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Barnehageansattes situasjon under koronakrisen
Undersøkelsen og datamaterialet
Notatet er basert på en nettbasert spørreundersøkelse gjennomført av REACH - forskningsmiljø for
tverrfaglig forskning på barnehager og barndom i storbyen ved OsloMet i perioden 3. til 16. april
2020 til alle ansatte (unntatt styrere) i kommunale og private barnehager i Bydel Søndre Nordstrand i
Oslo. Bydelen deltar i REACH-samarbeidet, og har bidratt i utforming av spørreskjemaet og i
utsendelsen av undersøkelsen. Undersøkelsen var anonym, dataene eies av OsloMet og analysene er
gjennomført av forskere ved OsloMet.
Svarprosent
Spørreundersøkelsen ble sendt til ca. 500 barnehageansatte. Ved fristens utløp 16. april, hadde 249
ansatte deltatt i undersøkelsen, dvs. en svarprosent på 50. Alle deltakere har vært sikret full
anonymitet i gjennomføringen av undersøkelsen, noe som innebærer at purring bare har vært mulig
som en påminnelse til alle mottakere av henvendelsen om deltakelse.
78 prosent av deltakerne i undersøkelsen jobber i kommunale barnehager, mens 22 prosent jobber i
private. Omtrent 60 prosent av alle ansatte i barnehager i bydelen arbeider i kommunale barnehager.
Dette betyr at svarprosenten for ansatte i kommunale barnehager er ca. 65, mens svarprosenten for
private barnehager er på ca. 28. En såpass lav responsrate innebærer at vi må tolke resultatene for
ansatte i private barnehager med stor forsiktighet.
Hvilke ansatte har svart?
Respondentene i undersøkelsen fordeler seg slik på ulike kategorier ansatte:
Kategori
Pedagogisk leder/barnehagelærer
Barne- og ungdomsarbeider/fagarbeider
Assistent
Annet
Totalt

Antall
103
46
84
16
249

Prosent
41
19
34
6
100

41 prosent av respondentene har oppgitt at de har et annet morsmål enn norsk.

Problemstillinger som drøftes i notatet
Dette notatet drøfter følgende aspekter ved de barnehageansattes situasjon under koronaperioden:
•
•
•
•
•

Informasjon og bruk av digitale verktøy
Organisering av arbeidet i barnehagen
Barnehagen som kollegialt fellesskap under krisen
Utfordringer i arbeidet
Ansattes anbefalinger ved åpning

Et gjennomgående spørsmål i analysene er: Har ulike grupper av ansatte – først og fremst
pedagogiske ledere/barnehagelærere vs. andre ansatte (assistenter og faglærte) – opplevd
koronaperioden forskjellig?
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Informasjon og bruk av digitale medier
Barnehageansattes vurdering av informasjonstilgang
Koronaepidemien innebar at alle barnehager ble stengt for ordinær drift fra 13. mars 2020.1
Stengningen kom brått, og betød en helt ny situasjon, ikke bare for barn og foreldre, men også for
barnehagens ansatte og ledelse. I denne situasjonen var god og riktig informasjon, både til foreldre
og ansatte, helt nødvendig. Vi spurte de ansatte om hvor de fant relevant informasjon for å kunne
utføre sine arbeidsoppgaver i denne perioden.
Figur 1. Hvor finner du informasjon som er viktig for å utføre din jobb i denne situasjonen? Prosent
(Det var mulig å krysse av inntil tre alternativer. N=18-217)
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Som vi ser av figuren, svarer nesten ni av ti ansatte at barnehagens styrer er en viktig kilde til
jobbrelatert informasjon i denne perioden. Nesten halvparten av respondentene svarer at de får
informasjon fra bydelens nettsider for ansatte (Workplace), mens omtrent én av tre svarer nasjonale
nettsider og kollegaer.
Vi har undersøkt om ulike grupper av ansatte har ulike informasjonskanaler i denne perioden.
Tabell 1. Hvor finner du informasjon som er viktig for å utføre din jobb i denne situasjonen? Etter
stillingskategori. Prosent av antall respondenter i kategorien.
Nasjonale
nettsider
40%

Pedagogiske
ledere/barnehagelærere
Andre ansatte
32%
Totalt
35%

Kommunens Bydelens
nettsider
nettsider
21%
58%

Kolleger

Styrer

Annet

27%

91%

6%

25%
24%

36%
32%

84%
87%

8%
7%

40%
48%

Tabell 1 viser at pedagogiske ledere og barnehagelærere i betydelig større grad enn andre assistenter
og fagarbeidere finner informasjon på bydelens nettsider, og i noen grad også på nasjonale nettsider
og hos styrer. Assistenter og fagarbeidere får noe mer informasjon gjennom kontakt med kolleger
sammenliknet med pedagogiske ledere/ barnehagelærere.

