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GODT NYTT ÅR!
Når vinteren omslutter oss for
fullt og mange av oss er opptatt
med pepperkakebaking og andre
juleforberedelser, er det få som har neste
års skolestart i tankene. Men faktum er at
flere av barna som er med i Barns sosiale
utvikling begynner på skolen til neste
år. I august 2012 vil omtrent 380 jenter
og gutter fra prosjektet være klare til å
begynne i første klasse. Og med det starter
en ny og viktig fase i barnas og familienes
liv. Vi i Barns sosiale utvikling håper vi
får være med dere videre på ferden inn i
skolen.
Idet 2011 nå tikker mot sin slutt er det en
stor glede for oss som jobber i prosjektet
å kunne melde om at deltakelsen fortsatt
er på topp! Gjennom nok et år har dere
stilt opp på intervjuer og bidratt med
viktig informasjon. Av figuren over kan
dere se at vi nå har gjennomført alle 3-års
intervjuene, og at de fleste ved 4 år også
er fullført. Vi er mektig imponerte over
innsatsen deres og vi er stolte av studien
vår og det vi har fått til sammen!

Gjennomførte og pågående
foreldreintervjuer per 1. desember 2011
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Og det er ikke bare vi som verdsetter det
dere bidrar med. Nå i høst fikk Barns
sosiale utvikling nye 6 millioner kroner
fra Norges Forskningsråd, og det i sterk
konkurranse med andre gode prosjekter
og store forskningsmiljøer over hele
landet. Dette er en stor anerkjennelse til
prosjektet vårt, og det er et viktig signal
om at kunnskapen som vil komme ut av
det er betydningsfull. Vi har de to siste
årene fått til sammen 18 millioner kroner
til å fremskaffe ny kunnskap om utvikling
av sosial kompetanse og atferd blant barn

i Norge. Disse midlene skal vi bruke godt.
Denne siste bevilgningen gjør det mulig for
oss å følge dere og barna enda videre
oppover i skolen, noe som gjør verdien av
de dataene vi allerede har samlet inn enda
større. På side 4 i dette Nyhetsbrevet kan
dere for øvrig lese hva vår forskningsdirektør og prosjektleder Terje Ogden,
som er professor og pedagog med mange
års erfaring fra det norske skoleverket,
tenker om prosjektet og alle involvertes
innsats, samt betydningen av Barns
sosiale utvikling i skolen.

HVA HAR SKJEDD I 2011:
3-årsintervjuene ble ferdige i august
4-årsintervjuene har fortsatt med fin
fremgang
5-årsintervjuene startet opp i mars
Fagdag for alle deltagende
barnehager arrangert i Porsgrunn
Agathe Backer-Grøndahl ble ansatt som
dr. gradsstipendiat
Norges Forskningsråd innvilget
prosjektets søknad til programmet
UTDANNING2020, og prosjektet fikk
6 millioner kroner
Ny vinnerfamilie av 10 000 kr

HVA SKJER I 2012:
4-årsintervjuene blir ferdige i august

HVORDAN ER DET Å VÆRE DELTAKER I

BARNS SOSIALE UTVIKLING?
Kristine Langkaas deltar i Barns sosiale utvikling sammen med pappa Tomas Langkaas og deres eldste datter Sofie på 5 år. De har vært med
i prosjektet siden starten i 2006, og i dette intervjuet deler Kristine noen av sine tanker om deltakelse i prosjektet og skolestart, med en av
prosjektets faste intervjuere, Tone Dahler.

Om et snaut år begynner Sofie på skolen,
og vi lurer på hva familien tenker om
skolestarten.
– Det begynner å gå opp for oss nå, selv
om det er en stund til. Sofie er opptatt
av å lære om dagen, og bokstaver og
tall er gøy. Det blir en spennende og ny
situasjon for henne til høsten. En helt ny
hverdag og en omveltning i livet hennes.
Det er den sosiale biten ved skolestart
som vi er mest spente på, snarere enn
det faglige, og som jeg også tror blir mest
utfordrende for henne. Det å bli kjent
med nye omgivelser og nye mennesker
blir spennende, og vi er opptatt av at det
skal bli en positiv opplevelse for henne.
At hun finner seg til rette og trives i sin
nye hverdag.
Har dere i familien forberedt dere
på noen spesiell måte med tanke på
skolestart?
– Nei, ikke ennå. Det er jo nesten
ett år til, men det kommer nok.
Fra nyttår begynner de med mer
strukturerte skoleforberedende oppgaver
i barnehagen, og da vil det nok bli
mer fokus på dette hjemme også, sier
Kristine, som også understreker at det

