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OPPDRAGSGIVER

FORMÅL

GJENNOMFØRING

METODE

MÅLGRUPPE

UTVALG

FUB - Foreldreutvalget for barnehager

v/ Åse-Berit Hoffart

Kartlegge erfaringer og oppfatninger 

blant foreldre med barnehagebarn 

knyttet til inkludering i barnehagen.

Datainnsamling i perioden fra 23. mars til 

5. april 2017.

Webundersøkelse

Foreldre med barn i alderen 0-6 år som 

går i barnehage.

Tilfeldig landsrepresentativt utvalg 

på 500 respondenter (n=500).



Rettigheter

Alle data, spørreskjema, analyseresultater og rapporter 

fra prosjektet er oppdragsgivers eiendom, med unntak av 

syndikerte undersøkelser eller standardiserte produkter 

hvor Opinion kan vise til opphavsrettsligbeskyttelse. 

Analysemetoder, teknikker og IT-systemer som er blitt 

benyttet i prosjekt er Opinions eiendom. Oppdragsgiver 

har dermed ikke eksklusiv rett til disse, med mindre 

annet er avtalt.

Ved publisering av resultater fra prosjekter gjennomført 

av Opinion, skal normalt Opinion oppgis som kilde. 

Forøvrig gjelder etiske retningslinjer gitt av Norges 

Markedsanalyse Forening for offentliggjøring av 

resultater. Dersom det publiseres feilaktige tall eller 

villedende utdrag fra resultatene, forbeholder Opinion 

seg rett til å publisere resultater fra samme undersøkelse 

for å gi en mer korrekt og nøytral fremstilling.

www.opinion.no

Nora Clausen, seniorrådgiver

nora@opinion.no

984 03 047
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Om utvalget
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Respondentbakgrunn (n=500)

Mann

53%

Kvinn

e

47%

Forelders kjønn

11%

61%

26%

2%

Under 30 år

30-39 år

40-49 år

50+ år

Forelders alder

14%

23%

18%

14%

19%

12%

8%

17%

22%

26%

20%

6%

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

6 år

Barnets alder

Barn 1 (n=500) Barn 2 (n=111)

Privat

50%

Offen

tlig

50%

Barnehagens sektor

8%

14%

23%

32%

10%

14%

Nord-Norge

Midt-Norge

Vestlandet

Østlandet

Sørlandet…

Oslo

Bosted



Resultater



89% av fedrene og 86% av mødrene har i 

stor grad inntrykk av at det arbeides med å 

fremme inkludering i barnehagen de bruker.

Inntrykket gjelder uansett alder. Aller sterkest 

blant de som bruker privat barnehage.

92%

0% 2%

Privat

83%

10%
4% 2%

Offentlig

Stor grad Verken eller Lite grad Vet ikke

9 av 10 har inntrykk av at det jobbes med å fremme inkludering

47%

41%

8%

1% 1% 2%

Svært stor

grad

Ganske

stor grad

Verken

eller

Ganske

liten grad

Svært liten

grad

Vet ikke

n=? Vi vil nå stille noen spørsmål om inkludering i barnehagen. Har du inntrykk av at det arbeides med å 

fremme inkludering av alle barn i ditt barns barnehage?
500



Har du inntrykk av at det arbeides med å fremme inkludering av alle barn i ditt barns barnehage? 

« Ansatte jobber iherdig med dette, foresatte gir fan

« De arrangerer bl.a. vennedag hvor det settes fokus på å være snille med hverandre

« De driver mest med perling og memory

« De er flinke til å se hvert enkelt barn, og det virker som de genuint bryr seg om alle barna

« Dette gjelder siste 2 mnd. Med ny avdelingsleder er det fokus på dette.

« Dårlig tilbud Våler kommune

« Eg har ikkje observert sterkt funksjonsnedsette barn der, men veit det er barn med vanskar innan autismespekteret og barn med sjukdommar 

der. Dei er gode på inkludering av framandspråklege barn!

« I vår barnehage er det fokus på barna til de foreldrene de ansatte liker.

