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ET ANNERLEDES ÅR
2020 har vært et annerledes år for alle. Ikke bare for vi som er så heldige å bo i Norge, men for hele
verdens befolkning. Hver og en av oss. Siden mars måned har livene våre vært preget av den pågående
koronapandemien – i større eller i mindre grad – og det er nok ingen som er helt uberørt.
Det er liten tvil om at pandemien har
krevd, og fortsatt krever mye av oss.
Livet har på mange områder blitt satt
fullstendig på vent. Den omfattende
nedstengningen av samfunnet og de
inngripende tiltakene som begrenser
vår personlige frihet og bevegelse får
store konsekvenser for den enkelte.
Lange perioder med hjemmekontor og
hjemmeskole oppleves som krevende
både for foreldre og barn. Og det er ikke
overraskende at foreldrerollen er ekstra
utfordrende når en skal kombinere egen
hjemme-jobbing med pass eller oppfølging av barn.
Selv om de fleste barn og unge er tilbake
på skolen, kan den nye og begrensede
hverdagen være særlig krevende å takle
når man er ung og skal finne sin plass
utenfor familien. Dette skjer i samspill
og samvær med andre. Barn og unge
blir derfor fratatt muligheten til viktig
og nødvendig utvikling når de ikke kan
være sammen med vennene sine som
de pleier, og heller ikke delta i de fritidsaktivitetene som de ønsker. Utallige
arrangementer og merkedager har blitt
utsatt og avlyst. Mens følelsen av uro

og utrygghet kan dominere for mange,
vil de som er sårbare i utgangspunktet
gjerne slite ekstra mye. Vi ser nå at uttrykk som «tiltakstrøtthet» brukes stadig
oftere.
Samtidig kan denne krevende tiden
også by på noen nye og positive
opplevelser for en del familier. Et lavere
aktivitetsnivå og et mindre tett program
kan gi mindre stress i hverdagen. Mer tid
hjemme med familien kan på sin side gi
rom for fine fellesopplevelser og
aktiviteter. Noen har kanskje også erfart
at de mestrer den nye koronahverdagen gjennom at de evner å
samarbeide godt i familien og å jobbe
sammen som et lag. Det er noe som
heter at kriser gir muligheter for vekst.
I dette Nyhetsbrevet, som er det 21. i
rekken, kan dere lese mer om hvordan
mange av dere opplevde den første
tiden i våres med hjemmeskole og
hjemmekontor, og hvordan den nye
hverdagen fungerte da hele landet var
stengt ned. Dere kan også blitt litt kjent
med vår nyansatte stipendiat, Ane Wibe
Sæther, som i de neste tre årene skal

jobbe med å omsette den viktige informasjonen dere har bidratt med til nyttig
kunnskap.
Det blir jul i år også, selv om den ikke blir
helt som den pleier for de fleste av oss.
Vi håper allikevel at det blir muligheter
for hyggelig samvær, samhold og gode
stunder, slik at vi kan få det avbrekket og det påfyllet som vi alle fortjener
og trenger. Vi i Barns sosiale utvikling
ønsker å sende en stor takk til alle dere
som fortsatt bidrar til prosjektet, og har
lagt ved et lite Flax-lodd, sammen med
våre beste ønsker for julen og for det nye
året!

HVORDAN HADDE DERE DET UNDER
KORONAVÅREN 2020?
Den 12. mars 2020 innførte regjeringen
de sterkeste og mest inngripende tiltakene den norske befolkningen har hatt
i fredstid. Dette ble gjort for å begrense
smittespredningen av koronaviruset
(Covid-19) og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det er ingen tvil om at
grepene som ble tatt kunne oppleves
som en belastning for mange, og at alle
ville få en annerledes hverdag. Blant de
mange tiltakene var stenging av barnehager og skoler og forbud mot kultur- og
idrettsarrangementer, inkludert organiserte idrettsaktiviteter.

