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En ganske uvanlig dag i november…

Anette, Ole Petter og Mathias i Bamble
har deltatt i Barns sosiale utvikling siden
2008. I høst var det Mathias og pappa som
var på 3-års intervju. Anette synes at det
har vært positivt for familien å være med
i studien.”Etter at vi har deltatt på intervjuene har vi blitt mer bevisste på hvordan
barn utviker seg. Vi synes også det er bra at
dette forskningsprosjektet intervjuer både
far og mor.”
På spørsmål om hva de vil bruke den
uventede gevinsten til, svarer Anette at
pengene vil bli satt inn på et fond til Mathias.
”Det er jo på grunn av ham at vi var så
heldige å vinne disse pengene, og de vil helt
sikkert komme veldig godt med etter hvert
når han bli større. ”
Barns sosiale utvikling skal fortsette også etter
at Mathias og de andre barna har fylt 4 år.
Vi lurer på hva familien synes om en slik
videreføring. ”Det å følge de samme barna
over en lang periode vil helt sikkert gi en
enda bedre studie. Spesielt det å følge barna
i overgangen fra barnehage til skole tror
jeg vil gi interessant kunnskap i forhold
til om atferd og utvikling endrer seg ved
miljøskifte”, avslutter en glad Anette Kåsene.
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Familien kjente på forhånd ikke til at det
gjennomføres et slikt årlig ”lotteri”, og
derfor ble overraskelsen og gleden desto
større. Hvert år blir nemlig en familie som
deltar i Barns sosiale utvikling vinnere av
10 000 skattefrie kroner, som en ekstra
påskjønnelse for den viktige innsatsen de
gjør. Pengene kan benyttes fritt til det familien
selv ønsker å prioritere.
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En tirsdag ettermiddag i midten av november fikk Anette Kåsene og Ole Petter Skaugen
i Bamble en overraskende telefon fra sin personlige intervjuer, Gøril Høgsveen. Det var da
vel ikke tid for intervju nå – de hadde jo akkurat vært med på et for ikke så mange ukene
siden da sønnen Mathias fylte 3 år. Neida, Gøril var ikke ute etter å lage en ny intervjuavtale denne gangen. I stedet overbragte hun følgende hyggelige beskjed til familien:
”Dere har nettopp blitt tilfeldig trukket ut som de heldige vinnerne av 10 000 kroner blant
alle deltagerne i Barns sosiale utvikling!”

Forskning i Barns
sosiale utvikling
Nå begynner det virkelig å skje ting
på forskningssiden i prosjektet.
For forskerne er det en stor glede
å kunne begynne å jobbe med
det verdifulle datamaterialet som
nå foreligger. Forskning er og
blir et tålmodighetsarbeid. Både
fordi det tar lang tid å samle
inn data, og fordi det må til et
omfattende kvalitetssikringsarbeid
for at dataene skal holde høy faglig
kvalitet. Først da kan vi være sikre
på at den kunnskapen vi kommer
fram til faktisk gir et riktig bilde av
virkeligheten.
Det er både viktig og gledelig å informere
andre i inn- og utland om at det nå pågår
et slikt forskningsprosjekt som Barns sosiale
utvikling. Både i nasjonal og internasjonal
sammenheng er dette prosjektet stort og
spennende. Det fokuserer på temaer som
svært mange er opptatt av. Ikke minst har
prosjektet en så god oppslutning fra dere
deltakere at vi er i en helt unik posisjon til
virkelig å kunne bidra med kunnskap som
vil få betydning fremover. Vi har derfor
skrevet en første artikkel som inngående
beskriver prosjektet; hva vi gjør, hvorfor vi
gjør det, hvordan vi gjør det, og hva vi kan
forvente kommer ut av det. Artikkelen gir
dermed et samlet bilde av prosjektet Barns
sosiale utvikling, og gir andre en mulighet til
å sette seg inn i hva dette handler om.

