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OM UNDERSØKELSEN

• Undersøkelsen er gjennomført av Respons 
Analyse på oppdrag for Foreldreutvalget for 
barnehager FUB

• Bakgrunn for undersøkelsen er det nye lovverket 
for barnehagemiljøet som ble innført 1. januar 
2021. Formålet med undersøkelsen har vært å 
kartlegge i hvilken grad foreldrene er kjent med 
det nye lovverket, hvordan de skal agere hvis 
deres barn opplever utrygghet i barnehagen, 
samt hvilke rutiner barnehagen har for 
håndtering av slike bekymringer

• Undersøkelsen er gjennomført mot et utvalg 
foreldre som har barn i barnehage. Utvalget er i 
hovedsak et sannsynlighetsutvalg, ved at vi har 
sendt den til personer i vårt web-panel som er i 
alderen 25-45 år. En mindre del av utvalget er 
sendt til de i vårt panel vi fra nylige 
undersøkelser har opplysninger om at har barn i 
barnehage

• Feilmarginene i undersøkelsen ligger mellom +/-
1,4% og +/- 3,2% avhengig av svarandelen i 
alternativet. Feilmarginen er høyest ved 50%.
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ANALYSEBESKRIVELSE

• For alle kategoriske spørsmål i undersøkelsen blir 
resultatene presentert som andeler, oppgitt 
i prosent.

o For spørsmål hvor det benyttes mulighet for å avgi 
flere svar per spørsmål (flersvar), vil summen av 
andelene overstige 100%. 

• Alle svar vises for totalutvalget, og brytes ned på 
delutvalg når dette finnes formålstjenlig ut fra resultatene 
i den statistiske analysen.

• Spørsmålene er brutt ned på bakgrunnsvariabler

o Når en bakgrunnsvariabel ikke er funnet relevant for 
presentasjonen er det hovedtallet som beskriver 
aktuelle forhold best. 

• I teksten benytter vi begrepet statistisk signifikante 
forskjeller. Dette betyr at forskjellene vi beskriver er 
utenfor feilmarginene som resultatene må tolkes 
innenfor. Alle signifikante funn er basert på en statistisk 
test, med en sikkerhet på 95%. 

o Dette er bransjestandard innen markedsanalyse.

• Alle utvalgsundersøkelser inneholder usikkerhet når 

resultatene skal generaliseres til den totale målgruppen. Gitt 

at utvalget er representativt for populasjonen kan denne 

usikkerheten betegnes i form av feilmarginer.

• Resultatene på totalt nivå må tolkes innenfor feilmarginer på 

+/- 1,4% og +/- 3,2% prosentpoeng. Feilmarginer for 

undergrupper (f.eks. resultat brutt ned på type barnehage) 

og eventuelle andre krysstabuleringer er større, siden 

utvalget da er enda mindre. Feilmarginene er en funksjon av 

antall respondenter, den totale populasjonen, samt 

svarfordelingen på spørsmålene. 

• Feilmarginene er størst der fordelingen er 50/50, og lavest 

der svarfordeling er 5/95. Ettersom den totale populasjonen 

er ukjent er feilmarginene beregnet på et såkalt 

uendelighetsunivers, som er minst 10 ganger så stor som 

nettoutvalget.



Bakgrunnsspørsmål

Oppsummering av hovedfunn



Tema for undersøkelsen

1
Kjennskap til nytt lovverk og 

informasjonsflyt om dette

I hvilken grad er man kjent med hvem en skal si ifra 

til hvis ens barn ikke trives eller ikke har det trygt og 

godt i barnehagen?

I hvilken grad er man kjent med hvem en skal si ifra 

til dersom en voksen i barnehagen krenker ens 

barn?

Hvem ville en kontaktet dersom du opplevde at 

barnehagen ikke gjorde nok for at ens barn har det 

trygt og godt i barnehagen?

I hvilken grad kjenner en til hvilke rutiner 

barnehagen har dersom foreldre gir beskjed om at 

deres barn ikke har det trygt og godt i barnehagen?

2
Kjennskap til hvem man skal ta 

opp bekymringer med, og hvilke 

rutiner barnehagen har for 

behandling av slike bekymringer

Har en selv opplevd at ens barn ikke har 

det trygt og godt barnehagemiljø? 

Ble bekymringen tatt opp med 

barnehagen?

I hvilken grad opplevde en å bli lyttet til og 

tatt på alvor når en tok opp sin bekymring?

Hvordan ble bekymringen fulgt opp og 

håndtert av barnehagen?

3
Om en selv har meldt fra om 

barnet ikke har det trygt og godt 

i barnehagen, og hvordan har 

dette blitt håndtert

I hvilken grad kjenner man til lovverket som 

skal sikre at barna har det trygt og godt i 

barnehagen?