1

Barn av foreldre i samfunnskritiske yrker og særlig sårbare barn/barn fra sårbare familier fikk fortsatt tilbud
om barnehageplass.
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Vi har også spurt de barnehageansatte om hvordan de vurderer den informasjonen de får fra bydelen
(Figur 2).
Figur 2. Informasjonen jeg som ansatt mottar om koronasituasjonen fra bydelen er tydelig og klar.
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Svarene viser at de fleste ansatte er godt fornøyd med informasjonen fra bydelen i koronasituasjonen. Nesten åtte av ti er helt eller delvis enig i påstanden «Informasjonen jeg som ansatt
mottar om koronasituasjonen fra bydelen er tydelig og klar». Nærmere analyse viser ingen vesentlige
forskjeller mellom pedagogiske ledere/barnehagelærere og andre ansatte i vurdering av
informasjonen.
Over 70 prosent av de ansatte er helt eller delvis enig i at Workplace eller andre digitale plattformer
gir dem den informasjonen de trenger for å utføre jobben. Assistenter og fagarbeidere er i snitt litt
mer fornøyd med Workplace enn pedagogiske ledere/barnehagelærere, men forskjellene er små.
Barnehageansattes bruk av digitale plattformer
Det er betydelige forskjeller mellom ansattgrupper i hvorvidt de disponerer egen PC eller nettbrett
via jobben.
Tabell 2. Har du egen PC/nettbrett via jobben?
Ja
Nei
Totalt
(N=)

Pedagogisk leder/ barnehagelærer
59
41
100
(103)

Andre ansatte
19
82
101
(146)

Totalt
35
65
100
(249)

Mens nesten seks av ti pedagogiske ledere og barnehagelærere har nettbrett/PC gjennom jobben, er
tilsvarende for andre ansattgrupper snaut to av ti. Undersøkelsen viser at kompetansen i bruk av
digitale kommunikasjonsplattformer er høy blant barnehageansatte. Over ni av ti ansatte sier seg
helt eller delvis enig i en påstand om at de mestrer bruk av slike plattformer. Det er liten forskjell
mellom ansattgrupper, men i snitt mener pedagogiske ledere/barnehagelærere at de er noe bedre i
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bruk av digitale verktøy enn assistenter og fagarbeidere, og de svarer oftere at de har lært mye om
bruk av digital teknologi i løpet av koronaperioden.
Noe over halvparten av respondentene (53 prosent) sier at de har deltatt på videomøter med
kolleger i perioden med stengte barnehager.

Organisering av arbeidet i barnehagen under koronasituasjonen
Stengningen av barnehagene under koronakrisen innebar en stor omlegging av arbeidsdagen for de
ansatte. I løpet av kort tid skulle barnehagen organisere sitt arbeid på en helt ny måte. Det er grunn
til å anta at denne situasjonen var svært utfordrende både for ledelse og ansatte i barnehagene.
Vi spurte de ansatte i barnehagene i Søndre Nordstrand hva de syntes om barnehagens håndtering
av koronasituasjonen (Figur 3).
Figur 3. Jeg er godt fornøyd med barnehagens håndtering av koronasituasjonen (N=249)
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Resultatene viser en overveldende oppslutning om egen barnehages håndtering av koronasituasjonen. Nesten ni av ti er helt eller delvis fornøyd. Det er ingen forskjell mellom ulike grupper av
ansatte denne vurderingen.
Også de andre spørsmålene om organisering av arbeidet får jevnt over godt skussmål av de ansatte
(Figur 4). Åtte av ti sier at de er trygge på at de utfører jobben sin på en god måte (helt/delvis enig).
Tre av fire mener at barnehagen de jobber i har en tydelig og god arbeidsfordeling mellom de ansatte
og nesten åtte av ti svarer at personalet som har vært i barnehagen i denne tiden er delt i faste team.
Nærmere analyse viser små forskjeller mellom ulike grupper av ansatte. Pedagogiske ledere/
barnehagelærere er i snitt litt mindre fornøyd med arbeidsdelingen mellom ansatte og litt mindre
trygg på at de utfører jobben sin på en god måte.2

