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Status for Barns sosiale utvikling

4-års intervjuet

den viten som vil fremkomme
gjennom Barns sosiale utvikling.
I forbindelse med 4-års intervjuet får dere
spørsmål om dere vil signere et skriftlig samtykke til videre deltakelse i prosjektet. Dette
innebærer at vi kan ringe deg/dere opp én
gang i året (eller sjeldnere) og stille noen
spørsmål om familien og barnets
utvikling, på samme måte som vi har gjort
hittil. Med noen års mellomrom vil vi
dessuten be deg/dere om å svare på et
spørreskjema eller et intervju med spørsmål
om barnets utvikling, og også spørsmål om
deg selv som ligner på dem du har besvart
tidligere. Vi jobber for tiden med å utforme
fortsettelsen av Barns sosiale utvikling, og alle
brikkene er derfor ikke helt på plass. Det
som er sikkert er at verdien av kunnskapen
øker for hvert år vi holder på, og vi håper
derfor at dere også vil være med oss på
veien videre.

Fra intervju til ny kunnskap

I mars ble de første deltakende barna 4 år, og mødrene har velvillig stilt
opp til nytt intervju sammen med barna sine. Det er i skrivende stund
utført til sammen 114 intervjuer. Det er fantastisk flott og av uvurderlig
betydning at dere fortsatt har en så positiv holdning til å delta i prosjektet!
Ved 4-års intervjuet er barnet med på noen
oppgaver knyttet til utvikling av bevegelse og
språk, i stedet for filmingen som gjøres ved
de tidligere intervjuene. Oppgavene dreier
seg blant annet om å se på bilder, hoppe,
hinke og hviske, noe de aller fleste synes er
spennende og gøy. Vi ønsker også å stille
fedrene flere av de samme spørsmålene
som mødrene besvarer. Fedrene får derfor
et spørreskjema med forespørsel om å fylle
ut dette hjemme og returnere det til oss i en
frankert svarkonvolutt.

Studien fortsetter!
Barns sosiale utvikling startet opp i 2006 med
finansiering til å følge foreldre og barn fra 6

måneder til 4 år. Vi har fått med oss en stor
gruppe engasjerte småbarnsfamilier som
midt i en travel hverdag stiller opp på
personlige intervjuer og telefonintervjuer.
Dere gjør en utrolig viktig innsats idet dere
bidrar til at vi kan få ny kunnskap om hva
som er avgjørende for at barn kan utvikle
seg på en positiv og god måte. Et tydelig
bevis på betydningen av denne studien og
det bidraget dere gir, er at vi nå har fått
økonomisk støtte fra Norges Forskningsråd
til å følge barna videre i overgangen fra
barnehage til skole og gjennom de første
skoleårene. Dette gir sterke signaler om at vi
sammen gjør en viktig jobb, og at det knyttes mange forventninger og stor verdi til

Det er fire forskere som nå jobber i Barns
sosiale utvikling og som skal dykke inn i det
unike datamaterialet alle dere har bidratt
til å bygge opp. Forskerne skal analysere
sammenhenger og utviklingsveier og søke å
fremstille et helhetlig bilde av barns sosiale
utvikling i dagens Norge. Harald Janson
og Ane Nærde har fra oppstarten i 2006
vært ansvarlige for planlegging og utforming av studien. Henrik Daae Zachrisson
har barnehageforskning som sitt spesialområde, og begynte i januar 2010. Kristin
Nordahl har i hele prosjektperioden vært
hovedansvarlig for video-observasjone ved
1, 2 og 3-års intervjuene, og skal i første
omgang
konsentrere sin forskning om
observasjonene ved 1 år. Det vil bli publisert
resultater fra studien både i form av kortere
nyhetsbrev, populærvitenskapelige
publikasjoner og mer forskningsrettede
artikler, og resultatene vil bli fulgt med stor
interesse både av et nasjonalt og et
internasjonalt publikum.