Har man fått noe informasjon om det nye 

lovverket? I tilfelle, hvordan?

I hvilken grad har barnehagen informert om 

det nye lovverket?



OPPSUMMERING AV HOVEDFUNN

• Det er relativt få foreldre som har en god kjennskap 
til lovverket som skal sikre at barna har det trygt og 
godt i barnehagen. Til sammen 21 % kjenner 
lovverket svært eller ganske godt, mens 46 % 
kjenner det svært eller ganske dårlig.

• 43 % av foreldrene oppgir at de har mottatt 
informasjon om det nye lovverket, mens 39 % har 
ikke fått noe informasjon og 18 % er usikre på om 
de har fått noe informasjon. Til sammen 34 % av 
foreldrene mener at barnehagen har informert dem i 
stor eller noen grad.

• Til tross for ganske få har god kjennskap til det nye 
lovverket og informasjonen om det i mindre grad har 
nådd fram til foreldrene, er foreldrene ganske godt 
kjent med hvem de skal kontakte hvis barnet deres 
ikke trives eller ikke har det trygt i barnehagen. 86 % 
er i stor eller noen grad kjent med hvem de skal 
kontakte, og 74 % svarer at de ville si fra til 
pedagogisk leder. 

• 76 % kjenner også til hvem de skal si fra til hvis en 
voksen krenker barnet.

• Drøyt 60 % ville kontaktet styrer for barnehagen 
dersom de opplevde at barnehagen ikke gjorde nok 
for at barnet skulle ha det trygt og godt

• Flertallet av foreldrene har liten eller ingen 
kjennskap til hvilke rutiner barnehagen har for å 
håndtere saker der foreldre gir beskjed om at deres 
barn ikke har det trygt og godt i barnehagen. Til 
sammen 60 % oppgir at de i liten eller ingen grad 
har kjennskap til slike rutiner ved barnehagen. Bare 
34 % svarer at de i stor eller noen grad kjenner til 
dette.

• 1/5 av foreldrene oppgir at de selv har opplevd at 
barnet deres ikke hadde et trygt og godt 
barnehagemiljø. 20 % tok opp problemet med 
barnehagen, mens 2 % lot være å ta dette opp. Det 
er en tendens til at andelen som har opplevd dette 
øker noe jo eldre barna deres er.

• 61 % av de som har tatt opp problemet med 
barnehagen oppgir at de i stor grad ble tatt på alvor 
når de tok opp sin bekymring. Ytterligere 27 % 
mener de i noen grad ble tatt på alvor. Det er 
imidlertid til sammen 11 % som i liten eller ingen 
grad opplevde at de ble lyttet til og tatt på alvor

• Vi har sett på alle disse spørsmålene knyttet til om 
en har barnet i privat eller kommunal barnehage. 
Stort sett finner vi bare marginale forskjeller mellom 
de to typene barnehager 



Bakgrunnsspørsmål

Resultater: Kjennskap til nytt lovverk



1. januar 2021 fikk barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye loven skal 

sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag.  I hvilken grad kjenner du til 

lovverket som skal sikre at barna har det trygt og godt i barnehagen? (n=1046)
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• Det er relativt få som har en god 
kjennskap til lovverket som skal 
sikre at barna har det trygt og godt 
i barnehagen. Til sammen 21 % 
kjenner lovverket svært eller 
ganske godt. 

• Derimot svarer til sammen 46 % at 
de kjenner lovverket svært eller 
ganske dårlig, mens 32 % kjenner 
det verken godt eller dårlig.

• Kvinner har noe bedre kjennskap til 
lovverket enn menn. Blant 
kvinnene svarer 25 % at de kjenner 
det godt, mens denne andelen er 
13 % blant mennene.

• Aldersmessig ser vi en tendens til 
at kjennskapen er noe bedre blant 
de yngre foreldrene. 30 % av de 
mellom 20-30 år har god kjennskap 
til lovverket



I hvilken grad kjenner du til lovverket som skal sikre at barna har det trygt og godt i 

barnehagen? Brutt ned på type barnehage og størrelse

Type barnehage Barnehagestørrelse (antall barn)

Kommunal Privat Under 20 barn 20-49 barn 50-99 barn 100 barn eller mer

Vet ikke 2 % 1 % 0 % 1 % 1 % 2 %

Svært dårlig 19 % 21 % 25 % 16 % 20 % 16 %

Ganske dårlig 25 % 27 % 21 % 26 % 27 % 31 %

Verken godt eller 

dårlig
33 % 31 % 21 % 37 % 31 % 28 %

Ganske godt 16 % 15 % 21 % 17 % 14 % 15 %

Svært godt 6 % 6 % 12 % 4 % 6 % 7 %

Antall svar 525 521 67 309 479 128

• Det er i realiteten svært liten forskjell i kjennskapen til det nye lovverket mellom foreldre som har barn i 

kommunale eller private barnehager.  

