
 
 

Informasjon om spørreundersøkelsen 
 

 

Til ledelsen/styrer i barnehagen 

 

Målet med forbedringsarbeidet Kultur for læring i barnehagen, er å videreutvikle barnehagens 

pedagogiske praksis slik at barna får realisert sitt potensial for trivsel, utvikling og læring. Senter for 

praksisrettet utdanningsforskning (SePU) legger opp til at det skal gjennomføres tre 

spørreundersøkelser i løpet av prosjektperioden. Den første av disse tre undersøkelsene skal 

gjennomføres i perioden 16. oktober til 1. desember 2017. Den andre vil bli gjennomført høsten 2019 

og den tredje høsten 2021.  

Hensikten med spørreundersøkelsene er for det første at barnehagene skal få kunnskap om 

barnas opplevelse av barnehagetilbudet, deres sosiale og språklige utvikling. Videre vil barnehagene få 

informasjon om foreldrenes opplevelse av og tilfredshet med tilbudet og samarbeid med de ansatte. 

Barnehagene vil også få informasjon om hvordan de ansatte opplever egen arbeidssituasjon og 

kunnskap om leders ledelse av barnehagen. Resultatet fra de ulike spørreskjemaundersøkelsene vil så 

danne utgangspunktet 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.   

I denne undersøkelsen skal alle barn født i 2012 og 2013 (som har fått samtykke fra 

foreldre/foresatte) delta, 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. 

Nettportalen er åpen for gjennomføring av undersøkelsen fra 16 oktober til og med 1 desember. 

 

Spørreundersøkelsesportal 

Du vil av koordinator ved barnehagen få utlevert et «flettebrev» med en link til en elektronisk 

nettportal og med et brukernavn (bokstaven L + tallkombinasjon). Du skal bruke brukernavnet for å 

logge inn i nettportalen hvor spørreundersøkelsen gjennomføres. Dette brukernavnet er din unike kode 

og erstatter ditt egentlige navn. Ditt brukernavn vil kobles til en navneliste som koordinator i 

barnehagen oppbevarer. Dette er nødvendig for å kunne gjennomføre oppfølgingsundersøkelsen om 2 

og 4 år med samme brukernavn, og får å kunne slette data dersom noen velger å trekke seg fra 

undersøkelsen etter gjennomføringen. Resultatene vil kun vises så fremt det er 7 eller flere som deltar.  



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 du kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen uten 

begrunnelse.  

 Det får ingen konsekvenser dersom du ikke deltar i denne undersøkelsen. 

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

 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. 

 I det du har klikket på «fullfør» i nettportalen, har du vist ditt samtykke til deltakelse i 

undersøkelsen. 

 

I denne undersøkelsen er begrepet «barnehagemyndighet» anvendt for at det skal være tydelig for både 

private og kommunale barnehager at disse spørsmålene handler om samarbeidet med kommunaltnivå. 

Vi anbefaler at du leser spørsmålene og svarer så intuitivt som mulig eller svarer det som du tenker 

aller først. Noen av spørsmålene er vendte og det betyr at de kan være negativt stilt. Dette er gjort for 

og «vekke» informanten. I spørreundersøkelser tar det ofte meget kort tid før vi svarer ut fra vane. 

Noen av spørsmålene kan også ligne litt i ordlyden på hverandre, dette er gjort for å sikre at vi får svar 

på det vi spør om. 

 

Kontaktperson ved SePU: 

Prosjektleder Anne-Karin Sunnevåg, Mob: 93 45 98 97, Mail: annekarin.sunnevag@inn.no  

Kontakt hos Conexus:  

For tekniske spørsmål vedrørende nettportalen og den elektroniske registreringen. 

support@conexus.no   

 

mailto:annekarin.sunnevag@inn.no
mailto:support@conexus.no