« Jeg er helt sikker på at barnehagen er opptatt av dette

« Kunne vert bedre

« Liten familiebarnehage med 8 barn, derav ein med Downs, ein med tysk pappa, ein med chilensk pappa, ei spansk jente født i mali med 

spansk/begisk mor og etiopisk far. Dei klarer fint å ivareta alle...

« Mye fokus på at alle skal behandles likt å være med.

« Noen barn faller utenfor av ulike årsaker. Det jobbes ikke godt nok for at de også skal være med i gruppen, på deres premisser. Mobbing 

skjer.

« Virker som de ansatte ikke kan jobben og har vært mobbeepisoder, som man måtte klage til sjefen, hjalp ikke å ta opp med de ansatte.

Åpne kommentarer:



1 av 2 mener barnehagen har diskutert inkludering med dem

Ja

50%

Nei

31%

Vet ikke

19%

44%

56%

34%

28%

22%

16%

Offentlig

Privat

Ja Nei Vet ikke

n=? Har temaet inkludering vært diskutert med foreldrene? 500

51%

49%

26%

37%

23%

14%

Mann

Kvinne

Andelen enige øker med barnets alder: 

• 45% «ja» blant de med 1-2 åringer

• 52% «ja» blant de med 3-6-åringer



Halvparten opplever at barna har snakket om inkludering

Ja

50%

Nei

27%

Vet ikke

23%

Åpne kommentarer:

« Diskutert på møter med ansatte. Tatt opp fra vår side i 

foreldresamtale

« De feirer samenes dag. Har internasjonal dag med flagg og mat 

fra nasjonene barna er fra.

« Bare prat ikke handling

« Alle skal være med, selvfølgelig

« Alle skal få være med i lek

« Veldig liten barnehage med kun 10 barn, så er vel vanskelig å 

ekskludere noen i utgangspunktet

« Det foregår inkludering på en måte som gjør at det ikke må 

snakkes om

« Min datter er 2 år, så hun er nok ikke innforstått med konseptet 

inkludering ennå. Men de praktiserer det som barn flest. De leker 

med alle.

« De lærer å telle på swahili eller noe. Jeg skulle ønske de heller 

lærte seg å være snill og ikke minst tok på barna truse eller bleie.

n=? Har du inntrykk av at barna har snakket om temaer knyttet til inkludering i barnehagen? 500



Hvordan involveres 

foreldrene?



Bursdagsfeiringer 

11%

3%

14%

20%

24%

41%

42%

Vet ikke

Annet

Det er ingen involvering

Foreldrene har vært med på å utarbeide

felles retningslinjer for dette

Alle foreldre følger felles retningslinjer

Temaet har vært diskutert med

foreldrene (på foreldremøte, i samtaler)

Barnehagen har informert foreldrene om

retningslinjer for dette (via skriv, planer…
Annet:

« Barnehagen heng opp flagg og lagar smoothie

til alle på avdelinga. Foreldre ikkje involverte.

« Barnehagen har reagert etter påtrykk fra 

foreldre

« Dagen feires  i barnehagen med krone og sang

« Det er ingen involvering fra barnehagen, men 

det er en liten barnehage hvor foreldrene tar 

ansvar for dette på egenhånd, så involvering er 

ikke nødvendig

« Helt fritt, ingenting fastsatt

« Ingen retningslinjer. Kun private avtaler

« Noen har involvert alle, og noen kjønnsinndelt

« Rykter sier hvordan barnehagen vil at det skal 

være

« Samtale ved henting/levering
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n=? Hvordan har barnehagen involvert foreldrene i følgende: Feiring av bursdager i barnehagens eller 

foreldrenes regi 
500



Annet:

Fau planlegger fester, ingen 

retningslinjer

Foreldre arrangerer selv

Foreldre har fått invitasjon

Mat skal kunne spises av alle 

(halal, allergi m.m.)

Samarbeidsutvalget

Fester, f.eks. Halloween eller karneval

12%

2%

13%

15%

16%

27%

50%

Vet ikke

Annet

Foreldrene har vært med på å utarbeide

felles retningslinjer for dette

Det er ingen involvering

Alle foreldre følger felles retningslinjer

Temaet har vært diskutert med foreldrene

(på foreldremøte, i samtaler)

Barnehagen har informert foreldrene om

retningslinjer for dette (via skriv, planer e.l.)
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n=? Hvordan har barnehagen involvert foreldrene i følgende: Fester i barnehagens eller foreldrenes regi 

(f.eks. Halloween, karneval o.l.) 
500



Annet:

Barn inviteres med hjem etter eget 

ønske

Foreldre avgjør imellom seg

Foreldrene styrer dette også selv.

