særlige 
behov 

Antal 
ansatte 
pr. barn 

Andel 
pæda-
goger 

Kommu-
nestør-
relse 

Sammen-
lægn.-

kommu-
ne (ja) 

Køn 
(Kvinde)

Ancien-
nitet som 

leder 

I en skriftlig redegørel-
se til intern brug 

Slet ikke → I 
høj grad           

I en skriftlig redegørel-
se fra institution til 
kommunen 

Slet ikke → I 
høj grad 

Forskel: 
1-2: (-)** 

1-3:  
2-3: (+)** 

         

Tabel 5-16. Institu-
tionsledere: I hvil-
ken grad er den 
skriftlige evaluering 
af den pædagogi-
ske læreplan ble-
vet afrapporteret 
på følgende må-
der? Er den afrap-
porteret … 

I en skriftlig redegørel-
se fra institution til for-
ældrebestyrelsen 

Slet ikke → I 
høj grad           

Ledelsen af institutio-
nen 

Slet ikke → I 
høj grad           

Pædagoger Slet ikke → I 
høj grad           

Pædagogmedhjælpere Slet ikke → I 
høj grad  

Forskel: 
1-2: (-)* 

1-3: 
2-3: (+)** 

   (-)**     

Børnene Slet ikke → I 
høj grad      (-)*  (-)* (+)*  

Forældrebestyrelsen Slet ikke → I 
høj grad           

Forældrene Slet ikke → I 
høj grad           

Kommunens pædago-
giske konsulent 

Slet ikke → I 
høj grad        (-)***   

Tabel 5-18. Dagi-
nistitutionsledere: I 
hvilken grad har 
følgende grupper 
deltaget i evalue-
ringen af institutio-
nens pædagogiske 
læreplan? 

Lederen af dagtilbuds-
området 

Slet ikke → I 
høj grad           
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste 

værdi på  
afhængig 
variabel 

Inst.type 
1: Aldersintgr.
2: Vuggestue 
3: Børnehave 
4: Anden 

Ejerform 
1: Kommunal 
2: Privat/pulje 
3:Selvejende 

Antal 
børn i alt

Andel 
børn m. 
særlige 
behov 

Antal 
ansatte 
pr. barn 

Andel 
pæda-
goger 

Kommu-
nestør-
relse 

Sammen-
lægn.-

kommu-
ne (ja) 

Køn 
(Kvinde)

Ancien-
nitet som 

leder 

Børn i alderen 0 til 2 år Slet ikke → I 
høj grad            

Børn i alderen 3 til 5 år Slet ikke → I 
høj grad           

Socialt udsatte børn Slet ikke → I 
høj grad    (+)*       

Tosprogede børn Slet ikke → I 
høj grad      (+)*  (-)*   

Tabel 5-22. Dagin-
stitutionsledere: I 
hvilken grad er det 
indgået i evalue-
ringen af den pæ-
dagogiske lære-
plan, om mål i den 
pædagogiske læ-
replan opstillet for 
følgende målgrup-
per er blevet nået 

Børn med handicap Slet ikke → I 
høj grad    (-)*       

Barnets alsidige per-
sonlige udvikling 

Slet ikke → I 
høj grad           

Sociale kompetencer Slet ikke → I 
høj grad           

Sprog Slet ikke → I 
høj grad           

Krop og bevægelse Slet ikke → I 
høj grad   (-)*        

Naturen og naturfæ-
nomener 

Slet ikke → I 
høj grad   (-)*  (-)*      

 
Tabel 5-24. Da-
ginstistutionslede-
re: I hvilken grad er 
det indgået i eva-
lueringen af den 
pædagogiske læ-
replan, om mål i 
den pædagogiske 
læreplan for institu-
tionens arbejde 
med følgende te-
maer er blevet nå-
et? Kulturelle udtryksfor-

mer og værdier 
Slet ikke → I 

høj grad     (-)*    (+)*  
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste 

værdi på  
afhængig 
variabel 

Inst.type 
1: Aldersintgr.
2: Vuggestue 
3: Børnehave 
4: Anden 

Ejerform 
1: Kommunal 
2: Privat/pulje 
3:Selvejende 

Antal 
børn i alt

Andel 
børn m. 
særlige 
behov 

Antal 
ansatte 
pr. barn 

Andel 
pæda-
goger 

Kommu-
nestør-
relse 

Sammen-
lægn.-

kommu-
ne (ja) 

Køn 
(Kvinde)

Ancien-
nitet som 

leder 

Tabel 5-26. Daginstitutionsledere og dagple-
jeledere: I hvilken grad har evalueringen af 
den pædagogiske læreplan ført til, at den 
pædagogiske læreplan er blevet ænd-
ret/revideret? 

Slet ikke → I 
høj grad 

 

 (+)*        

Forståelsen af hvordan 
børn tænker 

Slet ikke → I 
høj grad       (-)*    

Synet på børns udvik-
ling 

Slet ikke → I 
høj grad           

Målene for de seks 
læreplanstemaer 

Slet ikke → I 
høj grad           

Målene for socialt ud-
satte børn 

Slet ikke → I 
høj grad           

Målene for tosprogede 
børn 

Slet ikke → I 
høj grad        (-)**   

Målene for børn med 
handicap 

Slet ikke → I 
høj grad           

Aktiviteter ift. den sam-
lede børnegruppe 

Slet ikke → I 
høj grad   (+)*        

Aktiviteter ift. socialt 
udsatte børn 

Slet ikke → I 
høj grad           

Aktiviteter ift. tospro-
gede børn 

Slet ikke → I 
høj grad        (-)***   

Aktiviteter ift. børn med 
handicap 

Slet ikke → I 
høj grad           

Tabel 5-27. Dagin-
stitutionsledere: 
I hvilken grad har 
evalueringen af 
den pædagogiske 
læreplan ført til 
ændringer på føl-
gende områder. Er 
der sket ændringer 
i …  
 

Hvilke dokumentati-
onsformer dagtilbuddet 
arbejder med 

Slet ikke → I 
høj grad           
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste 

værdi på  
afhængig 
variabel 

Inst.type 
1: Aldersintgr.
2: Vuggestue 
3: Børnehave 
4: Anden 

Ejerform 
1: Kommunal 
2: Privat/pulje 
3:Selvejende 

Antal 
børn i alt

Andel 
børn m. 
særlige 
behov 

Antal 
ansatte 
pr. barn 

Andel 
pæda-
goger 

Kommu-
nestør-
relse 

Sammen-
lægn.-

kommu-
ne (ja) 

Køn 
(Kvinde)

