
 
Informasjon om spørreundersøkelsen 

 

 

Til pedagogisk leder 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.  

 

Spørreundersøkelsen til pedagogisk leder 

I denne spørreundersøkelsen skal pedagogisk leder svare på spørsmål om hvert enkelt barns trivsel og 

utvikling på en rekke områder. Pedagogisk leder vil av koordinator i barnehagen få utlevert et 

«flettebrev» som inneholder informasjon om undersøkelsen, en link til en elektronisk nettportal hvor 

spørreundersøkelsen skal gjennomføres og brukernavn (bokstaven P + tallkombinasjon). Pedagogisk 

leder får utlevert flettebrev tilsvarende det antall barn som vedkommende skal svare på spørsmål 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   
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