Informert om at foreldre styrer 

dette selv.

Ingen involvering/info, men det er 

Ikke så aktuelt for de minste barna

Ingen retn linjer for sosial omgang 

på fritiden

Ingen retningslinjer

Å invitere barn med hjem

19%

3%

5%

6%

8%

16%

55%

Vet ikke

Annet

Alle foreldre følger felles retningslinjer

Foreldrene har vært med på å utarbeide

felles retningslinjer for dette

Barnehagen har informert foreldrene om

retningslinjer for dette (via skriv, planer e.l.)

Temaet har vært diskutert med foreldrene

(på foreldremøte, i samtaler)

Det er ingen involvering
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n=? Hvordan har barnehagen involvert foreldrene i følgende: Å invitere barn med hjem 500



Lek og vennskap

16%

1%

7%

10%

11%

36%

55%

Vet ikke

Annet

Alle foreldre følger felles retningslinjer

Foreldrene har vært med på å utarbeide

felles retningslinjer for dette

Det er ingen involvering

Barnehagen har informert foreldrene om

retningslinjer for dette (via skriv, planer e.l.)

Temaet har vært diskutert med foreldrene

(på foreldremøte, i samtaler)
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n=? Hvordan har barnehagen involvert foreldrene i følgende: Lek og vennskap 500

Annet:

Diskutert mellom foreldregruppe 

og barnehage.

Dei tilsette er opptekne av å 

hjelpe barna til godt samspel med 

jamnaldra.



Verdier

23%

1%

8%

9%

13%

41%

44%

Vet ikke

Annet

Alle foreldre følger felles retningslinjer

Det er ingen involvering

Foreldrene har vært med på å utarbeide

felles retningslinjer for dette

Barnehagen har informert foreldrene om

retningslinjer for dette (via skriv, planer e.l.)

Temaet har vært diskutert med foreldrene

(på foreldremøte, i samtaler)
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n=? Hvordan har barnehagen involvert foreldrene i følgende: Verdier 500

Annet:

Infoskriv i eposter

Tror ikke barnehagen har verdier 

dessverre



Involvering av foreldre: Sammenstilt
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42%

50%

36%
41%

8%

41%

27%

55%

44%

16%

24%

16%

7% 8%
5%

20%

13%
10%

13%

6%

14% 15%
11%

9%

55%

Bursdager Fester Lek / vennskap Verdier Invitere med hjem

Informert om retningslinjer Diskutert Alle følger felles retningslinjer Involvert i å lage retningslinjer Ingen involvering Annet/vet ikke

Kjønnsforskjeller

• På samtlige områder svarer kvinner «ingen involvering» i større grad enn menn

• Samtidig oppgir menn på samtlige områder i større grad enn kvinner at «temaet har 

vært diskutert», at «barnehagen har informert foreldrene om retningslinjer for dette» 

samt at «foreldrene har vært med på å utarbeide felles retningslinjer for dette».

Barnets alder har betydning

• Jo eldre barnet er, desto større grad 

av involvering av foreldrene, særlig 

når det gjelder bursdager, fester og 

det å ta med andre barn hjem.



Offentlig versus privat barnehage: Verdier

De som bruker privat barnehage oppgir større grad av involvering i verdier. På de andre områdene er det mindre 

forskjeller mellom private og offentlige barnehager.

Involvering: Offentlig vs. privat barnehage

49% 46%

15%
10% 7%

21%

39% 36%

10%
7%

11%

28%

Temaet har vært

diskutert med

foreldrene

Barnehagen har

informert foreldrene

om retningslinjer for

dette

Foreldrene har vært

med på å utarbeide

felles retningslinjer for

dette

Alle foreldre følger

felles retningslinjer

Det er ingen involvering Vet ikke/annet

Verdier

Privat barnehage Offentlig barnehage
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