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Dette er det andre nyhetsbrevet fra forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling. Her vil du ﬁnne
oppdatert informasjon, aktuelle nyhetssaker og etter hvert resultater fra prosjektet.

SMÅBARNSFEDRE SIER JA TIL FORSKNING!
Når barna i Barns sosiale utvikling fyller 1 år, er det fedrene som inviteres til å delta på intervju og videoopptak.
Det er allerede 270 fedre som har vært med på et 1-årsintervju, noe som
viser at fedre prioriterer å bidra til forskning om hvordan barn i Norge
utvikler seg. Vi vil dermed få ny og viktig kunnskap om fedres betydning for barns utvikling. Fordi tidligere forskning nesten utelukkende har
vært basert på mødre og barn er slik type forskning svært etterspurt både
nasjonalt og internasjonalt. At det nettopp er fedre i Norge som bidrar
til denne kunnskapsutviklingen, er svært gledelig og neppe tilfeldig. To av
fedrene fra Drammen som er med i prosjektet, Øyvind og Christer, har
fortalt oss hvorfor de har sagt ja til å delta i Barns sosiale utvikling.
Øyvind og sønnen Tore på 1 år kom til lokalene våre i Drammen i
oktober for å være med på intervju og videoopptak. «Jeg er generelt
positiv til forskning», sier Øyvind på spørsmål om hvorfor han valgte
å delta. «Det er viktig å bidra når man kan, og å være med på å øke
kunnskap på områder der det trengs.» Christer, pappa til Mathilde
på 1 år, forteller oss at han også ønsker å bidra til det han opplever
som et spennende prosjekt. Som pappa til en liten jente, syntes han
det er ekstra morsomt at det fokuseres spesielt på jenters utvikling.
Øyvind opplevde å møte en engasjert og interessert intervjuer som
bidro til at atmosfæren var god og at intervjuet gikk bra. På spørsmål
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om det var ubehagelig å bli ﬁlmet, svarer Øyvind at han faktisk ikke
tenkte så mye over at kameraet stod der. Ettåringen Tore brydde seg
ikke om at han ble ﬁlmet, han var bare opptatt av lekene de ﬁkk
utdelt. «Vi ﬁlmer jo en del hjemme med videokamera, så vi er vel
kanskje blitt vant til det,» forklarer Øyvind. Christer synes ﬁlmingen var interessant og at intervjuet gikk ﬁnt, selv om det var mange
spørsmål å svare på.
Fedrenes deltagelse i studien har altså vært en positiv opplevelse. «Jeg
håper at vi i tillegg til å bidra til viktig forskning, kan lære noe nyttig
som foreldre gjennom deltagelse i studien,» avslutter Øyvind.

Mathilde og pappa Christer til venstre og Tore til høyre.
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HVA HAR SKJEDD I 2007?
2007 har vært det første «ordentlige» året for Barns sosiale utvikling. Prosjektet har nå kommet skikkelig i
gang, og vi har nådd mange viktige milepæler. Best av alt: vi har møtt utrolig mange engasjerte, interesserte
og ﬂotte småbarnsforeldre som er med og bidrar til at vi får viktig kunnskap om hvordan barn i Norge utvikler
seg. Vi er veldig glade, og ikke så rent lite stolte, over å kunne presentere følgende:
• Ved utgangen av 2007 vil omtrent 700 småbarnsfamilier delta i
Barns sosiale utvikling. Av disse kommer omkring:
• 90 familier fra Bamble
• 60 familier fra Tinn
• 80 familier fra Skien
• 190 familier fra Porsgrunn, og
• 280 familier fra Drammen
• Omtrent 400 av disse familiene vil også ha rukket å delta på
12-måneders intervjuet før året er omme. Dette er tidspunktet
da far blir spesielt invitert til å komme sammen med barnet sitt.
Det er utrolig ﬂott at hele 80% av fedrene møter opp!
• Det vil i løpet av 2007 være gjennomført omtrent 1500 telefonintervjuer innimellom de personlige intervjuene.
• Prosjektet vokser i omfang, og vi har fått ﬂere nye medarbeidere i løpet av året. Sjekk siste side for en presentasjon av alle
intervjuerne våre.

