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Det du nå holder i hånden er det første nyhetsbrevet fra forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling.
Nyhetsbrevet sendes til alle småbarnsfamilier som deltar i prosjektet. Her vil du finne oppdatert
informasjon, aktuelle nyhetssaker og etter hvert resultater fra prosjektet.

FAMILIEN GAAREN VANT 10 000 KRONER!
Som takk for innsatsen er alle familier som deltar på intervjuer i løpet av et år, automatisk med i et årlig lotteri
der de kan vinne 10 000 kroner. Pengene kan brukes til det familien selv synes de har behov for, enten dette er
barneutstyr, en etterlengtet ferie, eller noe helt annet. Ved utgangen av 2006 hadde 139 familier deltatt på det første
intervjuet når barnet deres var omtrent 6 måneder gammelt, og disse var med i trekningen. De heldige vinnerne
i 2006 ble familien Gaaren fra Porsgrunn.
Nina og Øystein Gaaren ble svært fornøyde, og ikke så rent lite
overrasket, da de rett før jul fikk beskjed om at de var blitt 10
000 kroner rikere gjennom sin deltakelse i Barns sosiale utvikling.
Familien ble rekruttert på Sentrum helsestasjon i oktober 2006,
og var på intervju i prosjektets lokaler i Porsgrunn. Sammen med
datteren Solveig, som nå er blitt 8 måneder, er både mamma og
pappa med i prosjektet.
På spørsmål om hvorfor familien takket ja til å delta, svarer
Øystein: ”Det er i utgangspunktet svært bra med forskning, og vi
bidrar gjerne!”. Nina og Øystein synes studien er spennende, selv
om det enkelte ganger kunne være vanskelig å vite hva de skulle
svare i intervjuet.

Fra venstre: Hanne, Ingrid og Solveig Gaaren. Det er minstejenta som deltar
i Barns sosiale utvikling.

Øystein er sikker på at familien også vil være med i fortsettelsen.
Når Solveig blir 1 år, vil det være ham som blir spesielt invitert til
å være med på et intervju, på lik linje med resten av fedrene.

Familien Gaaren har ikke bestemt seg for hva de skal bruke de
10 000 kronene til. Men de kommer helt sikkert godt med når
mamma, pappa og de tre jentene skal hygge seg utover vinteren.

HVA HAR SKJEDD I 2006?
2006 har vært et spennende og begivenhetsrikt år. Etter en lang periode med planlegging og forberedelser
ble dette året som markerte den offisielle oppstarten av Barns sosiale utvikling.
– Som en del av forberedelsene til forskningsprosjektet, ble det
gjennomført tre pilotstudier der vi prøvde ut opplegget. Vi var
interessert i å finne ut hvordan alt fungerte både for helsestasjonene som skal rekruttere familiene, intervjuerne som skal
møte familiene, og ikke minst barna og foreldrene som skal delta
i studien. Dette er en slags generalprøve som gir oss informasjon
både om hva som fungerer godt og om hvilke justeringer det er
behov for å gjøre – før vi starter selve undersøkelsen, sier forskerne
i prosjektet Ane Nærde og Harald Janson. I alt 90 familier fra
Porsgrunn og Skien har vært med på å prøve ut personlige
intervjuer, telefonintervjuer og korte videoopptak. Vi har fått
mange konstruktive tilbakemeldinger om familienes opplevelser,
og disse har vært uvurderlige for å få til et så godt opplegg som
mulig. ”Pilotfamiliene” skal ikke delta videre i forskningsprosjektet. Vi vil rette en stor takk til alle barna, mammaene og pappaene
som har vært med og hjulpet oss med dette viktige arbeidet.
I august kom de første familiene med i forskningsprosjektet, og
i løpet av oktober var alle helsestasjonene i de fem kommunene
(Drammen, Porsgrunn, Skien, Bamble og Tinn) i gang med å

rekruttere familier. Ved utgangen av 2006 hadde til sammen
139 småbarnsfamilier deltatt på et intervju når barnet deres var
omtrent 6 måneder; alle mødrene var med, mens 67 fedre deltok.
I alt 69 av barna var gutter, mens 70 var jenter.
For å markere oppstarten av prosjektet ble det arrangert et kickoffseminar for alle samarbeidspartnere i de fem kommunene. Den
22. september samlet 57 entusiastiske personer seg til en felles
fagdag i Oslo. Det ble en flott dag med faglig påfyll og hyggelig
sosialt samvær som ga inspirasjon til det videre samarbeidet.
- Vi er både stolte og glade for at vi nå er i gang. Vi har møtt
mye positiv interesse og engasjement underveis både fra foreldre,
helsesøstere, assistenter, og andre i kommunene. Sammen gjør
vi et viktig arbeid som kan komme mange andre til gode. Vi vil
takke for alt flott samarbeid i året som har gått. Vi gleder oss til
fortsettelsen, avslutter Harald Janson og Ane Nærde.
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Nye familier kommer med i prosjektet. Alle familier som
kommer på 5-månederskontroll ved helsestasjonene i
Bamble, Porsgrunn og Tinn, eller til Marienlyst i Drammen samt Gulset og Kverndalen i Skien, blir spurt 		
om å være med. Når året er omme, er forhåpentligvis 900
småbarnsfamilier med i prosjektet!
Fedrene blir spesielt invitert til å delta på et intervju når
barna deres er blitt 12 måneder.
De første resultatene fra prosjektet blir presentert.
Prosjektet får flere medarbeidere. Det vil bli ansatt to
til tre nye intervjuere.
I 2007 starter et uavhengig søsterprosjekt til Barns sosiale
utvikling. Det heter “Internasjonalt adopterte barns 		
sosiale utvikling” og ledes av Monica Dalen ved Institutt
for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. I løpet
av 2007-2008 vil 200 familier med et internasjonalt
adoptert barn delta i denne studien.
Vår hjemmeside, www.barnssosialeutvikling.no, er 		
under utvikling og vil være oppe og gå i løpet av vinteren
2007. Den vil fortløpende oppdateres med aktuell informasjon om prosjektet.
I desember 2007, vil en ny deltakende familie bli trukket
ut som vinner av 10 000 kroner.
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Det betyr at vi ønsker å følge barns utvikling oppover
i alder. Av den grunn vil familiene bli ringt opp av sin
kontaktperson for å gjøre avtaler om nye intervjuer når
barnet blir to og tre år.
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2. intervju