er flott at Barns sosiale utvikling har fått
ny støtte fra Forskningsrådet til å følge
barna inn i skolen.
– Det synes jeg er veldig positivt! Jeg
tenker at jo lenger jo bedre, for å få mest
ut av forskningen slik at man kan se
utvikling over tid.
Deltakelse i Barns sosiale utvikling – hvordan
er det, egentlig?
Vi i prosjektet vet at det kan være ulike
erfaringer knyttet til å være med i et slikt
omfattende prosjekt som vårt, og lurer på
hvordan familien synes det har vært å delta
i prosjektet gjennom alle disse årene.
– Jeg synes det har vært bare positivt. Det
er viktige ting dere forsker på og som vi
trenger å få vite mer om. Det å ha vært
med gjennom flere år gjør at man får et
«eierforhold» til prosjektet, og det gjør
det også mer motiverende å delta. Det er
så mye man kan forske på og finne ut av.
Sofie synes selv det er kjempegøy å delta
på intervjuene og har ved flere anledninger
spurt om vi ikke snart skal på intervju igjen!
Men, hvordan har dere fått til det å delta
på alle intervjuer i en travel hverdag?
– Det er jo ikke så ofte, og når man synes

det er viktig selv, så finner man tid til det.
Det er heller ikke den samme forelderen
hver gang, og dere er fleksible.
What’s in it for you?
Forskerne får stadig nye data som de kan
analysere og skrive om, men hvordan er
det med deltakerne: Er det noe dere
ønsker å få ut av prosjektet?
– Ja, denne stadig tilbakevendende
debatten om hvor bra barnehager
er for barn, og da spesielt de aller
minste barna. Jeg tror foreldre
i dag er opptatt av dette. Selv
om jeg synes det går bra med
egne barn i barnehagen,
kan jeg bli litt usikker av
de sterke synspunktene
som blir forfektet – i
ulike retninger. Jeg
vil derfor gjerne vite
mer om dette.

Fagdag for alle deltagende barnehager
arrangeres i Drammen
Intervju om skoleforberedende aktiviteter
til rundt 135 deltakende barnehager
Korte telefonsamtaler til foreldre før
skolestart
Personlige intervjuer etter skolestart, med
oppstart i oktober
Trekning av vinner av 10 000 kr i
desember

FAMILIEN JAKOBSEN VANT 10.000 KR!
Siv Lauvdal, som er intervjuer i Barns sosiale utvikling, har vært hjemme hos Philip,
Hilde og Atle Andre Jakobsen med en hyggelig overraskelse: De er den heldige
familien som vant årets loddtrekning i prosjektet!
Siv møter en oppvakt fireåring og hans
familie hjemme på Stathelle i Bamble.
Siden sist har Philip også fått en
lillesøster, som nå er 4 uker.
– Gratulerer så mye med siste familiemedlemmet. Og med 10 000 kroner! Hva
skal dere bruke pengene til?
– En del går nok til julegaver, forteller Atle
Andre. Philip får kanskje en ekstra fin gave
i år! Muligens en fjernstyrt bil…, fortsetter
far i huset med et drømmende blikk. Ellers

så pusser vi opp, så pengene kommer jo
godt med.
Familien har deltatt i studien siden
starten, og synes det har gått helt fint å
være med.
– Intervjuene har vært interessante,
forteller de. Man begynner å reflektere
over ting man kanskje ikke har tenkt på
tidligere når man får spørsmålene. Og
Philip synes det har vært gøy å være på
intervju!

HVA GJØR BARNEHAGENE MED BARNA?
Forsker i Barns sosiale utvikling, Henrik Daae Zachrisson, skrev nylig en oversiktsartikkel
i Tidsskrift for Norsk Psykologforening med tittelen ”Hva gjør barnehagene med barna?”.
Artikkelen ble skrevet sammen med Ratib Lekhal og Arnstein Mykletun ved Folkehelseinstituttet. I artikken gjennomgår Henrik nasjonal og internasjonal forskningslitteratur på feltet.
Denne gjennomgangen viser at:
…77 prosent av alle norske ettåringer og toåringer og 96 prosent av
tre- til femåringene i dag går i barnehage
…deltakelse i barnepassordninger (spesielt barnehager) er assosiert
med bedre utvikling av språk, læring og kognisjon, forutsatt at den
pedagogiske kvaliteten er god
…amerikanske studier har vist at barn i barnepassordninger oftere har
mer atferdsproblemer enn dem som passes hjemme. Det er høyst
usikkert om dette også gjelder for barn i norske barnehager
…kvaliteten på norske barnehager jevnt over er ganske høy
sammenlignet med andre land, spesielt når det gjelder antall
voksne per barn og utdanningsnivået hos pedagogisk leder.