• Vårt uavhengige søsterprosjekt Internasjonalt adopterte barns
sosiale utvikling har kommet godt i gang med rekruttering og
intervjuing av foreldre. Se egen presentasjon av prosjektet på
side 3.
En kjempestor TAKK til alle dere som er med på å dele deres
erfaringer som foreldre med oss. Tusen takk også til alle gode og
viktige samarbeidspartnere på
helsestasjonene for året som har gått. 2007 har innfridd alle våre
forventninger og litt til, og vi gleder oss stort til 2008!

PROSJEKTET BARNS SOSIALE UTVIKLING
BEGYNNER I BARNEHAGEN!
Stadig ﬂere barn som vokser opp i Norge
i dag går i barnehage. For svært mange
barn vil dermed barnehagen være den
arenaen, utenfor familien, som har størst
betydning for hvordan de utvikler seg
sosialt. Forskning om barns utvikling i
barnehagen har imidlertid ikke vært i takt
med dagens barnehageutbygging. Det
meste av det vi i dag vet på dette området
bygger enten på undersøkelser fra andre
land, eller på norske undersøkelser fra
tidlige årtiers barnehager. Det er derfor et stort behov for ny og oppdatert
kunnskap om hva som gjør dagens norske
barnehager til gode arenaer for sosial
utvikling.

miljø inne og ute, og barnehagens måte
å organisere seg på. Kartleggingen gjøres
ved spørreskjema og intervju med styrer i
barnehagen.
Familiene som deltar i Barns sosiale
utvikling vil i denne forbindelse bli spurt
om tillatelse til å kontakte barnehagen.
Dersom dette er greit, vil vi be en av de
ansatte om å fylle ut et kort spørreskjema
om barnets sosiale kompetanse og atferd
ved to tidspunkter: når barnet er omtrent
2 og 3 år. Spørsmålene som barnehagen

skal svare på, ligner på de spørsmålene
om barnet som foreldrene besvarer i
intervjuet ved 2 og 3 år.
Gjennom den unike kunnskapen vi vil
få kan vi gi svar på viktige spørsmål om
barns sosiale utvikling i barnehagen.
Dette vil blant annet omfatte utvikling av
sosial kompetanse og atferd hos barn med
ulik barnehageerfaring, hvordan barn
og familier takler barnehagestarten, og
hvilke forhold ved barnehagen som har
betydning for barns sosiale utvikling.

Med bakgrunn i dette vil vi i Barns sosiale
utvikling, i samarbeid med Høgskolen i
Vestfold, i løpet av 2008 henvende oss
til alle de ca. 110 barnehagene hvor de
deltakende barna går. Vi vil gjennomføre
en kartlegging av forhold i barnehagene
som kan ha betydning for barnas sosiale
utvikling, herunder personalgruppens
sammensetning og kompetanse, fysisk
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HVA SKJER I 2008?
2008 blir enda et viktig og spennende år for Barns sosiale
utvikling:
• Vi fortsetter å invitere familier til å bli med i prosjektet inntil
1300 barn er med.
• Når 2008 er omme, har de aller ﬂeste deltakende familier
vært med på 6-månedersintervju. De eldste barna vil da være
nesten 3 år.
• Mødrene blir spesielt inviterte til å delta på intervju når
barna deres blir 2 år.
• Vi starter viktig forskning om barnehagen og barns sosiale
utvikling i samarbeid med Høgskolen i Vestfold. Familiene
som deltar vil bli bedt om tillatelse til å kontakte barnehagen
med et kort spørreskjema om barnets sosiale utvikling.
• Vår hjemmeside, www.barnssosialeutvikling.no, vil
fortløpende oppdateres med informasjon om prosjektet.
• Det uavhengige søsterprosjektet Internasjonalt adopterte
barns sosiale utvikling fortsetter å invitere familier til å delta,
og gjennomfører intervjuer en tid etter barnets ankomst til
Norge, samt når barna blir 2 og 3 år.
• I desember 2008 vil en ny deltakende familie bli trukket ut
som vinner av 10 000 kroner.