Ancien-
nitet som 

leder 

Anvendelse af doku-
mentation 

Slet ikke → I 
høj grad           

Målgruppen for doku-
mentation 

Slet ikke → I 
høj grad           

Hvordan den pædago-
giske læreplan evalue-
res 

Slet ikke → I 
høj grad           

Givet en mundtlig til-
bagemelding på evalu-
eringen 

Slet ikke → I 
høj grad       (+)*** (-)**   

Givet en skriftlig tilba-
gemelding på evalue-
ringen 

Slet ikke → I 
høj grad       (+)***    

Kommet med mundtli-
ge ændringsforslag til 
den pædagogiske læ-
replan på baggrund af 
evalueringen 

Slet ikke → I 
høj grad       (+)**    

 
Tabel 5-30. Dagin-
stitutionsledere: 
I hvilken grad har 
kommunen givet 
en tilbagemelding 
på evalueringen af 
den pædagogiske 
læreplan. Har 
kommunen… Kommet med skriftlige 

ændringsforslag til den 
pædagogiske læreplan 
på baggrund af evalue-
ringen 

Slet ikke → I 
høj grad   (-)*        
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste 

værdi på  
afhængig 
variabel 

Inst.type 
1: Aldersintgr.
2: Vuggestue 
3: Børnehave 
4: Anden 

Ejerform 
1: Kommunal 
2: Privat/pulje 
3:Selvejende 

Antal 
børn i alt

Andel 
børn m. 
særlige 
behov 

Antal 
ansatte 
pr. barn 

Andel 
pæda-
goger 

Kommu-
nestør-
relse 

Sammen-
lægn.-

kommu-
ne (ja) 

Køn 
(Kvinde)

Ancien-
nitet som 

leder 

Tabel 6-2. Daginstitutionsledere og dagpleje-
ledere: I hvilken grad har arbejdet med institu-
tionens pædagogiske læreplan ført til ændrin-
ger for den samlede børnegruppe i forhold til 
et tættere samarbejde mellem daginstitutio-
nen / dagplejen og forvaltningen?  

Slet ikke → I 
høj grad 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 
 

 
 

Tabel 6-3. Daginstitutionsledere og dagpleje-
ledere: I hvilken grad har arbejdet med institu-
tionens pædagogiske læreplan ført til ændrin-
ger for den samlede børnegruppe i forhold til 
et tættere samarbejde med andre dagtilbud? 

Slet ikke → I 
høj grad       (-)* 

    

 
Tabel 6-5. Daginstitutionsledere og dagpleje-
ledere: I hvilken grad har arbejdet med institu-
tionens / dagplejens pædagogiske læreplan 
ført til ændringer for den samlede børnegrup-
pe i forhold til et tættere samarbejde mellem 
daginstitutionen / dagplejen og forældre? 

Slet ikke → I 
høj grad           

Arbejdet med pæda-
gogiske læreplaner har 
styrket samarbejdet 
med daginstitutionen i 
forbindelse med bør-
nenes overgang til 
børnehave? 

Meget uenig 
→ meget 

enig 
          

Tabel 6-10. Institu-
tionsledere: Hvor 
enig eller uenig er 
du i følgende ud-
sagn om pædago-
giske læreplaner? 

Arbejdet med pæda-
gogiske læreplaner har 
styrket samarbejdet 
med skolen i forbindel-
se med børnenes over-
gang til skolen 

Meget uenig 
→ meget 

enig 
  (+)*    (-)*    
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

 

11.3  Undersøgelse blandt dagplejeledere – bivariate analyser 

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste værdi 
på afhængig 

variabel 

Di-
striktsin

ddelt 
(ja) 

Alders-
grupper 
(0-6 år) 

Antal børn 
i alt i dag-

plejen 

Andel børn 
med særli-
ge behov 

Antal 
dagplejere 

pr. barn 

Antal 
dagpleje-
pæd. pr. 
dagplejer 

Kommu-
nestørrel-

se 

Sammen-
lægnings-
kommune 

(ja) 

Køn 
(kvinde) 

Ancienni-
tet som 
leder 
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste værdi 
på afhængig 

variabel 

Distrikt-
sinddelt 

(ja) 

Alders-
grupper 
(0-6 år) 

Antal børn 
i alt i dag-

plejen 

Andel børn 
med særli-
ge behov 

Antal 
dagplejere 

pr. barn 

Antal 
dagpleje-
pæd. pr. 
dagplejer 

Kommu-
nestørrel-

se 

Sammen-
lægnings-
kommune 

(ja) 

Køn 
(kvinde) 

Ancienni-
tet som 
leder 

Tabel 3-1. Dagsinstitutionsledere og dagple-
jeledere: Hvor langt er institutionen / dagple-
jen med udarbejdelse af en skriftlig pædago-
gisk læreplan?  

Har endnu ikke 
udarbejdet en 

skriftlig læreplan 
/ har udarbejdet 
en skriftlig lære-

plan 

  (+)** (-)*    (-)***   

Tabel 3-2. Dagplejeledere: Er dagplejeord-
ningen i kommunen inddelt i distrik-
ter/områder? 

Nej / ja ...      (+)***    

Tabel 3-3. Dagplejeledere: Udarbejdes der én 
samlet pædagogisk læreplan for hele dagple-
jeordningen i kommunen? 

Nej / ja        (-)*   

… ændringer i dagple-
jens pædagogiske 
grundsyn? 

Slet ikke → I høj 
grad           

… nye pædagogiske 
metoder 

Slet ikke → I høj 
grad           

… nye aktiviteter?  Slet ikke → I høj 
grad 

          

… nye temaer til em-
neuger el. lign? 

Slet ikke → I høj 
grad          (-)* 

… en forbedring af per-
sonalets sprogtone 
over for børnene? 

Slet ikke → I høj 
grad     (+)*      

… indkøb af nye typer 
materialer (legetøj, 
bøger, inventar)? 

Slet ikke → I høj 
grad           

Tabel 4-2. Dagple-
jeledere: I hvilken 
grad har arbejdet 
med dagplejens 
pædagogiske læ-
replan ført til æn-
dringer for den 
samlede børne-
gruppe i forhold 
til… 

… ændret indholdet i 
dagplejens planer så-
som uge- og måneds-
planer 

Slet ikke → I høj 
grad 
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste værdi 
på afhængig 

variabel 

Di-
striktsin

ddelt 
(ja) 

Alders-
grupper 
(0-6 år) 

Antal børn 
i alt i dag-

plejen 

Andel børn 
med særli-
ge behov 

Antal 
dagplejere 

pr. barn 

Antal 
dagpleje-
pæd. pr. 
dagplejer 

Kommu-
nestørrel-

se 

Sammen-
lægnings-
kommune 

(ja) 

Køn 
(kvinde) 

Ancienni-
tet som 
leder 

… anden tilrettelæg-
gelse af dagen i dag-
plejen? 

Slet ikke → I høj 
grad           

… ændring af den fysi-
ske indretning i dagple-
jehjemmene? 