2

Forskjellene for hver av variablene er ikke signifikante, men til sammen danner resultatene et interessant
mønster. Resultatet kan imidlertid være preget av en viss tendens til ja-siing, der respondenter med lavere
kompetanse eller status i større grad enn andre sier seg ‘enig’ i ulike utsagn. Dette er det ikke mulig å
kontrollere for i våre data.
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Figur 4. Ansattes vurdering av organiseringen av arbeidet i barnehagen under koronasituasjonen.
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Selv om tilfredsheten med barnehagens håndtering av koronasituasjonen fremstår som høy blant de
ansatte, er det en mindre gruppe av ansatte som ikke er like fornøyd. Senere analyser må se
nærmere på hva som kjennetegner de som er mindre fornøyd, og om dette har sammenheng med
andre trekk ved hvordan barnehagene har fungert i denne perioden.
Barnehagen som kollegialt fellesskap under krisen
En situasjon som koronapandemien, der vante arbeidsformer endres radikalt, kan utfordre det
kollegiale fellesskapet på arbeidsplassen. Samtidig kan et slikt fellesskap bidra til at den enkelte, så
vel som barnehagen som en helhet, kan takle situasjonen bedre. Det er derfor interessant å se
hvordan de ansatte vurderer fellesskapet blant de ansatte i barnehagen under koronakrisen (Figur 5).
Figur 5. Ansattes vurdering av fellesskapet i barnehagen under koronaperioden. N=249
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Åtte av ti ansatte sier seg helt eller delvis enig i at de opplever å være en del av et arbeidsfellesskap i
koronasituasjonen og mer enn 85 prosent synes de har god kontakt med sine kollegaer i barnehagen.
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Igjen er det små forskjeller mellom grupper av ansatte, selv om pedagogiske ledere/barnehagelærerne i noe større grad opplever seg som en del av et arbeidsfellesskap. Begge grupper har like god
kontakt med kolleger.
Barnehagens styrer ser ut til å ha en viktig rolle i denne perioden. Nesten alle ansatte mener at
styreren i deres barnehage er tilgjengelig når de trenger hjelp. Denne oppfatningen er like sterk hos
assistenter og fagarbeidere som hos pedagogiske ledere/barnehagelærere.

Utfordringer for ansatte under koronakrisen
Mange barnehageansatte er bekymret for å gå på jobb
Selv om de barnehageansatte jevnt over er fornøyd med måten deres barnehage har taklet
koronasituasjonen på, er det liten tvil om at denne situasjonen er en påkjenning for mange. Vi har
bedt respondentene ta stilling til noen påstander om hvordan situasjonen kan oppleves (Figur 6).
Figur 6. Ansattes opplevelse av hverdagen under koronakrisen. N=249
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To av tre ansatte er helt eller delvis enig i at hverdagen oppleves som krevende under koronasituasjonen, og seks av ti er redde for å gå på jobb i denne perioden. Mens det ikke er vesentlige
forskjeller mellom grupper av ansatte i opplevelsen av arbeidssituasjonen som krevende, er det
tydelige forskjeller mellom ansattgruppene i bekymring om smitte og i frykten for å gå på jobb i
denne tiden. Assistenter/fagarbeidere er markert mer bekymrede for smitte og reddere for å gå på
jobb sammenliknet med pedagogiske ledere/barnehagelærere.
Vi har gjennomført en multivariat analyse der vi undersøker hvilken betydning ansattgruppe,
informasjon, kollegial kontakt, generell tilfredshet og bruk av smittevernsrutiner, har på frykten for å
bli smittet og redsel for å gå på jobb. Vi finner at to forhold har klar betydning: 1) om du er
pedagogisk leder/barnehagelærer eller ikke, og 2) om du synes informasjonen du har fått er tydelig
og klar. Det er en signifikant tendens til at de som ikke synes de har fått så klar informasjon, er mer
redde. Hva som er årsaken til forskjellen mellom grupper av ansatte, må undersøkes nærmere i
videre analyser.
Balanse mellom jobb og familieliv under koronasituasjonen
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Et annet aspekt ved håndteringen av koronasituasjonen for ansatte i barnehagene dreier seg om
balansen mellom eget familieliv og egne omsorgsoppgaver på den ene side, og jobben på den annen
(Figur 7).
Figur 7. Ansattes opplevelse av balanse mellom familieliv og jobb under koronasituasjonen. N=249
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Inntrykket fra våre resultater er at de fleste barnehageansatte ser ut til å håndtere balansen mellom
jobb og familie i koronasituasjonen. Det er relativt få som sier at arbeidsgiver ikke er forståelsesfulle
når de må ivareta omsorgsoppgaver i egen familie i denne perioden. Her er det igjen forskjeller
mellom grupper av ansatte. Det er markant flere assistenter/faglærte som mener jobben går ut over
familien, og som synes de blir møtt med liten forståelse for egne omsorgsoppgaver, sammenliknet
med pedagogisk ledere/ barnehagelærere.