• Det er heller ikke noen systematisk forskjell knyttet til størrelsen på barnehagen. Et mulig unntak kan 

være at noe flere har god kjennskap i de minste barnehagene, men her skal det bemerkes at antall svar 

i denne gruppen er få, og således omfattes av relativt store feilmarginer. Pga. av dette er forskjellen fra 

de øvrige ikke statistisk signifikant.  



Har du fått noe informasjon om det nye lovverket? I tilfelle, hvordan har du fått denne 

informasjonen? (n=1046)
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• På spørsmål om man har fått noe informasjon 
om det nye lovverket, svarer 39 % at de ikke 
har fått noe informasjon i det hele tatt. Det er 
også 18 % som ikke vet om de har fått noe 
informasjon om dette.

• Det er altså et mindretall på 43 % som oppgir 
at de har mottatt noen informasjon om det nye 
lovverket.

• Det er først og fremst gjennom møter i regi av 
barnehagen (19 %), og gjennom tilsendt 
informasjon (17 %), man har mottatt 
informasjon. 13 % har også fått informasjon 
gjennom barnehagens hjemmeside.

• Det er ganske små forskjeller når vi bryter ned 
på alder og kjønn. Litt flere kvinner enn menn 
har fått informasjonen gjennom møter i regi av 
barnehagen. Dette gjelder også for de yngre 
foreldrene sammenlignet med de øvrige.

• Det er heller ikke noen systematiske ulikheter 
med hensyn til hvor i landet man bor. Vi ser 
imidlertid et visst trekk i retning av at litt flere 
har fått informasjon i mindre kommuner enn i 
de store. 



Har du fått noe informasjon om det nye lovverket? I tilfelle, hvordan har du fått denne 

informasjonen? Brutt ned på type barnehage og størrelse

Type barnehage Barnehagestørrelse (antall barn)

Kommunal Privat Under 20 barn 20-49 barn 50-99 barn
100 barn eller 

mer

I møte(r) i regi av barnehagen(e) 

som mitt/mine barn går i
20 % 17 % 19 % 20 % 19 % 18 %

I foreldresamtale(r) hvor dette var 

tema
6 % 6 % 4 % 8 % 5 % 6 %

Fått tilsendt informasjon 17 % 17 % 12 % 19 % 19 % 14 %

Gjennom hjemmesiden til 

barnehagen(e) og/eller 

barnehageeieren(e)

11 % 14 % 7 % 14 % 12 % 19 %

Fra helsesøster, PPT eller andre 

tverrfaglige instanser
1 % 1 % 3 % 1 % 1 % 2 %

Fra andre foreldre (foreldrenettverk 

eller uformelle samtaler)
2 % 3 % 7 % 5 % 2 % 1 %

Fra rådsorgan i barnehagen(e)(FAU 

og/eller SU)
6 % 7 % 10 % 6 % 6 % 7 %

Annet: 4 % 4 % 9 % 2 % 5 % 5 %

Har ikke fått noe informasjon om det 

nye lovverket
40 % 37 % 39 % 37 % 38 % 38 %

Vet ikke 18 % 18 % 16 % 17 % 16 % 22 %

Antall svar 525 521 67 309 479 128



I hvilken grad har barnehagen informert deg om det nye lovverket? (n=1046)

15%

41%

11%

25%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Vet ikke Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad

• Som det fremgikk av foregående spørsmål hadde 
39 % av foreldrene ikke fått noen informasjon om 
det nye lovverket. Disse finner vi blant de 41 % 
som nå svarer at de ikke har fått noen informasjon 
fra barnehagen.

• Det er også 15 % som svarer vet ikke, dvs. de har 
fått informasjon, men vet ikke om de har fått noe 
fra barnehagen.

• 11 % har fått litt informasjon fra barnehagen, men 
vurderer det som i liten grad

• 25 % oppgir at barnehagen har informert dem i 
noen grad, mens 9 % mener den har informert 
dem i stor grad. Til sammen oppgir altså 34 % av 
foreldrene at barnehagen har informert dem i stor 
eller noen grad.

• Det er ganske små forskjeller når vi bryter ned på 
alder og kjønn. Som for foregående spørsmål er 
det litt flere kvinner enn menn som mener de i stor 
eller noen grad har fått informasjon fra 
barnehagen. Dette gjelder også for de yngre 
foreldrene sammenlignet med de øvrige.

• Andelene som i stor eller noen grad har fått 
informasjon fra barnehagen varierer mellom 31 % i 
Oslo og Viken til 40 % i Agder og Sør-Østlandet. 
Det er også her et trekk at litt flere har fått 
informasjon fra barnehagen i mindre kommuner 
enn i de store. 