INTERNASJONALT ADOPTERTE BARNS SOSIALE
UTVIKLING – ET SØSTERPROSJEKT TIL
BARNS SOSIALE UTVIKLING
Hvorfor et slikt prosjekt?

Hva har skjedd til nå?

Adopsjon av barn fra utlandet startet opp
på begynnelsen av 1970-tallet, og det er i
dag nærmere 19 000 barn og unge i Norge
som er internasjonalt adopterte. Hvert år
adopteres det rundt 500 barn fra utlandet,
hvorav de ﬂeste kommer fra Kina, Colombia, Etiopia, Sør-Afrika og Filippinene.
Dette søsterprosjektet gjennomføres for å
kunne sammenligne den sosiale utviklingen til internasjonalt adopterte barn som
vokser opp i Norge med den til norskfødte
barn.

Planleggingen av adopsjonsprosjektet
startet i 2006. I juni 2007 ble så de første
henvendelsene til aktuelle adoptivfamilier
sendt ut gjennom Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet, og de første familiene
ble kontaktet av prosjektleder. Nå ved
utgangen av 2007 er rundt 50 familier
rekruttert til prosjektet, og gjennomføringen av personlige intervjuer, videoopptak
og telefonintervjuer er i full gang. Barna
som til nå deltar i studien varierer i
adopsjonsalder fra 5 til 22 måneder, og to
tredjedeler av barna er jenter.

Hvem inviteres til å være med?
Målgruppen for prosjektet er familier med
barn som adopteres til Norge i løpet av
2007 og 2008 der barna fyller 2 år etter 1.
september 2007. Det skal rekrutteres 200
familier som enten må være bosatt på Østlandet, i Trondheim, eller i Bergen. Man
vil bruke samme typer personlig intervju,
videoopptak og telefonintervju som i Barns
sosiale utvikling.
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Familiene har vært svært positive i forhold
til å delta i prosjektet, og intervjuerne er
blitt møtt med både vennlighet og interesse. Vi vil gjerne benytte anledningen til
å sende en stor takk til alle dere som til nå
har deltatt!

Hvem er vi som jobber med
prosjektet?
Prosjektleder
Monica Dalen (Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo)

Prosjektmedarbeidere
Kristin Vonheim (ISP, Universitetet i Oslo)
Lage Jonsborg (ISP, Universitetet i Oslo)
Maria J.K. Melås (NTNU, Trondheim)
Intervjuere
Mari Dalen Herland
Åse Marie Jærnes
Grete Vinje
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Barns sosiale utvikling er et forskningsprosjekt som følger 1300 småbarnsfamilier
fra barna er 6 måneder gamle. Familiene er bosatt i Drammen, Porsgrunn, Tinn,
Bamble og Skien. Kunnskapen skal brukes til å bedre oppveksten for barn gjennom
nye tiltak som fremmer utvikling av sosiale ferdigheter og forebygger atferdsvansker,
enten i familien, i barnehagen eller på skolen. Prosjektet startet opp i 2006 i regi
av Atferdssenteret, under Universitetet i Oslo.
Les mer på www.barnssosialeutvikling.no

INTERVJUERNE OG TELEFONINTERVJUERNE I
BARNS SOSIALE UTVIKLING
Intervjuerne som arbeider lokalt i kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble,Tinn og Drammen
Marianne T. Martinsen
Porsgrunn og Bamble

Hege Gressli
Drammen

Gøril Høgsveen
Porsgrunn og Bamble

Marianne Jacobsen
Drammen

Hilde S. Johansson
Skien

Magnhild Mårdalen
Tinn

To av intervjuerne våre fra Skien,
Henriette BorchgrevinkVigeland og Jeanette Otterkiil,
er for tiden i svangerskapspermisjon.

Tone Dahler
Drammen

Telefonintervjuerne som arbeider fra Atferdssenteret i Oslo
Trude Rauken

Karina Standal

Tuva S. Andersen

Kontakt: Christine Hassel Kristoffersen, e-post: c.h.kristoffersen@atferdssenteret.no
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