			 NYHETSBREV
NR. 4 - DESEMBER 2009

FULL FART FRAMOVER

- 11 800 INTERVJUER I BOKS
Datainnsamlingen i Barns sosiale
utvikling går så det suser. Hver
dag fylles lokalene i Drammen,
Porsgrunn, Skien, Bamble og Tinn
med entusiastiske familier som
både svarer på spørsmål og filmes
mens foreldre og barn gjør oppgaver sammen. Det gjennomføres
også et betydelig antall telefonintervjuer imellom de personlige
møtene. Idet vi skriver desember
2009 kan vi juble over at så mange
som 11 806 intervjuer er fullført! I
dette fjerde nyhetsbrevet kan dere
lese om de første resultatene fra
prosjektet og om erfaringene med
intervjuerjobben.

Figuren under viser antallet personlige
intervjuer som til nå er fullførte ved hvert
alderstrinn. Her ser vi at i alt 864 2-års
intervjuer allerede er gjennomførte, og at
334 barn og deres foreldre også har rukket
å delta på et intervju ved 3 år. Mens både
2- og 3- års intervjuene altså pågår for fullt,
vil de første intervjuene ved 4 år starte opp i
mars 2010. Når det gjelder telefonintervjuene har det alt i alt blitt utført
imponerende 8313 stykker.

Rekrutteringen av nye familier er nå
avsluttet, og de yngste barna har allerede
rukket å bli ett år gamle. Dette betyr at
samtlige intervjuer ved 6 og 12 måneder er
gjennomførte - ingen liten bragd av alle de
som har vært involvert. Til sammen 1159
barn på 6 måneder og deres foreldre har
vært med på intervju. I alt 1136 av disse har
også deltatt på et 12-måneders intervju. Vi
har dermed ”mistet” veldig få familier fra
6 til 12 måneder, og det er vi utrolig glade
for! Ikke minst er dette viktig fordi det øker
kvaliteten på, og dermed nytteverdien av, de
resultatene som fremkommer fra prosjektet.

Vi i Barns sosiale utvikling er særlig opptatt
av å bidra til økt kunnskap om fedre og

Oversikt over gjennomførte intervjuer
Fullført

Fullført

1159

6 mnd

1136

1 år

Pågår

Pågår

864

2 år

Oppstart mars 2010

334

3 år

4 år

Barna ved 6 mnd
• 600 gutter
• 559 jenter
• 604 fra Grenland
• 456 fra Drammen
• 99 fra Tinn
Familiene ved 6 mnd
• 882 fedre
• 1119 mødre
• 35 familier deltar med mer
enn ett barn
• 21 familier med tvillinger
• 1 familie med trillinger
deres betydning for barns utvikling. Vi
er derfor veldig stolte av å ha så mange
pappaer med oss, noe som i seg selv gjør
studien enestående både i en nasjonal og en
internasjonal sammenheng. Blant annet har
vi til sammen 750 filmer av pappaer med
sine ettåringer som rydder leker og putter
klosser i puttekassa. En stor takk til alle dere
fedre, mødre og barn for at dere bidrar til
å gjøre dette mulig! Vi håper dere vil være
med oss videre.

BARN PÅ 6 MÅNEDER

ET FØRSTE BLIKK PÅ RESULTATER FRA
BARNS SOSIALE UTVIKLING

Vi er utrolig glade for at vi nå kan presentere de første resultatene fra
studien. På disse to sidene gir vi et lite innblikk i hva foreldrene til
1159 barn på 6 måneder har svart på noen av intervjuspørsmålene.
Fordi plassen er begrenset har vi måttet prioritere, og dette er en
smakebit på noen aktuelle resultater. Det ligger mye tid og innsats
bak tallene. Vi håper og tror at det vil være spennende lesning og at
det gir noen ”øyeblikksbilder” fra 6-måneders alderen. Resultatene
som omhandler barnas utvikling over tid må vi vente enda litt lenger
på, men i løpet av 2010 vil vi ha alle dataene om 2-åringene i hus.

FYSISK HELSE

AMMING

AKTIVITET

Hvordan vil du karakterisere
barnets fysiske helse?