I hvilken grad har barnehagen informert deg om det nye lovverket? Brutt ned på type 

barnehage og størrelse

Type barnehage Barnehagestørrelse (antall barn)

Kommunal Privat Under 20 barn 20-49 barn 50-99 barn 100 barn eller mer

Vet ikke 14 % 15 % 12 % 13 % 15 % 14 %

Ikke i det hele tatt 42 % 40 % 42 % 39 % 41 % 39 %

I liten grad 11 % 10 % 10 % 10 % 11 % 14 %

I noen grad 24 % 26 % 27 % 28 % 25 % 23 %

I stor grad 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 %

Antall intervju 525 521 67 309 479 128

• Forskjellen mellom foreldre som har barn i kommunale eller private barnehager er liten og ikke statistisk 

signifikant.  

• Forskjellen er også liten når vi bryter ned på barnehagestørrelse, men her er det en viss tendens til at 

de som har barn i små barnehager i litt større grad ser ut til å fått informasjon om lovverket fra 

barnehagen, enn blant foreldre med barn i de største barnehagene.



Bakgrunnsspørsmål

Resultater: Kjennskap til hvem som skal kontaktes ved 

bekymring



I hvilken grad er du kjent med hvem du skal si ifra til hvis ditt/dine barn ikke trives eller 

ikke har det trygt og godt i barnehagen? (n=1046)
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• Til tross for at spørsmålene så langt har vist at 
ganske få har god kjennskap til det nye 
lovverket og informasjonen om det i mindre 
grad har nådd fram til foreldrene, er foreldrene 
ganske godt kjent med hvem de skal kontakte 
hvis barnet deres ikke trives eller ikke har det 
trygt i barnehagen. 

• 58 % svarer at de i stor grad er kjent med 
hvem som skal kontaktes, mens ytterligere 28 
% svarer at de i noen grad er kjent med dette. 
Til sammen svarer altså 86 % at de i stor eller 
noen grad vet dette. 

• 13 % er imidlertid i liten eller ingen grad kjent 
med hvem de skal si fra til i slike tilfeller.

• Det er litt flere kvinner enn menn som i stor 
eller noen grad er kjent med hvem de skal si 
fra til (88 mot 82 %). Aldersmessig er det her 
bare små forskjeller.

• Andelene som i stor eller noen grad har fått 
informasjon fra barnehagen varierer mellom 
84 % blant foreldre i Oslo og Viken og 
Trøndelag, til 91 % blant foreldre i Agder og 
Sør-Østlandet. Det er også her et trekk at litt 
flere vet hvem som skal kontaktes i mindre 
kommuner enn i de store. 



I hvilken grad er du kjent med hvem du skal si ifra til hvis ditt/dine barn ikke trives eller 

ikke har det trygt og godt i barnehagen? Brutt ned på type barnehage og størrelse

Type barnehage Barnehagestørrelse (antall barn)

Kommunal Privat Under 20 barn 20-49 barn 50-99 barn 100 barn eller mer

Vet ikke 2 % 2 % 4 % 0 % 3 % 2 %

Ikke i det hele tatt 3 % 2 % 1 % 3 % 3 % 2 %

I liten grad 10 % 9 % 7 % 12 % 8 % 12 %

I noen grad 30 % 26 % 19 % 26 % 28 % 36 %

I stor grad 55 % 61 % 67 % 59 % 59 % 48 %

Antall intervju 525 521 67 309 479 128

• Samlet kjennskap (stor og noen grad) er i realiteten helt lik mellom foreldre som har barn i kommunale og private 
barnehager. Riktignok er det litt flere blant de som har barn i private barnehager som svarer i stor grad. Denne 
forskjellen er statistisk signifikant  

• Det er også en tendens til at andelene som i stor grad er kjent med hvem en skal si fra til er høyest blant de som 
har barn i små barnehager, mens den er lavest blant de som har barn i store barnehager. Denne forskjellen kan 
ha med å gjøre at dette er mer oversiktlig i små barnehager, og dette jevner seg også ut hvis vi tar med andelene 
som svarer at de i noen grad vet dette. 



Hvem ville du først og fremst snakket med i barnehagen hvis ditt/dine barn ikke trives i 

barnehagen? (n=1046)
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• På spørsmål om hvem de først og 
fremst ville snakket med i 
barnehagen dersom barnet deres 
ikke trivdes, vill de aller fleste tatt 
dette opp med pedagogisk leder. 74 
% svarer dette..

• Den man har best kjemi med ville 
være førstevalget for 11 % av 
foreldrene, mens 9 % ville tatt det 
opp med styrer.

• Her ser vi en interessant forskjell 
mellom menn og kvinner. Mens 78 % 
av kvinnene ville tatt dette opp med 
pedagogisk leder, er denne andelen 
66 % blant mennene.

• Derimot svarer 13 % at de ville gått til 
styrere av barnehagen, mens 6 % av 
kvinnene svarer dette.