Slet ikke → I høj 
grad           

… ændret organiserin-
gen af personalegrup-
pen (eks. ved inddeling 
i teams og arbejds-
grupper i dagplejevug-
gestuen) 

Slet ikke → I høj 
grad           

… ændringer i din må-
de at lede dagplejen? 

Slet ikke → I høj 
grad           

… socialt udsatte 
børn? 

Slet ikke → I høj 
grad 

 
          

… tosprogede børn?  
Slet ikke → I høj 

grad 
 

  (+)**        

Tabel 4-6. Dagple-
jeledere: I hvilken 
grad har dagplejen 
særlige aktiviteter 
for arbejdet med 
børn med særlige 
behov? Har dag-
plejen tilbud for… … børn med handicap? 

Slet ikke → I høj 
grad 

 
          

… ændringer i dagple-
jens pædagogiske 
grundsyn?  

Slet ikke → I høj 
grad    (+)*       

… nye pædagogiske 
metoder 

Slet ikke → I høj 
grad    (+)***       

 
 
Tabel 4-8. Dagple-
jeledere: I hvilken 
grad har arbejdet 
med dagplejens 
pædagogiske læ-
replan ført til æn- … nye aktiviteter?  Slet ikke → I høj 

grad    (+)*       
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste værdi 
på afhængig 

variabel 

Distrikt-
sinddelt 

(ja) 

Alders-
grupper 
(0-6 år) 

Antal børn 
i alt i dag-

plejen 

Andel børn 
med særli-
ge behov 

Antal 
dagplejere 

pr. barn 

Antal 
dagpleje-
pæd. pr. 
dagplejer 

Kommu-
nestørrel-

se 

Sammen-
lægnings-
kommune 

(ja) 

Køn 
(kvinde) 

Ancienni-
tet som 
leder 

… nye temaer til em-
neuger el. lign? 

Slet ikke → I høj 
grad           

… en forbedring af per-
sonalets sprogtone 
over for børnene? 

Slet ikke → I høj 
grad           

… indkøb af nye typer 
materialer (legetøj, 
bøger, inventar)?  

Slet ikke → I høj 
grad           

… ændret indholdet i 
dagplejens planer så-
som uge- og måneds-
planer 

Slet ikke → I høj 
grad 

          

… anden tilrettelæg-
gelse af dagen i dag-
plejen?  

Slet ikke → I høj 
grad    (+)*       

… ændring af den fysi-
ske indretning i dagple-
jehjemmene? 

Slet ikke → I høj 
grad           

… ændret organiserin-
gen af personalegrup-
pen (eks. ved inddeling 
i teams og arbejds-
grupper i dagplejevug-
gestuen) 

Slet ikke → I høj 
grad           

… ændringer i din må-
de at lede dagplejen? 

Slet ikke → I høj 
grad 

          

dringer for grup-
pen af børn med 
særlige behov (det 
vil sige socialt ud-
satte børn, tospro-
gede børn og børn 
med handicap) i 
forhold til… 

… tidlig opsporing af 
børn med særlige be-
hov (det vil sige socialt 
udsatte børn, tospro-
gede børn og børn med 
handicap)?  

Slet ikke → I høj 
grad           
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Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste værdi 
på afhængig 

variabel 

Di-
striktsin

ddelt 
(ja) 

Alders-
grupper 
(0-6 år) 

Antal børn 
i alt i dag-

plejen 

Andel børn 
med særli-
ge behov 

Antal 
dagplejere 

pr. barn 

Antal 
dagpleje-
pæd. pr. 
dagplejer 

Kommu-
nestørrel-

se 

Sammen-
lægnings-
kommune 

(ja) 

Køn 
(kvinde) 

Ancienni-
tet som 
leder 

Tabel 4-9. Daginstitutionsledere, formænd for 
daginstitutionens bestyrelse, dagplejeledere 
og formænd for dagplejens bestyrelse: Hvor 
enig eller uenig er du i følgende udsagn om 
pædagogiske læreplaner? Pædagogiske læ-
replaner er til gavn for alle børnene i instituti-
onen / dagplejen med hensyn til deres gene-
relle udvikling 

Meget uenig  
Meget enig    (+)**       

Alsidig personlig udvik-
ling?  

Slet ikke → I høj 
grad 

(+)**          

Sociale kompetencer?  Slet ikke → I høj 
grad           

Sprog?  Slet ikke → I høj 
grad           

Krop og bevægelse?  Slet ikke → I høj 
grad 

          

Naturen og naturfæ-
nomener?  

Slet ikke → I høj 
grad (+)*          

 
 
Tabel 4-11. Dag-
plejeledere: I hvil-
ken grad vurderer 
du, at arbejdet 
med den pædago-
giske læreplan har 
haft en positiv be-
tydning for børne-
nes udvikling på 
følgende områ-
der?  Kulturelle udtryksfor-

mer og værdier? 
Slet ikke → I høj 

grad (+)**          

Tabel 4-12. Institutionsledere, dagplejeledere 
og forvaltningschefer: Hvor enig eller uenig er 
du i følgende udsagn om pædagogiske lære-
planer? Pædagogiske læreplaner er til gavn 
for indsatsen over for børn med særlige be-
hov (dvs. socialt udsatte børn, tosprogede 
børn og børn med handicap) 

Meget uenig  
Meget enig           



Evaluer ing af  loven om pædagogiske læreplaner Side 51 
Slutevaluer ing -  b i lagsrapport  Marts 2008  

NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste værdi 
på afhængig 

variabel 

Distrikt-
sinddelt 

(ja) 

Alders-
grupper 
(0-6 år) 

Antal børn 
i alt i dag-

plejen 

Andel børn 
med særli-
ge behov 

Antal 
dagplejere 

pr. barn 

Antal 
dagpleje-
pæd. pr. 
dagplejer 

Kommu-
nestørrel-

se 

Sammen-
lægnings-
kommune 

(ja) 

Køn 
(kvinde) 

Ancienni-
tet som 
leder 

Tabel 4-13. Daginstitutionsledere og dagple-
jeledere: Hvor enig eller uenig er du i følgen-
de udsagn om pædagogiske læreplaner? 
Pædagogiske læreplaner er især til gavn for 
indsatsen over for børn med særlige behov 
(dvs. socialt udsatte børn, tosprogede børn 
og børn med handicap) 

Meget uenig  
Meget enig           

Tabel 4-14. Forvaltningschefer, daginstituti-
onsledere og dagplejeledere: Hvor enig eller 
uenig er du i følgende udsagn om pædagogi-
ske læreplaner? De pædagogiske læreplaner 
har bevirket, at det tværfaglige samarbejde 
om indsatsen over for børn med særlige be-
hov (dvs. socialt udsatte børn, tosprogede 
børn og børn med handicap) er blevet forbed-
ret 
 

Meget uenig  
Meget enig           

… et tættere samarbej-
det med andre dagtil-
bud? 

