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Sommer og sol i sikte!
Idet vi går inn i årets store feriemåned ønsker vi å takke for all god innsats og gi dere
en liten oppdatering på hva som skjer i Barns sosiale utvikling for tiden.

Det er en stor glede å kunne fastslå at
deltakelsen fortsatt er svært høy. Vi er
mektig imponerte og takknemlige for at dere
prioriterer å bruke verdifull tid på å være
med i Barns sosiale utvikling. Nesten 90 % av
de som til nå har vært med på 4-årsintervjuet (til sammen 609 familier) har
takket ja til å delta i fortsettelsen av prosjektet,
og det er bare omtrent 1 % som har valgt
å takke nei. Dersom du og din familie kan
tenke dere å være med oss videre men ennå
ikke har sendt inn samtykkeskjemaet som
dere fikk ved 4-års intervjuet, er det fint om
dere husker å gjøre det. Ta gjerne kontakt
hvis dere trenger et nytt skjema (e-post:
g.e.bringedal@atferdssenteret.no, eller
tlf: 915 27 428). Som dere kan se av figuren
til høyre har vi nå kommet godt i gang med
5-års telefonintervjuene, og det gjenstår
bare et fåtall 3-års intervjuer. Det er også
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flott å registrere at interessen for prosjektet
er stor og økende, både her til lands og i det
store utland. Når vi er ute og forteller om
Barns sosiale utvikling får vi mange tilbakemeldinger som viser at det knytter seg store
forventninger til resultatene fremover. Som
dere vet har vi fått en sjenerøs bevilgning
fra Norges Forskningsråd som gjør at vi kan
følge barna videre inn i skolealder. Allerede i
2012 begynner de første barna i prosjektet
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på skolen. Barn som vokser opp i dagens
Norge tilhører den første generasjonen
hvor så å si alle har noe barnehageerfaring
før 6-års alder. Et viktig fokus for prosjektet
i det videre blir å fremskaffe kunnskap om
hvordan det å gå i barnehage har betydning
for overgangen til og trivselen på skolen.
Dette er kunnskap som vil kunne påvirke
den fremtidige utformingen av barnehagene
i Norge!

Prosentandelen
1-2 åringer
i Norge i
barnehage fra
2001 til 2009.
Tall fra Statistisk
Sentralbyrå
(www.ssb.no/
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Forskningsnytt om barnehager
Omtrent 80 % av alle ett- og toåringer i Norge går i barnehage. Som vist i figuren over har det vært en kraftig økning
av barnehagebruk de siste ti årene. Blant barna som deltar i Barns sosiale utvikling går 72 % ibarnehage ved 18
måneders alder. Den gjennomsnittlige alderen for barnehagestart blant disse var 12 måneder.

I Norge, som i resten av Norden, føres det
en unik barnehagepolitikk. Barnehagene er
subsidierte, tilgjengelige for de fleste, og vi
har en offentlig regulering av kvalitet. Selv
om det også er rom for forbedringer, ligger
mye til rette for at de aller fleste familier
som ønsker det kan la barna starte i barnehagen etter endt foreldrepermisjon.

bedre enn de som starter senere (opp til 18
måneder). Barn som var særlig aktive ved 6
måneders alder synes også å trives litt dårligere
med å starte i barnehagen enn de som var
mindre aktive. Det er Sindre Halsene-Hox,
psykologistudent ved Universitetet i Bergen,
som i samarbeid med oss har analysert
svarene fra disse telefonintervjuene.

Hvordan påvirkes barna av å starte i
barnehagen?

Har alder ved barnehagestart
betydning for sosial utvikling og
atferd?

I Barns sosiale utvikling er vi opptatt av
hvordan barn reagerer på å starte i barnehagen. Vi har derfor gjennomført korte
telefonintervjuer med dere foreldre både
rett før og etter barnehagestart. Dette
intervjuet inneholdt blant annet et åpent
spørsmål der dere kunne fortelle litt om
hvordan overgangen til barnehagen hadde
vært for barnet.

Vi har foreløpig ikke ferdigstilt våre analyser
av hvordan alder ved barnehagestart
påvirker sosial utvikling og atferd. Vi vet
imidlertid litt fra internasjonal forskning,
spesielt fra USA. Når vi skal se på hva
amerikanske studier sier om dette er det
viktig å huske på at amerikanske barn ofte
starter veldig tidlig med barnepass utenfor
hjemmet, gjerne før de er 4 måneder gamle.

De aller fleste foreldre mente at barna
trivdes med å starte i barnehagen, og at de
syntes å ha blitt både mer sosiale og mer
selvstendige. Gutter trivdes i gjennomsnitt litt
bedre enn jenter med å starte i barnehagen,
og barna som starter tidlig virket å trives noe

Internasjonale studier på feltet er sprikende
i sine konklusjoner. En del studier viser at
barn som starter i barnepass i løpet av det
første leveåret har litt dårligere sosial
utvikling og litt mer fysisk utfordrende
atferd enn de som starter senere. Andre

studier finner imidlertid ikke en slik
sammenheng. Det er for tidlig å
konkludere noe om hvordan det å starte i
barnehage ved cirka ett års alder i Norge
påvirker barns sosiale utvikling og atferd.
Gjennom å delta i prosjektet Barns sosiale
utvikling bidrar du og din familie til en unik
kunnskapsbase som muliggjør slike studier.
Vi gleder oss til å kunne fortelle mer om
resultatene fremover!