• Vi ser også en tendens til at andelen 
som ville gå til pedagogisk leder øker 
jo høyere utdanning forelderen har.



Hvem ville du først og fremst snakket med i barnehagen hvis ditt/dine barn ikke trives i 

barnehagen? Brutt ned på type barnehage og størrelse

Type barnehage Barnehagestørrelse (antall barn)

Kommunal Privat Under 20 barn 20-49 barn 50-99 barn 100 barn eller mer

Styrer 7 % 10 % 22 % 13 % 5 % 3 %

Pedagogisk leder 75 % 72 % 49 % 69 % 78 % 80 %

Assistent 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 %

Fagarbeider 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 %

Den ansatte jeg 

har best kjemi med
12 % 10 % 13 % 10 % 10 % 13 %

Den ansatte som 

møter meg i 

garderoben

5 % 4 % 10 % 5 % 4 % 4 %

Tar den første og 

beste
1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 %

Vet ikke 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 %

Antall intervju 525 521 67 309 479 128

• Det er i realiteten ganske liten forskjell i hvem en ville snakket med i barnehagen mellom foreldre som har barn i kommunale eller 
private barnehager. Det er en svak tendens til at litt flere foreldre til barn i private barnehager ville tatt kontakt direkte med styrer, enn 
blant foreldre til barn i kommunale barnehager. Forskjellen er så vidt statistisk signifikant.  

• Det er imidlertid en tydeligere tendens til at andelene som vil snakke med pedagogisk leder er økende, so større barnehagen er. På 
samme måten er andelene som vil snakke med styrer synkende jo større barnehagen er. Dette har gjerne med tilgjengeligheten til 
styrer i små versus store barnehager å gjøre.  



I hvilken grad er du kjent med hvem du skal si ifra til dersom du opplever at en voksen 

i barnehagen krenker ditt/dine barn? (n=1046)
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• Som for spørsmålet om en kjenner til 
hvem man skal si fra til hvis barnet er 
utrygg i barnehagen, så kjenner flertallet 
relativt godt til hvem de skal si fra til hvis 
en voksen krenker barnet. Likevel ar 
andelene litt lavere. 

• 42 % svarer at de i stor grad kjenner til 
dette, mens ytterligere 32 % kjenner i 
noen grad til dette. Til sammen svarer 
76% at de i stor eller noen grad kjenner til 
dette.

• Imidlertid er det her 21 % som i liten eller 
ingen grad kjenner til hvem de skal si fra 
til, og 5 % svarer vet ikke på dette 
spørsmålet. 

• Forskjellen mellom menn og kvinner er 
liten på dette spørsmålet, og det er heller 
ikke særlige forskjeller når vi ser dette i 
forhold til alder eller utdanningsnivå. Det 
samme gjelder når vi ser dette brutt ned 
på landsdel eller kommunestørrelse



I hvilken grad er du kjent med hvem du skal si ifra til dersom du opplever at en voksen 

i barnehagen krenker ditt/dine barn? Brutt ned på type barnehage og størrelse

Type barnehage Barnehagestørrelse (antall barn)

Kommunal Privat Under 20 barn 20-49 barn 50-99 barn 100 barn eller mer

Vet ikke 6 % 4 % 3 % 3 % 5 % 4 %

Ikke i det hele tatt 6 % 6 % 9 % 6 % 5 % 7 %

I liten grad 16 % 13 % 12 % 15 % 15 % 17 %

I noen grad 32 % 32 % 30 % 34 % 33 % 25 %

I stor grad 39 % 45 % 46 % 42 % 42 % 47 %

Antall intervju 525 521 67 309 479 128

• Kjennskapen til hvem som skal kontaktes hvis et barn blir krenket av en voksen ser ut til å være litt 

bedre blant foreldre som har barn i private barnehager. Dette gjelder andelene somsvarer i stor grad.  

• Størrelsen på barnehagen ser ikke ut til å noe å si for i hvilken grad foreldrene har kjennskap til hvem 

som skal kontaktes i slike tilfeller.  



Hvem ville du kontaktet dersom du opplevde at barnehagen ikke gjorde nok for at 

ditt/dine barn har det trygt og godt i barnehagen?
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• I det påfølgende spørsmålet var vi opptatt av 
hvem foreldrene ville kontaktet hvis de 
opplevde at barnehagen ikke gjorde nok for at 
barnet skulle ha det trygt og godt. 

• De klart fleste foreldrene ville tatt dette opp 
med styrer av barnehagen. 61 % av foreldre 
med barn i private barnehager svarer dette, og 
65 % av de med barn i kommunale 
barnehager svarer dette

• Siden kommunen er barnehageeier i 
kommunale barnehager, var alternativet 
barnehageeier kun mulig å velge for foreldre 
med barn i private barnehager. 19 % av 
foreldrene med barn i private barnehager 
oppgir da at de ville kontaktet barnehageeier

• Blant de som har barn i kommunale 
barnehager ville kontaktet kommunen.

