
 
 

 

     

 

Informasjon til foreldrene om Kartleggingsundersøkelsen 

 

«Alle med» er et prosjekt som Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), ved Høgskolen i 

Innlandet, har fått på oppdrag av kommunene Øvre Eiker, Flesberg, Hjartdal, Kongsberg, Nore og 

Uvdal, Notodden, Rollag og Tinn. «Alle med» er en strategi for systematisk og varig 

forbedringsarbeid som omfatter både barnehager og skoler i de involverte kommunene, med unntak av 

Øvre Eiker der kun skolene er med i strategien. Den overordnede målsettingen i denne strategien er å 

realisere potensialet for læring hos alle barn i barnehagen og elever i skolen. Dette er knyttet til 

utvikling av både språklige, sosiale og faglige ferdigheter. Utvikling av et godt og inkluderende 

læringsmiljø vil fremme disse målsettingene. Kvaliteten på opplæringen skal styrkes gjennom å øke 

kompetansen hos de ansatte i skole og barnehage på å analysere og identifisere problemområder 

innenfor praksis og følge opp med adekvate og forskningsbaserte tiltak. 

 

I dette arbeidet er det viktig at barnehagen får informasjon både fra barna, foreldre og ansatte om 

barnehagehverdagen. Det vil derfor bli gjennomført minimum to kartleggingsundersøkelser i løpet av 

prosjektperioden fra 01.08.19 til 30.06.22. 

 

Formål 

Formålet med Kartleggingsundersøkelsen 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. 

Resultatet fra de ulike spørreskjemaundersøkelsene vil danne utgangspunkt for videre arbeid i den 

enkelte barnehage. Det gjennomføres derfor elektroniske spørreundersøkelser for barn, pedagogisk 

ledere, ansatte og foreldre/foresatte.  

 

Den første kartleggingsundersøkelsen blir gjennomført høsten 2019, mens den andre vil bli 

gjennomført høsten 2021.   

 

Dataene i undersøkelsene vil brukes på to måter: 

• Den enkelte barnehage og kommune får tilgang til resultatene fra kartleggingsundersøkelsene 

gjennom en egen resultatportal for å kunne videreutvikle barnehagens egen praksis. Ingen data 

vil være tilgjengelig på grupper færre enn 7 personer. 

• Når barnehagene i kommunen jobber med utviklingsarbeid vil det være behov for å evaluere 

underveis. Dataene vil også derfor brukes til forskning med mål om å evaluere hele prosjektet 

i sin helhet. 

 

 

 



 
 

 

 

Prosjektets hovedmål: 

Økt sosialt og faglig læringsutbytte for alle barn. 

 

Effektmål: 

1) Profesjonelle læringsfellesskap som sikrer faglig og sosial læring for alle barn og elever 

og stimulerer den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring.  

2) Pedagogisk veiledningstjeneste som arbeider i tråd med anbefalinger fra ekspertgruppen 

for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. 

- Et godt helhetlig system for en inkluderende og tilpasset pedagogisk praksis i 

barnehage og skole som bidrar til at barn og får et pedagogisk og spesialpedagogisk 

tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og skole så tidlig som 

mulig.  

3) Læringsfellesskap som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet og trivsel, og som reduserer 

krenkelser og mobbing. 

 

Hvem er ansvarlige for Kartleggingsundersøkelsen? 

Det er Høgskolen i Innlandet som er behandleransvarlig institusjon og Senter for praksisrettet 

utdanningsforskning (SePU), ved høgskolen, som gjennomfører Kartleggingsundersøkelsen. 

Hvorfor får du spørsmål om deltakelse? 

Alle barn født i 2014 og 2015 (4- og 5- åringer) kommunenes barnehager får forespørsel om de ønsker 

å delta i spørreundersøkelsene som er en viktig del av prosjektet. Det samme gjelder alle foreldre i 

barnehagen, uavhengig av barnets alder. På den måten kan barnehagen få en oversikt over styrker og 

svakheter ved egen barnehage, sammenliknet med andre barnehager som deltar i samme undersøkelse. 

 

Hva innebærer det for deg og ditt barn og delta? 

Dersom du har barn født 2014 eller 2015, er det 3 spørreskjemaer som er direkte knyttet til dere. 

Dersom ditt barn er født et annet årstall, er det kun foreldreskjemaet som gjelder dere. 