Ansattes anbefalinger ved åpning
Til slutt i vår undersøkelse ba vi de ansatte i barnehagene om å gi noen anbefalinger hvis
barnehagene skulle åpnes igjen etter påsken 2020. Anbefalingene dreier seg dels om rutiner for
smittevern, dels om praktisk tilrettelegging i barnehagen og dels om tiltak overfor ansatte (Tabell 3).
I tillegg til de anbefalingene som ble gitt ved åpning av barnehagene, var det også relativt mange som
mente det er for tidlig å åpne nå, og som gir uttrykk for bekymring for hvordan de skal kunne ivareta
smittevernhensyn i barnehagen.
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Tabell 3. Barnehageansattes anbefalinger ved åpning av barnehagene.
Anbefalinger om

Spesifisering

Antall som har
nevnt tiltaket*

Smittevern

Informasjon og veiledning: Retningslinjer, informasjon på flere
språk, lokale rutiner

43

Tilgang på smittevernutstyr

10

Måle temperatur på alle

1

Teste (alle) ansatte, barn

8

Forsterket renhold, hygiene, etc.
Praktiske forslag Ikke alle barn til stede samtidig, begrense åpningstid, fordele barn
om tilrettelegging på dager
i barnehagen
Begrense foreldrekontakt, ta imot barna ute
Små barnegrupper
Mye utetid
Ikke egne drikkeflasker
Egen vogn til soving
Droppe varmmat
God tilgang på faste vikarer

12
14

Tiltak overfor
ansatte

Beskytte ansatte i risiko, eller med husstandsmedlemmer i risiko

9

Avklaring av ansattes rolle, spes. ansatte i risikogruppene

2

Møte med alle ansatte i forkant
Arbeidstøy for ansatte som kan vaskes på 60 grader

1
1

Legge til rette for ansatte med barn på mellomtrinnet

1

God planlegging
og organisering og
godt samarbeid
(med foreldre,
bydelen og andre
tjenester)
Åpne gradvis,
barn med størst
behov først

9
12
6
1
1
1
1

6
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* Antall er i seg selv ikke så viktig i spørsmål med åpne svar, men kan gi en antydning om hvor tyngden i de
ansattes oppmerksomhet ligger ved åpningen av barnehagene.

Avslutning: ansatte i barnehagene er fornøyd med mye, men redde for å bli smittet
I dette notatet har vi sett at barnehageansatte i Søndre Nordstrand i all hovedsak er fornøyd med
barnehagens håndtering av koronasituasjonen. De synes de får tydelig og god informasjon, og føler
at de er en del av et kollegialt fellesskap i denne perioden.
Samtidig er mange engstelige for å gå på jobb, ikke minst fordi de er redde for å bli smittet. Mange
synes at hverdagen er krevende i koronasituasjonen. Et interessant trekk er at de som har fått god
informasjon ser ikke ut til å være like redde som de som ikke har fått god informasjon.
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Vi har også observert forskjeller mellom grupper av ansatte. Assistenter/fagarbeidere er
gjennomgående mer engstelige for å gå på jobb i denne perioden, og mener i større grad enn
pedagogisk ledere/barnehagelærere at jobben går ut over familien.
Ansatte i barnehagene ble bedt om å gi anbefalinger ved eventuell åpning av barnehagene. Selv om
disse ble gitt før veilederen fra myndighetene ble offentliggjort, ser vi at det er mange fellestrekk:
små barnegrupper, mye utetid og minimering av kontakt med foreldre. I tillegg kan det være viktig å
merke seg at de ansatte i barnehagene i Søndre Nordstrand peker på behovet for god informasjon på
flere språk om åpningen av barnehagene.
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