• Også blant de som bruker private barnehager 
er det 10 % som ville kontaktet kommunen.

• Kvinner vil i større grad enn menn gå til styrere 
av barnehagen i slike saker. Menn vil i større 
grad enn kvinner gå til barnehageeier eller 
kommunen. Dette gjelder både for private og 
kommunale barnehager. 



Bakgrunnsspørsmål

Resultater: Kjennskap til barnehagens rutiner



I hvilken grad kjenner du til hvilke rutiner barnehagen har dersom foreldre gir beskjed 

om at deres barn ikke har det trygt og godt i barnehagen? (n=1046)
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• Barnehagene bør ha rutiner for hvordan 
de skal håndtere saker der foreldre gir 
beskjed om at deres barn ikke har det 
trygt og godt i barnehagen. Vi var derfor 
interessert i om foreldrene er kjent med 
hvilke rutiner barnehagen deres har for 
slike saker.

• Flertallet av foreldrene har liten eller 
ingen kjennskap til disse rutinene. Til 
sammen 60 % oppgir at de i liten eller 
ingen grad har kjennskap til slike rutiner 
ved barnehagen de har barnet sitt i. Bare 
34 % svarer at de i stor eller noen grad 
kjenner til dette.

• Det er her relativt liten forskjell mellom 
menn og kvinner, og heller ikke særlige 
forskjeller avhengig av alder. 

• Vi finner imidlertid noen forskjeller etter 
hvor i landet man bor. Lavest kjennskap 
finner vi i Oslo og Viken, og i Trøndelag 
med 30 % stor eller noen grad av 
kjennskap. Høyest kjennskap finner vi i 
Innlandet og Agder og Sør-Østlandet 
med 41 %.



I hvilken grad kjenner du til hvilke rutiner barnehagen har dersom foreldre gir beskjed om at 

deres barn ikke har det trygt og godt i barnehagen? Brutt ned på type barnehage og størrelse

Type barnehage Barnehagestørrelse (antall barn)

Kommunal Privat Under 20 barn 20-49 barn 50-99 barn 100 barn eller mer

Vet ikke 5 % 7 % 3 % 6 % 6 % 6 %

Ikke i det hele tatt 26 % 21 % 16 % 19 % 25 % 23 %

I liten grad 35 % 38 % 34 % 39 % 36 % 35 %

I noen grad 25 % 23 % 37 % 24 % 22 % 24 %

I stor grad 10 % 10 % 9 % 10 % 10 % 12 %

Antall intervju 525 521 67 309 479 128

• Det er i realiteten svært liten forskjell i kjennskapen til barnehagens rutiner mellom foreldre som har 

barn i kommunale eller private barnehager.  

• Derimot skiller de minste barnehagene seg ut med en noe høyere andel (46 %) som har slik kjennskap i 

stor eller noen grad. For de øvrige barnehagestørrelsene varierer denne andelen mellom 32 og 36 %.   



Kjenner du til hva barnehagen gjør dersom foreldre gir beskjed om at deres barn ikke 

har det trygt og godt i barnehagen? (n=1046)
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• Vi gikk videre med rutinene, og spurte om 
en kjenner til hva barnehagen gjør 
dersom foreldre gir beskjed om at deres 
barn ikke har det trygt og godt i 
barnehagen. Her satte vi opp prekodete
alternativer, som i prinsippet betyr at vi 
har målt om man vet om barnehagen gjør 
følgende tiltak.

• At barnehagens rutiner ikke er særlig 
kjent blant foreldre, ser vi tydelig ved at 
61 % svarer nei, og således ikke kjenner 
til at barnehagen gjennomfører noen av 
tiltakene vi har listet opp.

• 28 % kjenner til at barnehagen kaller inn 
og gjennomfører møte med foreldre, og 
22 % er også kjent med at barnehagen 
informerer alle ansatte om tiltakene som 
er iverksatt. 21 % kjenner til at 
barnehagen kaller inn og gjennomfører 
møter for å evaluere tiltakene underveis.



