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Till dig som bedriver pedagogisk omsorg

Unik undersökning frågar yngre barn
Det finns lite statistik om de yngsta barnen i Sverige. Vi saknar särskilt statistik om
hur de yngsta barnen mår och upplever sin vardag. I en unik undersökning vill
Barnombudsmannen därför samla in och lyfta barns egna röster.
Undersökningen Barns röster från förskolan kommer att äga rum i november 2018,
och görs på barnets förskola eller pedagogisk omsorg (t ex familjedaghem). Barnen
svarar på frågorna i en webbläsare på en platta, där de själva lyssnar på frågor och
svarar genom att klicka på bilder som motsvarar de olika svarsalternativen.
Målgruppen är barn födda 2013 och din verksamhet är en av de 300 verksamheter
som valts ut för att medverka!
Nu behöver vi din hjälp för att undersökningen ska bli så bra som möjligt. Vi vill ha
din hjälp att sprida inbjudan till barn och föräldrar och därefter att genomföra
själva undersökningen i november. Vi skickar med ett informationsbrev med en
blankett som du kan kopiera. Vi arbetar med passivt samtycke i den här
undersökningen, vilket innebär att föräldrarna får information, och själva kan säga
till om de inte vill att deras barn ska vara med. Om de vill att deras barn ska delta så
behöver de alltså inte göra någonting. Om de inte vill att deras barn ska delta så ska
de fylla i samtyckesblanketten som vi skickat med och lämna den till dig. Det är helt
frivilligt att delta och självklart bestämmer barnet själv om hen vill vara med. Men
om en av vårdnadshavarna har sagt nej, så gäller det. Vi skickar också med en
affisch som du kan sätta upp på så att föräldrarna kan se den.
Det barnen berättar i undersökningen kommer användas av Barnombudsmannen i
olika sammanhang. Bland annat kommer resultaten att presenteras i en eller flera
rapporter under 2019. Då berättar vi vad barnen har sagt, men ser till att inget barn
eller enskild omsorg kan identifieras. Redan i december kommer du att få
återkoppling på vad barnen i undersökningen har svarat, i form av ett material som
ni kan använda i er verksamhet och i samtal med barnen. Det preliminära resultatet
presenteras också för er pedagoger och för föräldrar under början av 2019.
Barnombudsmannen utövar inte tillsyn och kontrollerar inte enskilda verksamheter.
Ungefär två veckor innan undersökningen startar så kommer vi skicka ut mer
information. Om du har frågor, kontakta gärna min medarbetare Stella Rössborn.
Hon nås på stella.rossborn@barnombudsmannen.se, eller på telefon 08-692 29 83.
Läs mer på www.barnombudsmannen.se/barnsroster! Där kan du också ladda ner
eller skriva ut information.
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