Barnehagen og Barns sosiale utvikling.
I Norge har vi gjennom de seneste årene
sett en voldsom utbygging av barnehager.
Nesten fire av fem ett- og toåringer i
Norge går i dag i barnehage. Det er bare
noen få prosent av barna som starter
på skolen som seksåringer som ikke har
tilbrakt noe tid i barnehagen. Tallene er
de samme for deltagerene i Barns sosiale
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utvikling. I media går debatten hett for
seg: Har utbyggingen gått på bekostning
av kvaliteten? Er ettåringene for små til
å begynne i barnehagen? Gjør barnehagen
at barna klarer seg bedre på skolen, og
blir flinkere til å være sammen med andre
barn? Det finnes mye internasjonal
forskning på betydningen av barnehage for
barns trivsel og utvikling, men vi vet lite
om hvorvidt disse resultatene også gjelder
for norske barn i norske barnehager. Både
politikere, forskere, og folk i barnehagesektoren er enige om behovet for god
norsk forskning på dette feltet.
Barns sosiale utvikling er i en særstilling i
Norge, fordi vi følger en stor gruppe barn
over tid, og innhenter informasjon
gjennom intervjuer og spørreskjemaer fra
både foreldre og barnehage. Ingen andre
norske studier samler så detaljert
informasjon fra barna er så små. Nettopp på
grunn av dette vil vi i tiden som kommer
være i stand til å besvare mange viktige
spørsmål om barnehager og barnehagens
betydning for barns trivsel og utvikling. Vi
jobber for tiden med tre ulike problemstillinger knyttet til barnehage:

Hva kjennetegner familier
hvor barna starter tidlig i
barnehagen?
Vi er interessert i å finne ut om det
er slik at foreldres utdanning og
jobbsituasjon er viktigst, slik det
kan virke ut fra offentlig statistikk,
eller om det er andre kjennetegn
ved familier og barn som bidrar
til at noen barn starter tidligere i
barnehagen enn andre.

Har alder ved barnehagestart
betydning for språkutvikling,
sosial utvikling og atferd?
Ved 2-års intervjuet får vi masse
informasjon om barnas utvikling
på ulike områder. Vi er interessert i å undersøke om alder ved
barnehagestart, eller det å ikke gå i
barnehage, har sammenheng med
hvordan barna utvikler språk og
kommunikasjon, sosiale evner, og
utfordrende atferd ved to års alder.
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Fedres samhandling med barna sine.
En viktig del av datamaterialet i Barns sosiale
utvikling er filmopptakene når barna er 1, 2
og 3 år. Arbeidet med å gjøre filmene om
til tolkbare data er tidkrevende , men veldig
spennede. 1-års filmene er nå ferdig kodet
og klare til å analyseres. Dette er et unikt
datamateriale som det ikke finnes maken til
verken i Norge eller andre land. Vi er nå i
gang med å undersøke om det er stor variasjon
mellom fedre i samhandlingen med barna,
og hva disse forskjellene eventuelt består
i. Er det f.eks. stor forskjell på hvor mye
fedre og barn leker sammen, hvor mye de

”snakker” sammen og hvor aktive de er?
Det neste skrittet vil være å undersøke hva
de observerte forskjellene henger sammen.
Har de med barnets temperament å gjøre?
Er det en forskjell mellom gutter og jenter?
Eller avhenger det mest av alt av fedrene?
Når barna blir eldre vil vi også kunne se
på sammenhenger med barnas egen atferd
både hjemme og i barnehagen. Filmene fra
24 og 36 måneder vil bli analysert når 12
måneders filmene er ferdige.
Vi vil fortelle mer om resultatene i Nyhetsbrevet så snart de er klare!