Kjenner du til hva barnehagen gjør dersom foreldre gir beskjed om at deres barn ikke 

har det trygt og godt i barnehagen? Brutt ned på type barnehage og størrelse

Type barnehage Barnehagestørrelse (antall barn)

Kommunal Privat Under 20 barn 20-49 barn 50-99 barn 100 barn eller mer

Ja, kaller inn og 

gjennomfører møter med 

foreldre når barnehagen skal 

følge opp saken

27 % 30 % 33 % 28 % 29 % 29 %

Ja, utarbeider skriftlig 

aktivitetsplan
19 % 16 % 19 % 18 % 17 % 20 %

Ja, kaller inn og 

gjennomfører møter for å 

evaluere tiltakene underveis

22 % 20 % 22 % 21 % 22 % 22 %

Ja, gir referat til foreldre fra 

møtene
12 % 10 % 18 % 10 % 11 % 10 %

Ja, informerer alle ansatte på 

avdelingen slik at de er kjent 

med hvilke tiltak som er 

igangsatt for at barnet skal få 

det trygt

21 % 23 % 25 % 23 % 23 % 16 %

Ja, annet 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 %

Nei 60 % 62 % 51 % 59 % 61 % 60 %

Antall intervju 525 521 67 309 479 128



Bakgrunnsspørsmål

Resultater: Egen erfaring ved bekymring



Har du opplevd at ditt/dine barn ikke har det trygt og godt barnehagemiljø? I tilfelle, tok 

du dette opp med barnehagen(e)? (n=1046)
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• I siste del av undersøkelsen ba vi foreldrene oppgi 
om de selv hadde erfaringer med at barnet deres 
ikke hadde et trygt og godt barnehagemiljø

• Som det fremgår av figuren svarer til sammen 22 
% at de har hatt slike opplevelser. 20 % tok opp 
problemet med barnehagen, mens 2 % lot være å 
ta dette opp.

• Ser vi dette i forhold til alderen på barnet/barna de 
har i barnehagen, ser vi en tendens til at 
opplevelsen av bekymring øker jo eldre barn man 
har. Blant foreldre til barn i alderen 5-6 år svarer 
29 % at de har hatt bekymringer. Blant de som har 
barn i alderen 3-4 år er denne andelen 25 %, mens 
den er 17 % blant de som har barn i alderen 1-2 
år.

• Det er noe forskjell avhengig av hvilken landsdel 
man bor i. Andelene som oppgir at de har hatt slike 
bekymringer, varierer fra 17 % i Trøndelag til 28 % 
i Nord-Norge. En skal imidlertid være forsiktig med 
å konkludere på dette, da det er varierende antall 
intervju i de ulike landsdelene. Både i Trøndelag 
og Nord-Norge er det i underkant av 100 
respondenter, noe som bidrar til at feilmarginene 
er større for disse. Rent statistisk er ikke disse 
andelene signifikant forskjellig fra snittet av alle 
respondentene.   



Har du opplevd at ditt/dine barn ikke har det trygt og godt barnehagemiljø? I tilfelle, tok 

du dette opp med barnehagen(e)? Brutt ned på type barnehage og størrelse

Type barnehage Barnehagestørrelse (antall barn)

Kommunal Privat Under 20 barn 20-49 barn 50-99 barn 100 barn eller mer

Ja, og tok det opp 

med 

barnehagen(e)

21 % 20 % 25 % 18 % 21 % 25 %

Ja, men tok det 

ikke opp med 

barnehagen(e)

2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 %

Nei 77 % 79 % 72 % 80 % 77 % 73 %

Antall intervju 525 521 67 309 479 128

• Forskjellen mellom foreldre som har barn i kommunale eller private barnehager når det gjelder 

opplevelse av at barnet deres ikke har hatt det trygt og godt i barnehagen, er marginal og ikke statistisk 

signifikant.  

• Brutt ned på barnehagestørrelse ser det ut som at det er i de minste og de største barnehagene at flest 

har opplevd slike bekymringer. Forskjellene er imidlertid ikke store.



I hvilken grad opplevde du å bli lyttet til og tatt på alvor når du tok opp din bekymring? 

(n=211)
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• Vi fulgte opp de foreldrene som svarte at de 
har opplevd bekymringer og tatt dette opp med 
barnehagen med to spørsmål om hvordan 
barnehagen håndterte bekymringen. Først 
spurte vi om i hvilken grad man opplevde å bli 
lyttet til og tatt på alvor.

• 61 % oppgir at de i stor grad ble tatt på alvor 
når de tok opp sin bekymring med 
barnehagen. Ytterligere 27 % mener de i noen 
grad ble tatt på alvor.

• Det er imidlertid til sammen 11 % som i liten 
eller ingen grad opplevde at de ble lyttet til og 
tatt på alvor når de tok opp sin bekymring

• Opplevelsen av å ikke bli tatt på alvor er 
relativt lik når vi ser dette i forhold til alderen 
på barnet/barna de har, men vi ser en tendens 
til at det blant foreldre for de eldre barna (5-6 
år) er færre som svarer at de i stor grad ble 
tatt på alvor. Blant disse svarer 56 % at de i 
stor grad ble tatt på alvor, mens denne 
andelen ligger mellom 63 og 66 % blant 
foreldre med yngre barn. Foreldrene med 
eldre barn svarer imidlertid oftere at de i noen 
grad ble tatt på alvor.



I hvilken grad opplevde du å bli lyttet til og tatt på alvor når du tok opp din bekymring? 