 

- Barneskjema (kun for 4-5 åringer) 

o Tema: Trivsel, relasjon til de voksne og andre barn, gjenkjennelse av tall, bokstaver og 

former 

o Gjennomføring: Barna sitter ved en datamaskin eller nettbrett og får lest opp 

spørsmålene gjennom en talefunksjon. Barna skal selv vurdere hvor enig de er i 

utsagnet gjennom å klikke på ett av fire tilgjengelige smileys (veldig blid - blid – sur – 

veldig sur). 

- Pedagogisk leder skjema (kun om de 4- og 5- åringene som får samtykke) 

o Tema: Barnets sosiale ferdigheter, språklige ferdigheter, motoriske ferdigheter og 

atferd. Pedagogisk leder blir også bedt om å krysse av for barnets kulturelle bakgrunn 



 
 

 

(norsk, samisk, vestlig minoritet, ikke-vestlig minoritet) om barnet mottar 

spesialpedagogisk støtte og barnets kjønn. 

o Gjennomføring: Pedagogisk leder besvarer ett spørreskjema pr barn av de som har 

mottatt samtykke fra sine foresatte. 

- Foreldreskjema (gjelder ALLE foreldre i barnehagen) 

o Samarbeid og tilfredshet med barnehagen.  

o Gjennomføring: Du vil få tildelt et brukernavn fra barnehagen som du logger deg inn 

med og besvarer via nettbrett, PC eller mobil. Det tar om lag 10 minutter. 

 

Dersom du som forelder ønsker å se spørreskjemaene for barna, pedagogisk leder eller foresatte er 

det bare å ta kontakt med barnehagen. 

 

Bruk og beskyttelse av data 

Det er Conexus A/S som er databehandler for Kartleggingsundersøkelsen. I denne undersøkelsen er 

det lagt stor vekt på at resultatene skal oppbevares på en forsvarlig måte og i samsvar med 

personvernloven. 

 

Dette innebærer blant annet: 

• Deltagelsen i undersøkelsen er frivillig, og dere kan når som helst trekke dere fra undersøkelsen uten 

begrunnelse.  

• Det får ingen konsekvenser for deg som forelder eller dine barn dersom du ikke deltar i denne 

undersøkelsen.  

• Det vil ikke formidles opplysninger i rapportering fra kartleggingsundersøkelsen som er mulig å føre 

tilbake til enkeltpersoner.  

• Det vil ikke foregå noen utlevering av opplysninger om enkeltpersoner til andre, som for eksempel 

ansatte i barnehagen.  

• Analysene som omhandler evalueringen av prosjektet vil kun være på gruppenivå, dvs barnehage, 

kommune og fylke, eller grupper av barn som gutter vs jenter, barn som ikke mottar spesialpedagogisk 

hjelp vs barn som mottar spesialpedagogisk hjelp. 

• Datamaterialet behandles uten navn og direkte id, og det oppbevares konfidensielt 

• Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet og senterleder på Senter for praksisrettet 

utdanningsforskning vil få tilgang til å analysere datamaterialet på lik linje med utvalgte medarbeidere 

på SePU som er tilknyttet prosjektet. 

Rettigheter 

Mens prosjektet pågår har dere rettigheter til å få: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert 



 
 

 

- rettet personopplysninger 

- slettet personopplysninger 

- utlevert en kopi av personopplysninger (dataportabilitet) 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?  

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

Hva skjer med opplysningene dine etter at alle Kartleggingsundersøkelser er gjennomført? 

Prosjektet skal etter planen av sluttes juni 2024. Da vil alt datamaterialet anonymiseres ved at 

brukernavn slettes og øvrige opplysninger anonymiseres. 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til undersøkelsen, eller ønsker å benytte deg av rettigheter, ta kontakt med: 

• Høgskolen i Innlandet, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), ansvarlig for 

gjennomføringen, Sigrid Ø. Nordahl, på epost: sigrid.nordahl@inn.no eller mobil: 90521192 

 

For teknisk support i gjennomføringen av spørreundersøkelsen: 

• Conexus A/S for på epost: support@conexus.no 

 

For spørsmål om godkjennelse av studien og om personvern kan dere kontakte: 

• Høgskolen i Innlandets kontaktperson for personvern i forskning: Anne Sofie Lofthus, tlf: 

61288277, mail: anne.lofthus@inn.no  

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost personverntjenester@nsd.no eller telefon: 

55 58 21 17. 

 

Til slutt 

For at barnehagen skal få et best mulig bilde av hvordan situasjonen er på barnehagen, er det viktig at 

så mange barn og foresatte som mulig deltar.  

 

Med vennlig hilsen 

Sigrid Ø. Nordahl, 

Ansvarlig for kartleggingsundersøkelsen 
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