Slet ikke → I høj 
grad           

… et tættere samarbej-
de mellem dagplejen 
og forældre? 

Slet ikke → I høj 
grad           

 
Tabel 4-17. Dag-
plejeledere: I hvil-
ken grad har ar-
bejdet med dag-
plejens pædagogi-
ske læreplan ført 
til ændringer for 
gruppen af børn 
med særlige be-
hov (det vil sige 
socialt udsatte 
børn, tosprogede 
børn og børn med 
handicap) i forhold 
til… 

… et tættere samarbej-
de mellem dagplejen 
og den kommunale 
forvaltning? 

Slet ikke → I høj 
grad     (+)*  (+)*    
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste værdi 
på afhængig 

variabel 

Di-
striktsin

ddelt 
(ja) 

Alders-
grupper 
(0-6 år) 

Antal børn 
i alt i dag-

plejen 

Andel børn 
med særli-
ge behov 

Antal 
dagplejere 

pr. barn 

Antal 
dagpleje-
pæd. pr. 
dagplejer 

Kommu-
nestørrel-

se 

Sammen-
lægnings-
kommune 

(ja) 

Køn 
(kvinde) 

Ancienni-
tet som 
leder 

Tabel 4-18. Daginstitutionsledere, dagplejele-
dere, formænd for daginstitutionens bestyrel-
se, formænd for dagplejens bestyrelse og 
forvaltningschefer: Hvor enig eller uenig er du 
i følgende udsagn om pædagogiske lærepla-
ner? Udbyttet af arbejdet med de pædagogi-
ske læreplaner er for lille i forhold til de resur-
ser, der bliver brugt på det 

Meget uenig  
Meget enig           

Børnenes egne produk-
ter (for eksempel teg-
ninger, maleri, sang, 
musik mv.) 

Slet ikke → I høj 
grad 

          

Foto af bestemte aktivi-
teter eller situationer i 
hverdagen 

Slet ikke → I høj 
grad           

Video Slet ikke → I høj 
grad           

Lydoptagelser  Slet ikke → I høj 
grad 

          

Skriftlige metoder som 
for eksempel registre-
ringsskemaer, observa-
tionsskemaer, dag-
/logbøger, barnets 
bog/portefølje 

Slet ikke → I høj 
grad          (+)*** 

Interview med børn  Slet ikke → I høj 
grad     (+)*      

Interview med forældre Slet ikke → I høj 
grad 

(+)*          

 
Tabel 5-5. Dagple-
jeledere: I hvilken 
grad dokumente-
res det pædagogi-
ske arbejde i for-
hold til målene i 
den pædagogiske 
læreplan på føl-
gende måder? 
Anvendes… (med 
dokumentation 
menes løbende 
indsamling og re-
gistrering af mate-
riale, som beskri-
ver den pædago-
giske praksis)? 

Tests/screeninger Slet ikke → I høj 
grad           
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste værdi 
på afhængig 

variabel 

Distrikt-
sinddelt 

(ja) 

Alders-
grupper 
(0-6 år) 

Antal børn 
i alt i dag-

plejen 

Andel børn 
med særli-
ge behov 

Antal 
dagplejere 

pr. barn 

Antal 
dagpleje-
pæd. pr. 
dagplejer 

Kommu-
nestørrel-

se 

Sammen-
lægnings-
kommune 

(ja) 

Køn 
(kvinde) 

Ancienni-
tet som 
leder 

Tabel 5-6. Daginstitutionsledre, formænd for 
daginstitutionens bestyrelse, dagplejeledere 
og formand for dagplejens bestyrelse: I hvil-
ken grad har den pædagogiske læreplan 
medført en øget brug af dokumentation? 

Slet ikke → I høj 
grad      (+)**     

… som grundlag for 
vurderinger af de pæ-
dagogiske aktiviteters 
omfang? 

Slet ikke → I høj 
grad 

         (+)* 

… som grundlag for 
vurderinger af de pæ-
dagogiske aktiviteters 
virkning på børnene?  

Slet ikke → I høj 
grad (+)***    (+)*  (+)*    

… som grundlag for 
løbende faglige reflek-
sioner over den pæda-
gogiske praksis? 

Slet ikke → I høj 
grad     (+)***      

… som grundlag for 
evaluering af den sam-
lede pædagogiske læ-
replan?  

Slet ikke → I høj 
grad 

(+)*  (-)**  (+)** (+)*     

… som dokumentation 
for dagtilbuddets aktivi-
teter ift. forvaltningen?  

Slet ikke → I høj 
grad           

… som dokumentation 
for dagtilbuddets aktivi-
teter ift. forældrebesty-
relsen? 

Slet ikke → I høj 
grad 

    (+)*      

Tabel 5-8. Dagple-
jeledere: I hvilken 
grad anvendes 
dokumentationen i 
forhold til følgende 
formål? Anvendes 
den… 

… som dokumentation 
for dagtilbuddets aktivi-
teter ift. forældrene? 

Slet ikke → I høj 
grad     (+)**      
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste værdi 
på afhængig 

variabel 

Di-
striktsin

ddelt 
(ja) 

Alders-
grupper 
(0-6 år) 

Antal børn 
i alt i dag-

plejen 

Andel børn 
med særli-
ge behov 

Antal 
dagplejere 

pr. barn 

Antal 
dagpleje-
pæd. pr. 
dagplejer 

Kommu-
nestørrel-

se 

Sammen-
lægnings-
kommune 

(ja) 

Køn 
(kvinde) 

Ancienni-
tet som 
leder 

Tabel 5-12. Daginstitutionsledere og dagple-
jeledere: Har institutionen / dagplejen evalue-
ret den pædagogiske læreplan? 

Nej → Har eva-
lueret dele af 
læreplanen 

mindst én gang 

          

Tabel 5-13. Daginstitutionsledere og dagple-
jeledere: Er den pædagogiske læreplan ble-
vet evalueret mundtligt, skriftligt, eller begge 
dele? 

Har evalueret 
mundtligt → Har 
evalueret skrift-

ligt 

          

… på personalemøder i 
dagplejen?  

Slet ikke → I høj 
grad 

          

… på møder i foræl-
drebestyrelsen?  

Slet ikke → I høj 
grad           

… på et møde med den 
kommunale forvaltning 
med lederen af dagtil-
budsområdet?  

Slet ikke → I høj 
grad           

 
Tabel 5-15. Dag-
plejeledere: 
I hvilken grad er 
den mundtlige 
evaluering af den 
pædagogiske læ-
replan blevet gen-
nemført på føl-
gende måder? Er 
den gennemført …

… på et møde med 
kommunens pædago-
giske konsulenter? 

