
 
 

 

Informasjon om barns deltakelse i spørreundersøkelsen og 

samtykkeerklæring 

 

Informasjon til foreldre/foresatte om barnets deltakelse i spørreundersøkelsen 

Forbedringsarbeidet Kultur for læring i barnehagen har som mål å videreutvikle barnehagens 

pedagogiske praksis slik at alle barna får realisert sitt potensial for trivsel, utvikling og læring. 
Som en del av forbedringsarbeidet skal det gjennomføres en elektronisk nettbasert 

spørreundersøkelse høsten 2017. I denne undersøkelsen skal alle barn født i 2012 og 2013 

(som har fått samtykke fra foreldrene) delta, og pedagogisk leder til de barna som har fått 

samtykke skal besvare spørsmål om hvert enkelt barn. I tillegg er det spørreskjema til alle 

ansatte, ledelsen og foreldre/foresatte.  

Hensikten med spørreundersøkelsen er for det første at barnehagen skal få informasjon 

om barnas opplevelse av barnehagetilbudet, deres trivsel samt sosiale og språklige utvikling. 

Videre vil barnehagen få informasjon om foreldrenes opplevelse av barnehagetilbudet og 

samarbeidet med de ansatte. Barnehagene vil også få informasjon om hvordan de ansatte 

opplever egen arbeidsplass samt ledelsens arbeid. Resultatet fra de ulike 

spørreskjemaundersøkelsene vil danne utgangspunkt for videre arbeid i den enkelte 

barnehage. Videre vil dataene fra spørreundersøkelsene danne grunnlaget for regionale 

forskningsrapporter og anvendes i forskning ved SePU, Høgskolen i Innlandet.  

Alle foreldre/foresatte som ønsker at sitt barn skal delta i undersøkelsen og at 

pedagogisk leder kan svare på spørsmål vedrørende barnets utvikling, skal gi skriftlig 

samtykke til det på samtykkeskjemaet nederst i dette brevet og returnere det til barnehagen. 

Foresatte kan på forhånd se spørreskjemaet både til barnet og til pedagogisk leder (om barnet) 

dersom de ønsker det. 

  

Spørreundersøkelsen vil bli gjennomført elektronisk fra 16. oktober til 1.desember 2017. 

 

Barneundersøkelsen 

I denne undersøkelsen får barna lest opp spørsmålene gjennom en talefunksjon med bruk av 

pc eller ipad. Barna skal selv vurdere hvor enig de er i spørsmålet gjennom å klikke på ett av 

fire tilgjengelige smileys (veldig blid - blid – sur – veldig sur). Det er til sammen 27 spørsmål 

hvor barnet vurderer egen trivsel (4 spm), relasjon med andre barn (3 spm), relasjon til voksne 

(8 spm) og gjenkjennelse av tall, bokstaver og geometriske former (12 spm). Pedagogisk leder 

i barnehagen vil bistå barnet under gjennomføringen. 

 



 

 

Pedagogisk leder undersøkelsen 

Pedagogisk leder gjennomfører en spørreundersøkelse hvor han/hun svarer på spørsmål 

relatert hvert enkelt barn. Det er spørsmål om barnets sosiale og språlige ferdigheter, deres 

atferd, motorikk og fysisk aktivitet samt relasjonen mellom voksen og barn. Pedagogisk leder 

vil også svare på spørsmål om hvorvidt barnet mottar spesiell støtte gjennom ekstra ressurser og om 

det har vedtak om spesialpedagogisk hjelp  

 

Bruk og beskyttelse av data 

Alle barn vil få et brukernavn som erstatter deres virkelige navn. Dette brukernavnet er en 

unik kode og består av bokstaven B for barn og en tallkombinasjon for eksempel, B12345. 

Når barnet gjennomfører undersøkelsen bruker han/hun dette brukernavnet. Barnehagens 

koordinator vil opprette en liste hvor barnets navn og brukernavn kobles og oppbevarer dette i 

barnehagen. Dette er nødvendig for å kunne slette data dersom noen velger å trekke seg fra 

undersøkelsen etter gjennomføringen. Prosjektet er tilrådd av personvernombudet for forskning, 

Norsk Senter for Forskningsdata (NSD). For øvrig vil vi følge bestemmelsen i Lov om 

Behandling av Personopplysninger og de retningslinjer som er utarbeidet for denne type 

undersøkelser. Dette innebærer blant annet: 

 Deltagelsen i undersøkelsen er frivillig, og dere kan når som helst trekke deres barn fra 

undersøkelsen uten begrunnelse.  

 Det får ingen konsekvenser for foreldre/foresatte eller deres barn dersom barnet ikke 

deltar i denne undersøkelsen. 

 Det vil ikke formidles opplysninger i rapportering som er mulig å føre tilbake til 

enkeltpersoner.  

 Det vil ikke foregå noen utlevering av opplysninger om enkeltbarn til andre personer som 

for eksempel ansatte eller ledelse i barnehagen. 

 Datamaterialet behandles konfidensielt og avidentifiseres ved at barnets navn er erstattet 

med et brukernavn og ved at resultater med gruppestørrelse lavere enn 7 IKKE blir vist i 

resultatportalen. Alt datamateriale vil senest ved prosjektslutt 30.06.2022 anonymiseres. 

 Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet og forskerne i prosjektgruppen vil få 

tilgang til datamaterialet. 

 

 

  



Samtykkeerklæring 

 

Fyll ut og returner til barnehagen 

 

Jeg/vi samtykker i at vårt barn………………………………………………….…deltar i 

spørreundersøkelsen og at pedagogisk leder svarer på spørsmål om barnet i en egen 

undersøkelse. 

 

 

Underskrift:_________________________________________________ 

 
 