Omfang av amming da barnet var
6 måneder

Hvor aktivt er barnet?

God
15%

Verken god
eller dårlig
2%

Gutter Jenter

Ikke ammet
5%

Mer enn barn flest

Har sluttet
26%

SPISEVANER

Tran eller kosttilskudd
Gis til 82% av barna.
Foreldres bekymring
I alt 8% av foreldrene
bekymrer seg over barnets
spise- eller søvnvaner.

Omtrent som andre barn 77%

75%

3%

3%

Omtrent en av fem foreldre synes
at deres eget barn er mer aktivt
enn barn flest. Den største andelen
mener imidlertid at barna har et
aktivitetsnivå på linje med andre
barn. Det er ingen store forskjeller
på opplevelsen av jenters og gutters
aktivitet.

Ammer
69%

Den største andelen mødre ammet
fortsatt barnet sitt ved dette tidspunktet, mens det er en liten gruppe
som ikke har ammet. De mødrene
jkdcks
som hadde sluttet, ammet i gjennomsnitt i 3 måneder.

Hvordan det har vært å amme?
Over halvparten av mødrene synes
at ammingen har gått veldig greit,
mens en av ti mødre opplever at det
har vært vanskelig. Dette kan blant
annet være viktig informasjon for
helsestasjonene som i særlig grad
bidrar med hjelp og støtte til foreldre
i ammeperioden.

Matlyst
Hele 94% av foreldrene mener at
barnas matlyst for det meste er god.
Det er 12% som mener at barnet
deres reagerer på visse matvarer.

22%

Mindre enn andre barn

Meget god
83%

Langt de fleste foreldre mener at
barnas helse er meget god (83%)
eller god (15%). Dette illustrerer at
det i det store og hele står svært bra
til med den fysiske helsen til barna i
prosjektet.

20%

Det har vært
vanskelig

10%

Det har gått litt opp
og ned

12%

Det har stort sett
gått greit

20%

Det har gått veldig
greit

58%
10%

20%
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SØVN

ADFERD OG SOSIALE FERDIGHETER

Antall timer

Det kan være vanskelig å vite hvordan utfordrende atferd og sosial kompetanse
kommer til uttrykk blant svært små barn. I Barns sosiale utvikling har vi valgt å be
foreldrene krysse av for en rekke ulike ting barn kan gjøre og måter barn kan være på
i løpet av de siste par ukene. Tabellen nedenfor gir en oversikt over andelen foreldre
som har svart bekreftende på dette, fordelt på jenter og gutter.

Barna sover i gjennomsnitt 14 timer
per døgn, mens dette varierer mellom
9.5 og 17.5 timer.
Nattevåk

Våkner sjelden
eller aldri
26%

Gutter Jenter

Våkner noen
ganger i uken
9%

Våkner minst
3 ganger hver natt
20%

57%

Sutrer
Vekker gode følelser hos voksne

Våkner
1-2 ganger
hver natt
45%

Nesten halvparten av barna våkner
en eller to ganger per natt, mens så
mange som ett av fire barn stort sett
sover natten igjennom.

52%

100% 100%

Blir sint hvis han/hun ikke får viljen sin

51%

52%

Er vanligvis glad og fornøyd

99% 100%

Er sta

45%

49%

Liker å bli holdt, klemt og klappet

99%

99%

Skriker eller raser til han/hun blir utmattet

19%

17%

Er hissig

24%

24%

Blir lett irritert

15%

17%

Alt i alt er det små kjønnsforskjeller, selv om guttene oppleves å sutre noe mer enn
jentene. Så og si alle foreldre opplever at barna deres vekker gode følelser hos voksne,
at de vanligvis er glade og fornøyde og at de liker å bli holdt, klemt og klappet.

HVA SKJER I 2010?
• I mars 2010 starter vi opp med

de første 4-års intervjuene. Da
er det mødrene som spesielt
inviteres til å komme på intervju,
mens fedrene vil bli spurt om å
fylle ut et kortere skjema hjemme.
• Barnehageprosjektet starter opp

datainnsamlinger ved 4 år.
• Flere resultater fra prosjektet vil

bli publisert.
• Ved utgangen av 2010 vil alle

2-års intervjuene være gjennomført.
• I desember 2010 vil en ny

familie bli trukket ut som vinner
av 10 000 kr.

