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Dokumentationsafsnit til dashboard

Danmarks Statistik har i perioden oktober 2021 til februar 2022 indsamlet data til undersøgelsen om forældres tilfredshed med landets
dagtilbud.
Datagrundlaget for dashboardet:
 Alle kommunale og selvejende daginstitutioner og kommunale
dagplejer, der har været tilgængelige i Danmarks Statistiks og
Styrelsen for IT og Lærings registre, er udtrukket og for hvert
barn i disse dagtilbud er én forælder inviteret til at deltage i undersøgelsen.
 Stikprøven omfatter i alt ca. 228.000 forældre til børn i dagtilbud. Har en forælder haft flere børn i dagtilbud, er forælderen
inviteret til at deltage i undersøgelsen for hvert barn i dagtilbud.
 For hvert barn i stikprøven udvalgte vi én forælder på samme
adresse som barnets. Hvis der var to forældre til barnet på
samme adresse, blev den ene valgt tilfældigt. Den udvalgte forælder blev inviteret til at deltage i undersøgelsen via digital post
med et link til et internetspørgeskema. Forælderen blev efterfølgende kontaktet for et telefonisk interview, hvis svaret ikke
var kommet via internettet. Forældre uden adgang til digital
post har fået et postbrev tilsendt med invitation til undersøgelsen.
 Spørgeskemaet bestod af ca. 20 spørgsmål, der blevet stillet til
alle. Derudover valgte 44 af landets kommuner at tilføje ekstra
5 spørgsmål til forældrene i deres kommune.
 Spørgeskemaet blev oversat til engelsk, arabisk, tyrkisk, urdu
og somali med mulighed for at vælge det ønskede sprog på både
internetbesvarelse og telefoninterview.
 Invitationsbrevene blev også oversat til de nævnte fem sprog.
 Dataindsamlingen sluttede med en samlet svarprocent på 54 %
på landsplan.
 Svardata fra undersøgelsen er opregnet med vægte og de viste
resultater er repræsentative for målgruppen af forældre i undersøgelsen.
 Svarprocenten for de enkelte kommuner ligger fra 43 % til 61
%. Ca. 3.300 dagtilbud er evalueret i undersøgelsen og svarprocenten for det enkelte dagtilbud ligger mellem ca. 30% og 80%,
men følger generelt kommunens samlede svarprocent.
Læsevejledning til fortolkning af resultater:
 Undersøgelsens resultater kan fortolkes på landsplan, for den
enkelte kommune og mellem kommunerne, og for det enkelte
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dagtilbud og mellem dagtilbuddene. På lands- og kommuneplan er der tilstrækkelig med svar til at sikre en sammenligning,
der viser signifikante forskelle. For de enkelte dagtilbud er datagrundlaget mere spinkelt og sammenligning mellem dagtilbud skal foretages med forsigtighed i tolkning af resultaterne.
Danmarks Statistik har vurderet signifikansen af resultaterne
på kommune- og dagtilbudsniveau. Pga. de store forskelle i
stikprøvestørrelser for både kommuner og dagtilbud samt forskelle i svarprocent, er det Danmarks Statistiks vurdering, at
vi kan udstikke en ’tommelfingerregel’ for tolkning af resultaterne. Dvs. når betingelserne er opfyldt, vil forskelle som regel,
men ikke altid, være statistisk signifikante.
Sammenlignes resultater mellem kommuner, skal de observerede forskelle i gennemsnit på 5-punktskalaen på et spørgsmål, være større end 0,1 point for at kunne sige, at der er en
signifikant forskel. Sammenlignes resultaterne mellem dagtilbud, skal de observerede forskelle i gennemsnit på 5-punktskalaen på et spørgsmål, være større end 0,6 point for at
kunne sige, at der er en signifikant forskel. Denne tommelfingerregel gælder sammenligning af dagtilbud med mindst 20
svar.
Sammenligning af resultater kan også ske ved fx at se på fordeling af svar på de fem svarkategorier (fra Meget utilfreds til Meget tilfreds).
Svar der vises under ’Uoplyst’ er svar, der anonymiseres fordi
det ikke skal være muligt at regne ud, hvad enkeltpersoner har
svaret. Der er sat en grænse for minimum 5 svar på et spørgsmål. Dvs. spørgsmål med 1-4 svar vises under uoplyst. Når kategorien ’Uoplyst’ indeholder flere end 4 svar, er det fordi flere
dagtilbud har under 5 svar og derfor lægges sammen i ’Uoplyst’.
Resultaterne vises med baggrundsfiltrene Tilbudstype, Særlig
støtte og Sprog i hjemmet. Bemærk, at når ét filter vælges forsvinder de andre pga. hensyn til anonymisering.
Der kan være flere dagtilbud med samme navn. Hvis du ønsker
at sammenligne to dagtilbud, så vælg altid først den relevante
kommune og dernæst navnet på dagtilbuddet. Så er du sikker
på at vælge de rigtige dagtilbud.
Det har været muligt at svare ’Ved ikke’ på alle spørgsmål, hvis
man har forsøgt at gå videre uden at svare på de viste svarkategorier. Andelen af ’Ved ikke’ vises ikke i dashboardet. Dog har
enkelte kommunespecifikke spørgsmål haft et synligt ’Ved ikke’
sammen med de øvrige svarkategorier til et spørgsmål. I disse
tilfælde vises også andelen af svar til ’Ved ikke’.
Hvis markøren holdes over resultater i grafikkerne kan der vises supplerende tekst til resultaterne. I denne tekst vises i nogle
tilfælde både vægtet svar og antal svar. Antallet af svar er det
faktiske antal svar, der er givet til spørgsmål, mens vægtet svar
er antallet af svar som resultatet er opregnet til (ved brug af
vægte) for at resultatet kan sige noget om hele populationen.
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