Brutt ned på type barnehage og størrelse

Type barnehage Barnehagestørrelse (antall barn)

Kommunal Privat Under 20 barn 20-49 barn 50-99 barn 100 barn eller mer

Vet ikke 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 %

Ikke i det hele tatt 2 % 3 % 12 % 4 % 1 % 0 %

I liten grad 9 % 8 % 12 % 9 % 9 % 6 %

I noen grad 25 % 30 % 24 % 23 % 31 % 19 %

I stor grad 63 % 59 % 53 % 64 % 59 % 72 %

Antall intervju 109 102 17 56 102 32

• Siden det er bare 211 som har fått disse oppfølgingsspørsmålene, skal en være forsiktige med å trekke 

for sterke slutninger av disse nedbrytningene. Forskjellen mellom foreldre med barn i private og 

kommunale barnehager er for liten til å være statistisk signifikant. Det samme gjelder når vi bryter ned 

på barnehagestørrelse 



Hvordan ble bekymringen din fulgt opp og håndtert av barnehagen? (n=211)
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Annet:

Ingen av disse
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• Til slutt fulgte vi opp med et spørsmål om 
hvordan bekymringen ble fulgt opp i 
barnehagen.

• Selv om det her var mulig å oppgi flere 
alternativ eller tiltak, er det ikke mange som 
oppgir mer enn 1-2 alternativ. Bare 26 % 
oppgir at flere enn to tiltak ble gjennomført

• 33 % ble kalt inn til møte med barnehagen når 
barnehagen skulle følge opp saken

• 50 % av foreldrene svarer at alle ansatte ble 
kjent med tiltak som skulle igangsettes

• 12 % ble kalt inn til møte for å evaluere 
tiltakene

• Det er 12 % som oppgir at dette ble håndtert 
på andre måter. En gjennomgang av disse 
svarene, gir i første rekke inntrykk av at 
bekymringene ble håndtert på en mer uformell 
måte. Noen svarer at håndteringen ble 
håndtert gjennom muntlige tilbakemeldinger 
om at dette skulle følges opp. I noen tilfeller 
ser det imidlertid ut til at bekymringen er hevet 
til et annet nivå enn bare barnehagen, slik som 
PPT  



Hvordan ble bekymringen din fulgt opp og håndtert av barnehagen? Brutt ned på type 

barnehage og størrelse

Type barnehage Barnehagestørrelse (antall barn)

Kommunal Privat Under 20 barn 20-49 barn 50-99 barn 100 barn eller mer

Jeg/vi ble kalt inn til møter 

når barnehagen skulle følge 

opp saken

32 % 33 % 29 % 25 % 35 % 38 %

Det ble utarbeidet en 

skriftlig aktivitetsplan
17 % 13 % 12 % 20 % 12 % 19 %

Jeg/vi ble kalt inn til møter 

når tiltakene skulle 

evalueres

14 % 10 % 18 % 14 % 11 % 9 %

Jeg/vi fikk et referat fra 

møtene jeg/vi var på
13 % 12 % 6 % 14 % 11 % 19 %

Alle de ansatte på 

avdelingen ble kjent med 

hvilke tiltak som skulle 

igangsettes for at mitt/mine 

barn skulle få det trygt

46 % 55 % 47 % 52 % 50 % 53 %

Annet: 10 % 14 % 18 % 13 % 10 % 16 %

Ingen av disse 19 % 12 % 18 % 21 % 14 % 13 %

Vet ikke 5 % 5 % 0 % 4 % 7 % 0 %

Antall intervju 109 102 17 56 102 32

• Siden det er bare 211 som har fått disse oppfølgingsspørsmålene, skal en være forsiktige med å trekke for sterke slutninger av disse nedbrytningene. Forskjellen 
mellom foreldre med barn i private og kommunale barnehager er for liten til å være statistisk signifikant. Det samme gjelder når vi bryter ned på barnehagestørrelse 



Utvalgets sammensetning

3
4



Barn i barnehage?

Ja, ett barn; 73%

Ja, to eller flere barn; 27%



Hva er alderen på ditt/dine barn som går i barnehage?
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Hvor mange barn er det i barnehagen ditt/dine barn går i?
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Er barnehagen ditt/dine barn går i kommunal eller privat eid?

Kommunal; 50%

Privat; 50%



DEMOGRAFISK FORDELING
Dataene er vektet på befolkningstall fra SSB
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FEILMARGINER
Feilmarginverdiene ved et 95 % konfidensintervall for et utvalg basestørrelser og prosentfordelinger. 

Tolkning: For et utvalg på 200 respondenter, og en prosentfordeling på 5 %, vil feilmarginene være +/- 3.1 %. 

Den øvre grensen blir dermed 8.1 % og den nedre grensen 1.9 %.