Familien intervjues i nærheten
av sitt hjemsted. Prosjektet
disponerer egne kontorer i
Skien, Porsgrunn og Drammen. I Bamble og Tinn leier
prosjektet lokaler av helsestasjonen. Dersom familiene
ønsker det, kan intervjuet
også foregå hjemme hos dem.
Intervjuet er pc-basert og
omhandler blant annet forhold
omkring barnets utvikling og
familiesituasjon. Som takk for
hjelpen og for den tiden familien setter av, får hver forelder
som har deltatt 200 kroner.

Når et intervju er gjennomført, blir det sendt direkte til
prosjektet via e-post. Dataene
blir lagret konfidensielt i en
database med høy sikkerhet.

Når barnet er blitt 8 måneder,
kontaktes familien for et kort
telefonintervju. Dette gjentas
når barnet er 10 måneder. Intervjuet tar rundt fem minutter og dreier seg om barnets
utvikling og atferd.

Når barnet blir 12 måneder,
kontaktes familien av ”sin”
intervjuer. Ved dette tidspunktet blir far spesielt invitert til
å være med på et intervju.
Intervjuet dreier seg særlig om
barnets utvikling og atferd.
Vi vil også be foreldre og barn
om å gjøre noen enkle lekeoppgaver sammen. Oppgavene
tar ca. 15 minutter og vil bli
filmet.

Barns sosiale utvikling er et forskningsprosjekt som vil følge 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 å fremme utvikling av sosiale ferdigheter og forebygge atferdsvansker,
enten i familien, barnehagen eller på skolen. Prosjektet startet opp i 2006 i regi
av Atferdssenteret, som er tilknyttet Universitetet i Oslo.

HVEM ER VI I BARNS SOSIALE UTVIKLING?
Terje Ogden, forskningssjef og prosjektleder, Atferdssenteret, Oslo.

Christine Hassel Bergerud,
forskningskonsulent,
Atferdssenteret, Oslo.

Leder og ansvarlig for å følge opp
prosjektet.

Ansvarlig for administrasjon og logistikk,
økonomi, informasjon og hjemmeside.

Harald Janson, forsker,
Atferdssenteret, Oslo.

Kristin Nordahl, konsulent,
Atferdssenteret, Oslo.

Ansvarlig for prosjektets innhold
og resultater.

Ansvarlig for videoinnspilte
samspillsoppgaver.

Bjørn Arild Kristiansen, data manager,
Atferdssenteret, Oslo.

Ane Nærde, forsker,
Atferdssenteret, Oslo.

Ansvarlig for databaser og PC-løsninger.

Ansvarlig for prosjektets innhold
og resultater.

Ragnhild Bjørknes,
forskningsassistent/forskningskonsulent,
Atferdssenteret, Oslo.

Ingrid Madslien, telefonintervjuer,
Atferdssenteret, Oslo.

Ansvarlig for administrasjon og logistikk,
hovedansvar for intervjuergruppen.

Ansvarlig for gjennomføring
av telefonintervjuer.

Fra venstre:
Hege Gressli, intervjuer med arbeidsplass Drammen.
Har kontakt med deltakere i prosjektet og gjennomfører intervjuer.
Henriette Borchgrevink-Vigeland, intervjuer med arbeidsplass Grenland.
Har kontakt med deltakere i prosjektet og gjennomfører intervjuer.
Tone Dahler, intervjuer med arbeidsplass Drammen.
Har kontakt med deltakere i prosjektet og gjennomfører intervjuer.
Magnhild Mårdalen, intervjuer med arbeidsplass Tinn.
Har kontakt med deltakere i prosjektet og gjennomfører intervjuer.
Marianne Martinsen, intervjuer og koordinator med arbeidsplass Grenland.
Har kontakt med deltakere i prosjektet og gjennomfører intervjuer samt koordinator
ansvar i Grenlandsområdet. Medansvar for undersøkelsen som omhandler barnehager.
Gøril Høgsveen, intervjuer med arbeidsplass Grenland.
Har kontakt med deltakere i prosjektet og gjennomfører intervjuer.

Kontakt: Christine Hassel Bergerud, e-post: h.c.bergerud@atferd.unirand.no