Slet ikke → I høj 
grad           

… i en skriftlig redegø-
relse til internt brug i 
dagplejen?  

Slet ikke → I høj 
grad          (+)*** 

… i en skriftlig redegø-
relse fra dagplejen til 
den kommunale for-
valtning?  

Slet ikke → I høj 
grad      (+)** (-)*   (+)** 

Tabel 5-17. Dag-
plejeledere: I hvil-
ken grad er den 
skriftlige evalue-
ring af den pæda-
gogiske læreplan 
blevet afrapporte-
ret på følgende 
måder? Er den 
afrapporteret … 

… i en skriftlig redegø-
relse fra dagplejen til 
forældrebestyrelsen?  

Slet ikke → I høj 
grad     (-)* (+)*** (-)**    

Tabel 5-19. Dag-
plejeledere: I hvil-

Ledelsen af dagplejen 
(leder/souschef) 

Slet ikke → I høj 
grad           
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste værdi 
på afhængig 

variabel 

Distrikt-
sinddelt 

(ja) 

Alders-
grupper 
(0-6 år) 

Antal børn 
i alt i dag-

plejen 

Andel børn 
med særli-
ge behov 

Antal 
dagplejere 

pr. barn 

Antal 
dagpleje-
pæd. pr. 
dagplejer 

Kommu-
nestørrel-

se 

Sammen-
lægnings-
kommune 

(ja) 

Køn 
(kvinde) 

Ancienni-
tet som 
leder 

Dagplejepædagogerne Slet ikke → I høj 
grad           

Dagplejerne  Slet ikke → I høj 
grad 

          

Børnene Slet ikke → I høj 
grad           

Forældrebestyrelsen Slet ikke → I høj 
grad           

Forældrene Slet ikke → I høj 
grad 

   (-)*       

Kommunens pædago-
giske konsulenter 

Slet ikke → I høj 
grad     (+)*      

ken grad har føl-
gende grupper 
deltaget i evalue-
ringen af dagple-
jens pædagogiske 
læreplan? 

Lederen af dagtilbuds-
området 

Slet ikke → I høj 
grad   (-)*        

Børn i alderen 0-2 år? Slet ikke → I høj 
grad 

  (-)*        

Børn i alderen 3-5 år?  Slet ikke → I høj 
grad           

Socialt udsatte børn? Slet ikke → I høj 
grad (+)*          

Tosprogede børn? Slet ikke → I høj 
grad (+)*         (+)*** 

 
Tabel 5-23. Dag-
plejeledere: I hvil-
ken grad er det 
indgået i evalue-
ringen af den pæ-
dagogiske lære-
plan, om mål i den 
pædagogiske læ-
replan opstillet for 
følgende målgrup-
per er blevet nået? Børn med handicap? Slet ikke → I høj 

grad (+)*          

Barnets alsidige per-
sonlige udvikling? 

Slet ikke → I høj 
grad 

          Tabel 5-25. Dag-
plejeledere: I hvil-
ken grad er det 
indgået i evalue- Sociale kompetencer?  Slet ikke → I høj 

grad          (-)* 
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste værdi 
på afhængig 

variabel 

Di-
striktsin

ddelt 
(ja) 

Alders-
grupper 
(0-6 år) 

Antal børn 
i alt i dag-

plejen 

Andel børn 
med særli-
ge behov 

Antal 
dagplejere 

pr. barn 

Antal 
dagpleje-
pæd. pr. 
dagplejer 

Kommu-
nestørrel-

se 

Sammen-
lægnings-
kommune 

(ja) 

Køn 
(kvinde) 

Ancienni-
tet som 
leder 

Sprog?  Slet ikke → I høj 
grad          (-)* 

Krop og bevægelse? Slet ikke → I høj 
grad 

          

Naturen og naturfæ-
nomener? 

Slet ikke → I høj 
grad           

ringen af den pæ-
dagogiske lære-
plan, om mål i den 
pædagogiske læ-
replan for dagple-
jens arbejde med 
følgende temaer 
er blevet nået? 

Kulturelle udtryksfor-
mer og værdier? 

Slet ikke → I høj 
grad           

 
Tabel 5-26. Daginstitutionsledere og dagple-
jeledere: I hvilken grad har evalueringen af 
den pædagogiske læreplan ført til, at den 
pædagogiske læreplan er blevet ænd-
ret/revideret? 

Slet ikke → I høj 
grad 

    (+)*      

… forståelsen af, hvor-
dan børn tænker?  

Slet ikke → I høj 
grad 

       (-)*   

… synet på børns ud-
vikling? 

Slet ikke → I høj 
grad           

… målene for de seks 
læreplanstemaer? 

Slet ikke → I høj 
grad (+)*    (+)**  (+)*    

… målene for socialt 
udsatte børn?  

Slet ikke → I høj 
grad          (+)*** 

… målene for tospro-
gede børn? 

Slet ikke → I høj 
grad (+)*         (+)*** 

… målene for børn 
med handicap 

Slet ikke → I høj 
grad 

         (+)*** 

 
Tabel 5-28. Dag-
plejeledere: 
I hvilken grad har 
evalueringen af 
den pædagogiske 
læreplan ført til 
ændringer på føl-
gende områder. Er 
der sket ændringer 
i … 

… aktiviteter ift. den 
samlede børnegruppe? 

Slet ikke → I høj 
grad       (+)*    
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste værdi 
på afhængig 

variabel 

Distrikt-
sinddelt 

(ja) 

Alders-
grupper 
(0-6 år) 

Antal børn 
i alt i dag-

plejen 

Andel børn 
med særli-
ge behov 

Antal 
dagplejere 

pr. barn 

Antal 
dagpleje-
pæd. pr. 
dagplejer 

Kommu-
nestørrel-

se 

Sammen-
lægnings-
kommune 

(ja) 

Køn 
(kvinde) 

Ancienni-
tet som 
leder 

… aktiviteter ift. socialt 
udsatte børn? 

Slet ikke → I høj 
grad          (+)*** 

… aktiviteter ift. tospro-
gede børn? 

Slet ikke → I høj 
grad 

         (+)*** 

… aktiviteter ift. børn 
med handicap? 

Slet ikke → I høj 
grad          (+)*** 

… hvilke dokumentati-
onsformer dagtilbuddet 
arbejder med? 

Slet ikke → I høj 
grad (+)*    (+)***  (+)*    

… anvendelsen af do-
kumentationen? 

Slet ikke → I høj 
grad     (+)**      

… målgruppen for do-
kumentationen? 

Slet ikke → I høj 
grad 

(+)*    (+)*  (+)**    

… hvordan den pæda-
gogiske læreplan skal 
evalueres?  

Slet ikke → I høj 
grad       (+)*    

… givet en mundtlig 
tilbagemelding på eva-
lueringen?  