Resultater fra Barns sosiale utvikling
Vi har i dag mangelfull kunnskap om fedre og deres betydning for barns utvikling. Dette skyldes
at fedre i svært liten grad har vært inkludert i utviklingspsykologisk forskning. Dagens fedre deltar
imidlertid i barneomsorg og oppdragelse i et helt annet omfang enn før. Det er derfor både viktig
og riktig at fedrene er med på samme måte som mødrene i en studie som handler om barns
utvikling av kompetanse og atferd.
I dette femte nyhetsbrevet får dere vite noe om hva foreldrene svarte på spørsmålene som
omhandler erfaringer med svangerskap, fødsel, fordeling av husarbeid og barneoppdragelse da
barnet var omtrent 6 måneder gammelt.

DET FØRSTE MØTET

HUSARBEID

ENIGHET I FAMILIEN

Graviditet og fødsel er store begivenheter i livet. Denne tiden preges gjerne
av optimisme, glede og forventning,
samtidig som den stiller krav til omstilling og også kan preges av bekymring og
uro. De aller fleste av fedrene sier at de
opplevde svangerskapet som godt eller
meget godt (85%). Til sammenligning
er det 73% av mødrene som mener det
samme. I alt 2% av fedrene og 7% av
mødrene sier at de hadde en dårlig
opplevelse av svangerskapet.
Så mange som 96% av fedrene var til
stede under fødselen. Av disse svarer
52% at de opplevde fødselen som meget
god, 31% som god, 11% som sånn passe,
mens 6% opplevde den som dårlig.

Forskning tyder på at mange foreldre
har en nokså tradisjonell fordeling av
husarbeidet, til tross for at dette ikke
nødvendigvis var tilfellet før barna kom
til. Den største andelen fedre oppgir
at de bruker under 5 timer (43%) eller
5-9 timer (39%) på husarbeid så som
matlaging, rengjøring og vask og stell
av tøy hver uke. Nesten halvparten av
mødrene (46%) bruker ukentlig 10-19
timer på husarbeid, mens 24% bruker
mellom 20-29 timer. Sett i lys av at de
fleste mødrene var hjemme i permisjon
på dette tidspunktet er disse resultatene
kanskje ikke overraskende. Det er også
verdt å merke seg at oppgaver så som
gressklipping og snømåking ikke faller inn
under spørsmålene.

Foreldrenes samarbeid om omsorgen
for barnet og om hverdagens mange
praktiske gjøremål har betydning
for familiens trivsel og fungering. På
spørsmål om det hender at foreldrene
har ulike oppfatninger om barneoppdragelse, svarer 72% av fedrene og
62 % av mødrene at de sjelden eller
aldri har det. Over halvparten av både
mødrene (54%) og fedrene (59%) sier
derimot at de av og til har ulike
oppfatninger når det gjelder fordeling av
husarbeid, mens 30% av både fedrene
og mødrene oppgir at de sjelden eller
aldri har ulike oppfatninger om dette.

UTDANNELSE OG JOBBLIV
Ser vi på foreldrenes utdanningsnivå
er det 42% av fedrene som har fullført
videregående yrkesfaglig eller
allmennfaglig utdanning, mens den
tilsvarende andelen for mødrene er
33%. Det er videre 33% av fedrene
som har inntil fire års høyskole eller
universitetsutdannelse, mens dette
gjelder for 40% av mødrene. I alt 18%
av både fedrene og mødrene har mer
enn fire års universitets- eller høyskoleutdannelse. Det er også høy sysselsetting
blant foreldrene når de ikke er hjemme i
permisjon med barnet, og kun 0,4% av
fedrene og 7% av mødrene er til vanlig
hjemmeværende.
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Pappa-livet
Ole Johnny Svege er en av de engasjerte fedrene i Skien som deltar i
forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling. Han har to småjenter på
henholdsvis 3 og 5,5 år og en gutt på 13 fra et tidligere forhold som er hos
familien annen hver helg. Det er yngstejenta Ingeborg som er med i studien.
Ole Johnny tar seg ikke bare tid til å besvare alle spørsmålene vi stiller i 1og 3-års intervjuet, han har også sagt seg villig til å svare på noen spørsmål
om fødsel, barsel og papparollen i dette Nyhetsbrevet.
”Den største forandringen knyttet til det
å bli pappa for tredje gang”, forteller Ole
Johnny, ”var å måtte fordele oppmerksomheten på tre barn istedenfor bare to. Eldstejenta var rundt 2,5 år og hadde hele sitt
liv fått full oppmerksomhet fra begge oss
foreldre og storebror. Men da minstejenta
kom, prøvde vi å dele vår positive oppmerksomhet omtrent likt mellom alle tre. Dette
var ikke så lett da storesøster ofte ville være
i sentrum når vi pratet med Ingeborg.”
De fleste foreldre kjenner seg nok igjen i
dette- fra å ha et barns behov å dekke- blir
man plutselig
dratt i to ulike
retninger der
flere behov skal
ivaretas i en
hektisk hverdag.
Familien Svege var heldige, for Ingeborg var
veldig rolig som spedbarn, og overgangen
fra to til tre barn var derfor ikke så stor.
”Men den aller største forandringen knyttet
til pappa-rollen og familielivet var da den
første jenta meldte sin ankomst”, fremhever
han videre. ”Da måtte vi legge om tidsskjemaet fullstendig, fra kun å være to voksne
og en ganske stor gutt på 8 år, annenhver
helg til at vi nå ble fire. Det gjorde at vi
måtte prioritere annerledes i forhold til
mange ting i hverdagen så som ferier, hus,
bil, ja egentlig det meste. ”