Hvordan påvirkes barnas
atferd av å starte i barnehagen?
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Gjennom telefonintervjuene som
alle deltagerene i prosjektet har
vært med på, kan vi følge barnas
utvikling tett, nesten fra måned til
måned. Vi er interessert i å finne ut
hvordan det å starte i barnehagen
påvirker barnas utvikling, spesielt
utviklingen av fysisk utfordrende
atferd. Vi er også interessert i å
finne fram til hvilke faktorer i
familien og barnehagen som kan
bidra til at overgangen til barnehage
blir best mulig, slik at denne fasen
skal kunne tilrettelegges på en god
måte.
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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

Hva har skjedd i 2010:
Det går mot juleferie, og vi kan se
tilbake på enda et aktivt og
innholdsrikt år. Dere har nok en
gang gjort en utrolig innsats for
Barns sosiale utvikling. Vi har en imponerende høy deltakelse i studien.
Dette er fantastisk flott og ikke
minst verdifullt med tanke på den
kunnskapen som fremkommer
gjennom prosjektet. Vi er veldig
takknemlige for hvert eneste intevju
og hver eneste film dere er med på!
Når vi går inn i årets siste måned, deltar det
tilsammen 1127 barn i studien, hvorav 580
er gutter og 547 er jenter. Det er 448 barn
fra Drammen, 301 fra Porsgrunn, 137 fra
Bamble, 97 fra Tinn og sist, men ikke minst,
144 barn fra Skien.
Det er videre 1980 foreldre som deltar i Barns
sosiale utvikling; 875 fedre og 1105 mødre.

Hva skjer i 2011:

I høst ble de siste 2 års intervjuene og
filmene fullført. Hele 1160 intervjuer ble
gjennomført når barna var 2 år. Nok en fase
er over, og nye mål er nådd!
I mars ble de eldste barna i Barns sosiale
utvikling 4 år, og så mange som 614 4-års
intervjuer er allerede gjennomført nå ved
utgangen av 2010. De aller fleste som
kommer til 4 års intervjuet, stiller seg også
positive til å delta videre i studien, der vi skal
følge barna i overgangen fra barnehage til
skole. Tusen takk for den lojaliteten dere med
dette viser oss!
I november ble det innført en endring i
kompensasjonsordningen for de foreldrene
som av ulike grunner fyller ut intervjuet på
papir hjemme. Mens det tidligere ble overført
200 kr til konto, får man nå istedet tilsendt
et gavekort i posten med en verdi på 200
kr. Denne endringer letter det administrative
arbeidet betraktelig for oss, og vi håper det
også vil fungere fint for dere.

3-års intervjuene er ferdige i
august.
4-års intervjuene fortsetter. 		
Mor og barn inviteres til 		
intervju og far blir spurt om å
fylle ut intervjuet hjemme.
5-års telefonintervjuene med
mor eller far starter opp i 		
mars/april.
To nye forskerer skal ansettes
på prosjektet.
Fagdag for alle deltagende 		
barnehager arrangeres i mai/
juni 2011.
En ny familie blir trukket ut
som vinner av 10 000 kr i
desember.

5-års telefonintervju
De eldste barna i Barns sosiale utvikling
fyller 5 år i mars/april. I den forbindelse
vil en av foreldrene bli ringt opp og
bedt om å svare på noen spørsmål som
tar ca 20 minutter. Spørsmålene
omhandler bl.a. barnas trivsel og
utvikling, og vil ligne på de dere tidligere
har besvart. Det neste personlige intervjuet (etter 4-års intervjuet) blir deretter
rundt skolestart.
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Vi ønsker
dere alle
en god jul
og godt
nytt år!
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Ny planlegging
Fortsettelsen av Barns sosiale utvikling,
der vi vil følge overgangen fra barnehage til skole, skal nå tilrettelegges og
planlegges i detalj. Denne fortsettelsen
starter opp for fullt høsten 2012, da de
eldste deltakende barna begynner på
skolen. De nye forskerne skal publisere
resultater fra allerede innsamlede data
og jobbe med nye oppgaver knyttet til
bl.a. utforming av spørreskjemaer og
materiell til ansatte på skolene.