Slet ikke → I høj 
grad          (+)* 

… givet en skriftlig til-
bagemelding på evalu-
eringen?  

Slet ikke → I høj 
grad     (+)*      

 
Tabel 5-31. Dag-
plejeledere: I hvil-
ken grad har den 
kommunale for-
valtning givet en 
tilbagemelding på 
evalueringen af 
den pædagogiske 
læreplan. Har for-
valtningen… 

… kommet med mundt-
lige ændringsforslag til 
den pædagogiske læ-
replan på baggrund af 
evalueringen? 

Slet ikke → I høj 
grad           
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste værdi 
på afhængig 

variabel 

Di-
striktsin

ddelt 
(ja) 

Alders-
grupper 
(0-6 år) 

Antal børn 
i alt i dag-

plejen 

Andel børn 
med særli-
ge behov 

Antal 
dagplejere 

pr. barn 

Antal 
dagpleje-
pæd. pr. 
dagplejer 

Kommu-
nestørrel-

se 

Sammen-
lægnings-
kommune 

(ja) 

Køn 
(kvinde) 

Ancienni-
tet som 
leder 

… kommet med skriftli-
ge ændringsforslag til 
den pædagogiske læ-
replan på baggrund af 
evalueringen? 

Slet ikke → I høj 
grad (+)*  (-)*  (+)**   (-)*   

Tabel 6-2. Daginstitutionsledere og dagpleje-
ledere: I hvilken grad har arbejdet med institu-
tionens pædagogiske læreplan ført til æn-
dringer for den samlede børnegruppe i for-
hold til et tættere samarbejde mellem dagin-
stitutionen / dagplejen og forvaltningen?  

Slet ikke → I høj 
grad 

          

Tabel 6-3. Daginstitutionsledere og dagpleje-
ledere: I hvilken grad har arbejdet med institu-
tionens pædagogiske læreplan ført til æn-
dringer for den samlede børnegruppe i for-
hold til et tættere samarbejde med andre dag-
tilbud? 

Slet ikke → I høj 
grad 

          

Tabel 6-5. Daginstitutionsledere og dagpleje-
ledere: I hvilken grad har arbejdet med institu-
tionens / dagplejens pædagogiske læreplan 
ført til ændringer for den samlede børnegrup-
pe i forhold til et tættere samarbejde mellem 
daginstitutionen / dagplejen og forældre? 

Slet ikke → I høj 
grad 

         (+)** 

Tabel 6-9. Dagple-
jeledere: Hvor enig 
eller uenig er du i 
følgende udsagn 
om pædagogiske 
læreplaner?  

Arbejdet med pædago-
giske læreplaner har 
styrket samarbejdet 
med daginstitutionerne 
i forbindelse med bør-
nenes overgang til bør-
nehave? 

Meget uenig  
Meget enig           
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

 

11.4  Undersøgelse blandt formænd for daginstitutioners forældrebestyrelse – multivariate 
analyser 

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste 

værdi på 
afhængig 
variabel 

Inst.type 
1: Aldersintgr.
2: Vuggestue
3: Børnehave

4: Anden 

Ejerform 
1: Kommunal 
2: Privat/pulje 
3:Selvejende 

Antal 
børn i 
institu-
tionen 

Antal 
ansatte 
pr. barn 

Kom-
mune-
størrel-

se 

Sam-
menlæg
ningsko
mmune 

(ja) 

Køn 
(kvin-
de) 

Højeste fuldførte 
uddannelse 

1: Folkeskole 
2: Gymnasial 
3: Erhv.faglig 
4: Videregående 
udd. 
5: Andet 

Ansat i 
privat eller 
off. sektor 

1: Privat 
2: Offentlig
3: Andet 

Ancien. 
best-

medlem 
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Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste 

værdi på 
afhængig 
variabel 

Inst.type 
1: Aldersintgr.
2: Vuggestue
3: Børnehave

4: Anden 

Ejerform 
1: Kommunal 
2: Privat/pulje 
3:Selvejende 

Antal 
børn i 
institu-
tionen 

Antal 
ansatte 
pr. barn 

Kom-
mune-
størrel-

se 

Sam-
menlæg
ningsko
mmune 

(ja) 

Køn 
(kvin-
de) 

Højeste fuldførte 
uddannelse 

1: Folkeskole 
2: Gymnasial 
3: Erhv.faglig 
4: Videregående 
udd. 
5: Andet 

Ansat i 
privat eller 
off. sektor 

1: Privat 
2: Offentlig
3: Andet 

Ancien. 
best-

medlem 

… nye aktiviteter? Slet ikke → I 
høj grad           

… nye temaer til em-
neuger el. lign? 

Slet ikke → I 
høj grad           

… ændret indhold i 
institutionens planer 
såsom uge- og må-
nedsplaner  

Slet ikke → I 
høj grad           

… anden tilrettelæg-
gelse af dagen i institu-
tionen?  

Slet ikke → I 
høj grad   (+)*        

… en forbedring af 
personalets sprogtone 
over for børnene? 

Slet ikke → I 
høj grad           

Tabel 4-3. For-
mænd for dagin-
stitutionens besty-
relse: I hvilken 
grad vurderer du, 
at arbejdet med 
institutionens pæ-
dagogiske lære-
plan har ført til 
ændringer i for-
hold til…  

… ændring i institutio-
nens fysiske indret-
ning? 

Slet ikke → I 
høj grad           

 
Tabel 4-9. Daginstitutionsledere, formænd 
for daginstitutionens bestyrelse, dagplejele-
dere og formænd for dagplejens bestyrelse: 
Hvor enig eller uenig er du i følgende ud-
sagn om pædagogiske læreplaner? Pæda-
gogiske læreplaner er til gavn for alle børne-
ne i institutionen / dagplejen med hensyn til 
deres generelle udvikling 

Meget uenig 
 Meget 
enig 

      (+)*    
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste 

værdi på 
afhængig 
variabel 

Inst.type 
1: Aldersintgr.
2: Vuggestue
3: Børnehave

4: Anden 

Ejerform 
1: Kommunal 
2: Privat/pulje 
3:Selvejende 

Antal 
børn i 
institu-
tionen 

Antal 
ansatte 
pr. barn 

Kom-
mune-
størrel-

se 

Sam-
menlæg
ningsko
mmune 

(ja) 

Køn 
(kvin-
de) 

Højeste fuldførte 
uddannelse 

1: Folkeskole 
2: Gymnasial 
3: Erhv.faglig 
4: Videregående 
udd. 
5: Andet 

Ansat i 
privat eller 
off. sektor 

1: Privat 
2: Offentlig
3: Andet 

Ancien. 
best-

medlem 

 
Tabel 4-18. Daginstitutionsledere, dagpleje-
ledere, formænd for daginstitutionens besty-
relse, formænd for dagplejens bestyrelse og 
forvaltningschefer: Hvor enig eller uenig er 
du i følgende udsagn om pædagogiske læ-
replaner? Udbyttet af arbejdet med de pæ-
dagogiske læreplaner er for lille i forhold til 
de resurser, der bliver brugt på det 

Meget uenig 
 Meget 
enig 

          

Tabel 5-6. Daginstitutionsledre, formænd for 
daginstitutionens bestyrelse, dagplejeledere 
og formand for dagplejens bestyrelse: I hvil-
ken grad har den pædagogiske læreplan 
medført en øget brug af dokumentation? 