Andre gangen føltes det godt å ha vært med
på det en gang før, for da visste jeg mer om
hva jeg kunne forvente ” forteller han.
Barseltiden kan ofte være en utfordrende
tid, med både nattevåk, amming som går
mer eller mindre greit, mors kropp som skal
heles og en familie som skal lande så trygt
som mulig med nye rutiner rundt et nyfødt
barn.
Hos familien Svege var det mor som var
oppe på nettene med Ingeborg fordi det
som oftest var mating som var det som
skulle til. ”Selve barseltiden var fin”, synes
Ole Johnny, ”men naturligvis
var det nye utfordringer i
forhold til det å ha barn, og det
å enda ikke kjenne det nye
familiemedlemmet så godt. Det
var allikevel mest av alt en utrolig spennende
og verdifull tid - spesielt da jeg var hjemme i
permisjon ”, understreker den stolte pappaen.

”Selve barseltiden
var fin”

Fødsel og barseltid
Ole Johnny var med på fødslene til begge
døtrene sine. Ingeborgs fødsel gikk stort
sett som han hadde forventet. ”Selve fødselen
gikk greit, og det var et veldig fint øyeblikk.
Da storesøsteren kom til verden, var fødselen
derimot både hardere og mer langvarig.

Småbarnsfedre i 2010
Da vi viste Ole Johnny hva foreldrene
hadde svart vedrørende bruk av tid på
husarbeid ved 6 måneders intervjuet, synes
han det var overraskende at mødrene bruker
så mye mer tid enn fedrene gjør. Den
største andelen av fedrene forteller nemlig
at de bruker under 5 timer (43%) eller
mellom 5-9 timer (39%) på husarbeid så
som matlaging, rengjøring og vask og stell
av tøy hver uke. Blant kvinnene bruker
nesten halvparten (46%) mellom 10-19
timer på husarbeid hver uke, mens 1/4
bruker mellom 20-29 timer.
Ole Johnny hadde trodd at det ville være
mer likt fordelt. Han hadde regnet med at
mors andel av husarbeidet var høyere enn
fars, men ikke at forskjellene var såpass store.

Helt til slutt spurte vi Ole Johnny om
hvordan han vil beskrive en typisk småbarnsfar anno 2010, og fikk følgende
oppløftende svar:
En småbarnsfar anno 2010 er i
full jobb
Har et aktivt liv i forhold til barn,
jobb, og fritidsaktiviteter
Er mer delaktig i barna enn det
som var vanlig før
Er mer delaktig i husarbeid enn
det som var tilfellet før.

”Før var det kanskje mer vanlig at far
jobbet, og mor var hjemme med barna.
Dette har snudd helt, og nå er oppgaver
og gjøremål mer likt fordelt”, avslutter Ole
Johnny Svege, en flott representant for
fedre i tiden.
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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

Dette var en liten forsmak på noen resultater
fra det første intervjuet dere var med på
– vi håper dere etter hvert er klare for mer...!

VI TAKKER FOR INNSATSEN OG
ØNSKER DERE
EN RIKTIG GOD SOMMER!
Forskerne i Barns sosiale utvikling. Fra venstre Kristin Nordahl,
Harald Janson, Ane Nærde og Henrik Daae Zachrisson.

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