Vi i Barns sosiale utvikling ønsket å få
kunnskap om hvordan barnefamilier i
Norge fikk denne nye hverdagen til å
fungere. Vi inviterte derfor alle foreldre
som hadde besvart det ordinære spørreskjemaet til å fylle ut et ekstra spørreskjema som omhandlet koronasituasjonen. Det ble sendt ut 616 invitasjoner, og 516 foreldre til i alt 361
barn besvarte skjemaet. Det gir en
svarprosent på nesten 85%. Undersøkelsen ble gjennomført i den første
perioden av pandemien da barnehager
og skoler var stengt og alle barnefamilier derfor måtte sjonglere en
hverdag med hjemmekontor og

FAMILIENE

Jeg tror vi som familie kan komme styrket ut av denne situasjonen

hjemmeskole/pass av barn. Vi er nå
i ferd med å skrive ut resultatene fra
denne ekstra undersøkelsen, og her
presenterer vi noen første smakebiter.
En stor takk til alle dere som deltok!

BARNA
Barnet mitt savner å gå på skolen

Barnet mitt savner å treffe vennene sine

Vi har flere gode familiestunder nå enn ellers

FORELDRENE
Vi krangler mer enn ellers

Det er vanskelig å kombinere hjemmekontor
med å ha skole/barnehage hjemme

Jeg har gjort positive ting hjemme som jeg ellers
ikke ville gjort

Barns sosiale utvikling er et forskningsprosjekt som følger ca. 1150
småbarnsfamilier fra barna er 6 måneder gamle. Familiene kommer fra
Drammen, Porsgrunn, Tinn, Bamble og Skien. Kunnskapen skal brukes
til å bedre oppveksten for barn gjennom nye tiltak som fremmer utvikling
av sosial kompetanse og forebygger atferdsvansker, enten i familien, i
barnehagen eller på skolen. Prosjektet startet opp i 2006 i regi av NUBU.

ANE WIBE SÆTHER – VÅR NYE DOKTORGRADSSTIPENDIAT
Hei!
Jeg begynte i min 3-årige stipendiatstilling
i Barns sosiale utvikling i november i år.
Prosjektet har en imponerende og solid
datamengde der de viktige utviklingspsykologiske faktorene er inkludert. Jeg føler meg
heldig som får mulighet til bruke all denne
viktige informasjonen som er samlet inn for
å kunne bidra til økt forståelse av hvordan
barn og unge utvikler seg. Dette er noe jeg
alltid har vært opptatt av å lære mer om.
I min masteroppgaven fra Universitetet i
Oslo skrev jeg om barns sosiale utvikling,
med spesielt fokus på evne til selvregulering, utvikling av personlighet og hvordan
den emosjonelle-, kognitive- og sosiale utviklingen henger sammen. Nå vil jeg jobbe
videre med disse temaene og se nærmere
på den sosiale utviklingen gjennom barndom og tidlig ungdomsalder.

Jeg vil også fokusere på utviklingen av
skolefaglig kompetanse og sette læring i
sammenheng med sosial og emosjonell
fungering.
I tillegg til en master i pedagogikk, har jeg
lærerutdanning og årsenhet i psykologi og
jeg har jobbet med barn og unge fra jeg var
18 år. Arbeidserfaringen min er i hovedsak
fra skolen, som lærer både på barnetrinnet,
ungdomstrinnet og i videregående. Jeg har
også jobbet i barnehage, i barnevernet, og
med psykisk utviklingshemmede. Jeg har
derfor mye erfaring fra praksisfeltet som jeg
håper kan komme til nytte i min stilling som
doktorgradsstipendiat.
Jeg ser frem til å delta i prosjektet og til å
dele kunnskap med dere etter hvert!
Vennlig hilsen Ane

Vi sender ut det siste spørreskjemaet
i denne runden i februar-mars 2021.
SPØRSMÅL?
Ta kontakt med vår
forskningskoordinator Görel Bringedal
(tlf. 91 52 74 28, g.e.bringedal@nubu.no)

Vi håper selvsagt at så mange som
mulig av dere kommer til å delta!

Tusen takk for innsatsen så langt!

VI ØNSKER DERE EN GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!
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