Slet ikke → I 
høj grad 

 

         

... modtaget en skriftlig 
redegørelse fra institu-
tionen?  

Slet ikke → I 
høj grad           

... modtaget en mundt-
lig redegørelse fra in-
stitutionen? 

Slet ikke → I 
høj grad           

... givet mundtlige 
kommentarer til evalu-
eringen af den pæda-
gogiske læreplan på et 
bestyrelsesmøde? 

Slet ikke → I 
høj grad       (+)*    

 
 
Tabel 5-20. For-
mænd for dagin-
stitutionens besty-
relse: I hvilken 
grad har foræl-
drebestyrelsen 
været involveret i 
evalueringen af 
den pædagogiske 
læreplan på føl-
gende måder. Har 
bestyrelsen… ... givet skriftlige kom-

mentarer til evaluerin-
gen af den pædagogi-
ske læreplan? 

Slet ikke → I 
høj grad           
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste 

værdi på 
afhængig 
variabel 

Inst.type 
1: Aldersintgr.
2: Vuggestue
3: Børnehave

4: Anden 

Ejerform 
1: Kommunal 
2: Privat/pulje 
3:Selvejende 

Antal 
børn i 
institu-
tionen 

Antal 
ansatte 
pr. barn 

Kom-
mune-
størrel-

se 

Sam-
menlæg
ningsko
mmune 

(ja) 

Køn 
(kvin-
de) 

Højeste fuldførte 
uddannelse 

1: Folkeskole 
2: Gymnasial 
3: Erhv.faglig 
4: Videregående 
udd. 
5: Andet 

Ansat i 
privat eller 
off. sektor 

1: Privat 
2: Offentlig
3: Andet 

Ancien. 
best-

medlem 

... medvirket til vurde-
ringer af, om mål op-
stillet i den pædagogi-
ske læreplan er blevet 
nået ved drøftelse på 
et bestyrelsesmøde 

Slet ikke → I 
høj grad 

Forskel: 
1-2: 

1-3: (+)** 
2-3:  

 

 (+)*    (+)  
Forskel: 
1-2: (-)* 

 
 

... stillet ændringsfor-
slag til den pædagogi-
ske læreplan i forbin-
delse med evaluerin-
gen? 

Slet ikke → I 
høj grad           

Tabel 6-4. Formænd for daginstitutionens og 
dagplejens bestyrelse: I hvilken grad vurde-
rer du, at arbejdet med institutionens / dag-
plejens pædagogiske læreplan har ført til 
ændringer i forhold til et tættere samarbejde 
mellem daginstitutionen / dagplejen og for-
ældrebestyrelsen? 

Slet ikke → I 
høj grad           

Tabel 6-6. Formænd for daginstitutionens og 
dagplejens bestyrelse: I hvilken grad vurde-
rer du, at arbejdet med institutionens / dag-
plejens pædagogiske læreplan har ført til 
ændringer i forhold til et tættere samarbejde 
mellem daginstitutionen / dagplejen og den 
øvrige forældregruppe? 

Slet ikke → I 
høj grad           

Tabel 6-7. For-
mænd for dagin-
stitutionens besty-
relse: I hvilken 
grad vurderer du, 

… skabt større interes-
se for bestyrelsesar-
bejdet blandt med-
lemmerne af bestyrel-
sen? 

Slet ikke → I 
høj grad           
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste 

værdi på 
afhængig 
variabel 

Inst.type 
1: Aldersintgr.
2: Vuggestue
3: Børnehave

4: Anden 

Ejerform 
1: Kommunal 
2: Privat/pulje 
3:Selvejende 

Antal 
børn i 
institu-
tionen 

Antal 
ansatte 
pr. barn 

Kom-
mune-
størrel-

se 

Sam-
menlæg
ningsko
mmune 

(ja) 

Køn 
(kvin-
de) 

Højeste fuldførte 
uddannelse 

1: Folkeskole 
2: Gymnasial 
3: Erhv.faglig 
4: Videregående 
udd. 
5: Andet 

Ansat i 
privat eller 
off. sektor 

1: Privat 
2: Offentlig
3: Andet 

Ancien. 
best-

medlem 

… skabt større interes-
se for bestyrelsesar-
bejdet i den øvrige 
forældregruppe? 

Slet ikke → I 
høj grad           

… øget forældrebesty-
relsens indsigt i det 
pædagogiske arbejde i 
institutionen? 

Slet ikke → I 
høj grad           

at arbejdet med 
den pædagogiske 
læreplan har… 

… øget den øvrige 
forældregruppes ind-
sigt i det pædagogiske 
arbejde i institutionen?  

Slet ikke → I 
høj grad           
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

 

11.5  Undersøgelse blandt formænd for dagplejeordningernes forældrebestyrelse – bivariate 
analyser 

Tabel / afhængig 
variabel 

Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste vær-
di på afhæn-
gig variabel 

Samlet 
antal børn i 
dagplejen 

Antal dag-
plejere pr. 

barn 

Kommune-
størrelse 

Sammen-
lægnings-
kommune 

(ja) 

Køn (kvin-
de) 

Højeste fuldførte 
uddannelse 

1: Folkeskole 
2: Gymnasial 
3: Erhv.faglig 
4: KVU 
5: MVU 
6: LVU 

Ansat i privat 
eller off. sektor
1: Privat 
2: Offentlig 

Anciennitet som 
bestyrelses-

medlem 
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste vær-
di på afhæn-
gig variabel 

Samlet 
antal børn i 
dagplejen 

Antal dag-
plejere pr. 

barn 

Kommune-
størrelse 

Sammen-
lægnings-
kommune 

(ja) 

Køn (kvin-
de) 

Højeste fuldførte 
uddannelse 

1: Folkeskole 
2: Gymnasial 
3: Erhv.faglig 
4: KVU 
5: MVU 
6: LVU 

Ansat i privat 
eller off. sektor
1: Privat 
2: Offentlig 

Anciennitet som 
bestyrelses-

medlem 

… nye aktiviteter? Slet ikke → I 
høj grad     (+)**    

… nye temaer til em-
neuger el. lign? 

Slet ikke → I 
høj grad         

… ændret indhold i 
dagplejens planer så-
som uge- og måneds-
planer  

Slet ikke → I 
høj grad   (-)*      

… anden tilrettelæg-
gelse af dagen i dag-
plejen? 