Fagdagen 2011
-Hvis dere skal huske én ting fra min presentasjon, så skal dere huske
dette lille kræsjkurset i metode, var ett av budskapene til forsker
Henrik Daae Zachrisson fra Barns sosiale utvikling, da han holdt
innlegg for barnehagestyrere og pedagogiske ledere på årets Fagdag.
Etter en dag spekket med interessante innlegg om barnehager og
barns utvikling, er det tvilsomt om forskningsmetode var det tilhørerne
husket best da dagen var over.
Thomas Moser fra Høgskolen i Vestfold var en av
foredragsholderne på Fagdagen.

I Barns sosiale utvikling spør vi ikke bare dere
foreldre om barnas trivsel og utvikling – vi
spør også barnehagene om barna og om
den barnehagen de går i. Vi synes det er
både hyggelig og viktig å gi noe tilbake til
såvel foreldre som barnehager. Derfor
arrangerte vi også i år en fagdag for
barnehagestyrere og pedagogiske ledere i
barnehagene der barna i prosjektet går. Den
8. juni deltok hele 100 styrere og pedagogiske
ledere på en dagskonferanse i Porsgrunn.
Forskerne fra Barns sosiale utvikling var
tilstede for å presentere både bakgrunnsstoff fra prosjektet og noen foreløpige

resultater. I tillegg fikk vi besøk av Dag Erik
Kristiansen fra Bufetat som fortalte om det
kommunale programmet “Tidlig innsats for
barn i risiko” (TIBIR).
Kræsjkurset i forskningsmetode som det
vises til ovenfor, gikk ut på å forklare, eller
kanskje minne om, den viktige forskjellen
mellom sammenhenger og årsak-virkningsforhold. Når forskere sier at det er en
sammenheng mellom to faktorer, f.eks.
alder ved barnehagestart og hvordan barnet
er sosialt sett, vil ikke dette nødvendigvis si
at alder ved barnehagestart forårsaker

hvordan barnet er sosialt sett – altså et
årsak-virkningsforhold. Dette er viktig å
huske på når man leser forskningsresultater,
enten det dreier seg om resultater som vi
presenterer fra Barns sosiale utvikling eller
annen forskning man blir presentert i aviser
og på TV.
Blant høydepunktene for øvrig fant vi en
høyaktuell orientering om sammenhengen
mellom tilknytning og tidlig start i barnehagen, en presentasjon av TIBIR (”Tidlig
innsats for barn i risiko”) og mulighetene
for barnehageansatte til å være en del
av TIBIR i kommunene, en diskusjon
om didaktikk og begrepet dannelse i et
barnehageperspektiv, samt en avslutning
med resultater fra barnehagenes deltakelse i
prosjektet. På slutten av dagen ble det også
rom for diskusjon om temaer der forskerne
trengte innspill.
–Jeg er veldig fornøyd med opplegget
og dagen, og håper de som var tilstede
også synes det var vellykket og nyttig, sier
Gøril Høgsveen, intervjuerleder i Barns
sosiale utvikling, og den som tok seg av det
organisatoriske på Fagdagen. Hun ba om
tilbakemeldinger på e-post fra deltakerne,
og responsen lot ikke vente på seg – etter et
par dager viste det seg at ikke bare arrangører
og foredragsholdere, men også tilhørerne,
var svært fornøyde med dagen!

God stemning da en overraskelsesbag med leker ble delt ut til noen heldige barnehager.

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.

VI TAKKER FOR INNSATSEN
OG ØNSKER DERE EN RIKTIG GOD SOMMER!
Neste Nyhetsbrev kommer før jul,
med bl.a. navn på de heldige
vinnerne av 10 000 kroner.

Gøril Høgsveen, intervjuer/
intervjuerleder i Grenland

Hege Gressli, intervjuer i
Drammen

Tone Dahler, intervjuer i
Drammen

Solveig Kjeserud,
telefonintervjuer

Marianne Torve Martinsen,
prosjektkoordinator

Siv Lauvdal, intervjuer i
Grenland

Agathe skal starte opp med et treårig doktorgradsprosjekt
der hun skal undersøke hvordan barnas tidlige fungering og
sosiale kompetanse virker inn på overgangen deres til skolen.
Agathe har en master i psykologi, og allerede flere års
erfaring som forsker. – Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet.
Jeg har et kjempegodt inntrykk av prosjektet hvor det samles
inn mye viktige informasjon. Det blir veldig spennende å se
hvordan resultatene blir.
Terje Ogden,
forskningsdirektør/prosjektleder

Agathe Backer-Grøndahl,
forsker

Magnhild Mårdalen,
intervjuer i Tinn

Görel Eriksson Bringedal,
forskningskonsulent

Forskerne i Barns sosiale utvikling. Fra venstre Kristin Nordahl,
Harald Janson, Ane Nærde og Henrik Daae Zachrisson.
Kontakt:Görel Eriksson Bringedal, e-post: g.e.bringedal@atferdssenteret.no