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
Atferdssenteret, Universitetet i Oslo.
Les mer på www.barnssosialeutvikling.no

JOBBEN SOM PERSONLIG INTERVJUER

-VÅRE ANSIKT UTAD

I Barns sosiale utvikling er vi så heldige å ha åtte
flotte intervjuere med på laget. Dette teamet holder
kontakten med alle familiene og møter dem til de
årlige intervjuene. Flere av intervjuerne har vært med
oss helt fra starten, og de har blitt en utrolig stabil
gruppe. For oss som er ansvarlige for prosjektet er
dette selvfølgelig flott. Men det er ikke minst kjekt for
familiene som kan treffe igjen sin ”egen” intervjuer
ettersom barna vokser til. Med all den erfaringen disse
damene sitter inne med ville vi gjerne høre hvilke
tanker de gjør seg om den viktige jobben de utfører.

Tone Dahler,
Drammen:
Intervjuerjobben er veldig
hyggelig og meningsfull, og jeg
får brukt mange sider av meg selv.
Familiene viser et positivt
engasjement, og samarbeidet med
dem oppleves som tillitsfullt. At de
har en fast intervjuer gir trygghet og
forutsigbarhet, og har nok bidratt
til den stabile deltakelsen.

Jeanette Oterkiil, Grenland:
Jeg treffer mange forskjellige familier, og det
er utrolig koselig. Særlig de barna som er litt
skeptiske i starten, men som etter hvert blir
”varme” i trøya. Det er flott å se hvor tillitsfulle de er. Som småbarnsmor selv er det også
deilig å få bekreftet at mange har de samme
utfordringene i hverdagen.

Henriette Borchgrevink-Vigerland, Grenland:
Jeg synes deltakerne er helt utrolige til å stille
opp. De gjør mye for å komme til intervju, og
det er flott at de får det til i en travel hverdag.
Det kreves mye planlegging og logistikk for at
alt skal klaffe, og jeg er veldig imponert over
de anstrengelsene familiene gjør seg.

Siv Lauvdal,
Grenland:
Jeg opplever det som veldig
positivt å møte familiene, og
jeg stortrives med jobben. Det er
veldig sjelden noe problem å få
til avtaler, og foreldrene er utrolig
imøtekommende og strekker seg
langt for at de skal få gjennomført intervjuene sine.

Magnhild Mårdalen, Tinn:
Jeg synes jobben som intervjuer er spennende
og morsom, og den gir meg mange
forskjellige utfordringer. Det er fint å følge
familiene fra barna er små. Jobben fører også
til at jeg møter veldig mange positive
mennesker. Det skal bli spennende å følge
med på resultatene som etter hvert kommer ut
av forskningen som jeg er en del av.

Hilde Johansson, Grenland:
Vi har så mange flotte familier i prosjektet,
og det er veldig gøy å følge barnas utvikling.
Foreldrene gir villig informasjon om hvordan
de har det og hvordan de setter grenser og
leker med barna sine. Det er tydelig at
pappaene kjenner barna sine bedre enn det
jeg trodde.
Gøril Høgsveen,
Grenland:
Jobben som intervjuer gjør
meg til en bedre
menneskekjenner og lærer meg å
omgås ulike typer mennesker. Man
har ikke en dårlig dag på jobben når
man møter så mange velvillige
foreldre og nydelige barn.
Jeg er stolt av å være en
støttespiller i et så viktig
forskningsprosjekt.

Hege Gressli, Drammen:
Å møte alle familiene gjør jobben trivelig. Det
er som regel god stemning med mye smil, men
det er også alvor og bekymringer. Det er supert
at foreldrene kommer seg gjennom spørsmålene
med godt humør. Jobben krever fleksibilitet og
evne til raske endringer, og den er både
spennende, behagelig og lærerik.
Kontakt: Ane Nærde, e-post: ane.narde@atferdssenteret.no