Slet ikke → I 
høj grad (+)* (-)*       

… en forbedring af 
personalets sprogtone 
over for børnene?  

Slet ikke → I 
høj grad         

Tabel 4-4. For-
mænd for dagple-
jenes bestyrelse: I 
hvilken grad vur-
derer du, at arbej-
det med dagple-
jens pædagogiske 
læreplan har ført 
til ændringer i 
forhold til… 

… ændring i den fysi-
ske indretning i dag-
plejehjemmene? 

Slet ikke → I 
høj grad  (-)*    (-)*   

 
Tabel 4-9. Daginstitutionsledere, formænd 
for daginstitutionens bestyrelse, dagplejele-
dere og formænd for dagplejens bestyrelse: 
Hvor enig eller uenig er du i følgende ud-
sagn om pædagogiske læreplaner? Pæda-
gogiske læreplaner er til gavn for alle børne-
ne i institutionen / dagplejen med hensyn til 
deres generelle udvikling 

Meget uenig 
 Meget enig         
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste vær-
di på afhæn-
gig variabel 

Samlet 
antal børn i 
dagplejen 

Antal dag-
plejere pr. 

barn 

Kommune-
størrelse 

Sammen-
lægnings-
kommune 

(ja) 

Køn (kvin-
de) 

Højeste fuldførte 
uddannelse 

1: Folkeskole 
2: Gymnasial 
3: Erhv.faglig 
4: KVU 
5: MVU 
6: LVU 

Ansat i privat 
eller off. sektor
1: Privat 
2: Offentlig 

Anciennitet som 
bestyrelses-

medlem 

 
Tabel 4-18. Daginstitutionsledere, dagpleje-
ledere, formænd for daginstitutionens besty-
relse, formænd for dagplejens bestyrelse og 
forvaltningschefer: Hvor enig eller uenig er 
du i følgende udsagn om pædagogiske læ-
replaner? Udbyttet af arbejdet med de pæ-
dagogiske læreplaner er for lille i forhold til 
de resurser, der bliver brugt på det 

Meget uenig 
 Meget enig         

 
Tabel 5-6. Daginstitutionsledre, formænd for 
daginstitutionens bestyrelse, dagplejeledere 
og formand for dagplejens bestyrelse: I hvil-
ken grad har den pædagogiske læreplan 
medført en øget brug af dokumentation? 

Slet ikke → I 
høj grad         

… modtaget en skriftlig 
redegørelse fra dag-
plejen?  

Slet ikke → I 
høj grad 

        

… modtaget en mundt-
lig redegørelse fra 
dagplejen?  

Slet ikke → I 
høj grad  (-)* (-)***      

 
 
Tabel 5-21. For-
mænd for dagple-
jens bestyrelse: I 
hvilken grad har 
forældrebestyrel-
sen været involve-
ret i evalueringen 
af den pædagogi-
ske læreplan på 
følgende måder. 

… givet mundtlige 
kommentarer til evalu-
eringen af den pæda-
gogiske læreplan på et 
bestyrelsesmøde?  

Slet ikke → I 
høj grad   (-)***      
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste vær-
di på afhæn-
gig variabel 

Samlet 
antal børn i 
dagplejen 

Antal dag-
plejere pr. 

barn 

Kommune-
størrelse 

Sammen-
lægnings-
kommune 

(ja) 

Køn (kvin-
de) 

Højeste fuldførte 
uddannelse 

1: Folkeskole 
2: Gymnasial 
3: Erhv.faglig 
4: KVU 
5: MVU 
6: LVU 

Ansat i privat 
eller off. sektor
1: Privat 
2: Offentlig 

Anciennitet som 
bestyrelses-

medlem 

… givet skriftlige kom-
mentarer til evaluerin-
gen af den pædagogi-
ske læreplan? 

Slet ikke → I 
høj grad         

… medvirket til vurde-
ringer af, om mål op-
stillet i den pædagogi-
ske læreplan er blevet 
nået ved drøftelse på 
et bestyrelsesmøde? 

Slet ikke → I 
høj grad         

Har bestyrelsen… 

… stillet ændringsfor-
slag til den pædagogi-
ske læreplan i forbin-
delse med evaluerin-
gen? 

Slet ikke → I 
høj grad        (-)* 

Tabel 6-4. Formænd for daginstitutionens og 
dagplejens bestyrelse: I hvilken grad vurde-
rer du, at arbejdet med institutionens / dag-
plejens pædagogiske læreplan har ført til 
ændringer i forhold til et tættere samarbejde 
mellem daginstitutionen / dagplejen og for-
ældrebestyrelsen? 

Slet ikke → I 
høj grad     (+)*    

Tabel 6-6. Formænd for daginstitutionens og 
dagplejens bestyrelse: I hvilken grad vurde-
rer du, at arbejdet med institutionens / dag-
plejens pædagogiske læreplan har ført til 
ændringer i forhold til et tættere samarbejde 
mellem daginstitutionen / dagplejen og den 
øvrige forældregruppe? 

Slet ikke → I 
høj grad         
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NIRAS Konsu len te rne  A/S ,  EVA,  AKF og  Udv ik l i ngsForum I /S   

Tabel / afhængig 
variabel Afhængig variabel 

Laveste og 
højeste vær-
di på afhæn-
gig variabel 

Samlet 
antal børn i 
dagplejen 

Antal dag-
plejere pr. 

barn 

Kommune-
størrelse 

Sammen-
lægnings-
kommune 

(ja) 

Køn (kvin-
de) 

Højeste fuldførte 
uddannelse 

1: Folkeskole 
2: Gymnasial 
3: Erhv.faglig 
4: KVU 
5: MVU 
6: LVU 

Ansat i privat 
eller off. sektor
1: Privat 
2: Offentlig 

Anciennitet som 
bestyrelses-

medlem 

… skabt større interes-
se for bestyrelsesar-
bejdet blandt med-
lemmerne af bestyrel-
sen?  

Slet ikke → I 
høj grad  (-)* (-)***      

… skabt større interes-
se for bestyrelsesar-
bejdet i den øvrige 
forældregruppe?  

Slet ikke → I 
høj grad         

… øget forældrebesty-
relsens indsigt i det 
pædagogiske arbejde i 
dagplejen?  

Slet ikke → I 
høj grad 

  (-)*      

Tabel 6-8. For-
mænd for dagple-
jens bestyrelse: I 
hvilken grad vur-
derer du, at arbej-
det med den pæ-
dagogiske lære-
plan har…  

… øget den øvrige 
forældregruppes ind-
sigt i det pædagogiske 
arbejde i dagplejen? 

Slet ikke → I 
høj grad 

   (-)* (+)*    

 

 