Til Kristine, og alle dere andre foreldre, kan vi fortelle at vi er godt i gang med analyser av data om
barnehagen. Inntil videre, får dere en liten smakebit på hva internasjonal forskning sier om dette
tema på side 3, og dere kan lese mer om det på www.barnssosialeutvikling.no

Henrik skrev artikkelen som en del av et prosjekt ved Folkehelseinstituttet.
Mer informasjon om artikkelen med lenke til Tidsskrift for Norsk Psykologforening
finnes på www.barnssosialeutvikling.no
Colourbox.com

Tusen takk til familien i Drammen – både for trofast deltakelse i prosjektet og for å stille opp på
intervju til Nyhetsbrevet!
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Mona Bekkhus starter opp sin post. doc
i begynnelsen av februar
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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.

TERJE OGDEN OM SOSIAL KOMPETANSE:

SKOLENS
BLINDE FLEKK
Etter å ha fulgt de minste fra de var seks måneder gamle, skal
nå barna følges videre inn i skolen: Hvem snubler? Hvem sklir
rett inn? Barn som ikke får utviklet sin sosiale kompetanse på
skolen, faller ofte utenfor også i arbeidslivet. Sosial kompetanse
er skolens blinde flekk, mener Terje Ogden, prosjektleder i Barns
sosiale utvikling og Atferdssenterets forskningsdirektør.

Tekst: Astri Vannebo

Terje Ogden er strålende fornøyd foran
neste milepæl. Med 18 millioner kroner
fra Forskningsrådet går nå ferden videre
inn i skolen for den unike studien. Etter
pangstarten i 2006 henger utrolig mange
av familiene stadig med på lasset og gir av
sin tid og innsikt i egne smårollinger.
− Mye har skjedd siden disse barna
kom inn i vår forskning. Vi har fått full
barnehagedekning. Det er nye regler
for pappaperm. Hvordan virker dette?
Dette er det utrolig spennende å følge
med på, sier Terje Ogden, som også er
psykologiprofessor ved Universitetet i Oslo.
Som en av Norges fremste atferdseksperter,
er han en hyppig aktør i det offentlige
ordskiftet omkring atferd og skole, alltid
parat til å slå et slag for at skolen også
må se verdien i den sosiale utviklingen
hos elevene, og ikke bare henge seg opp i
PISA-undersøkelser og andre kartlegginger
av målbare faktakunnskaper.
− Hvor mye har sosial kompetanse å si for
hvordan barna klarer seg på skolen?
− Sosial kompetanse er viktig av to årsaker. For
det første er det viktig for vennekonstellasjoner;
hvordan en skaffer seg venner og holder
på dem, hvordan en får andre til å føle seg
velkomne, noe som er viktig for trivselen og
for det å lære, også om det å forholde seg
til autoriteter. På motsatt side finner vi de
venneløse og utagerende. For det andre bør
en i skolen utnytte den læringskompetansen

som ligger i dette. Hvem er det som gjør
skolearbeidet og hjemmeleksen som de skal?
Det er ikke nødvendigvis de «flinke». Det er
først og fremst de sosialt kompetente. Vi vet
en del om at de sosialt kompetente utnytter
læringskompetansen sin bedre, sier Ogden.
Han frykter at det nok er litt tilfeldig hvor
mye skolen vet å utnytte dette.
− Dette er skolens blinde flekk. Jeg kaller
det gjerne for den skjulte læreplanen. For
hvordan lærer barna egentlig om vennskap,
eller om sjalusi. Jo, dette er ting de lærer
mens de egentlig lærer noe annet. Som John
Lennon sier det: Livet er det du gjør mens
du egentlig holder på med noe annet. Vi ser
oss blinde på PISA-undersøkelser og læring
innenfor språk og matematikk.
− Hva er den største utfordringen i norsk skole
i dag?
− Å verne om barns psykiske helse! Å
forhindre sosial utstøtelse av barn som
er annerledes. Å unngå å plassere barn i
spesielle klasser eller grupper. Fordi dette
igjen innvirker på frafallet i videregående og
på deltakelsen i arbeidslivet. Seks av ti unge
uføretrygdede har en psykiatrisk diagnose.
Ungdom mellom atten og tjueni år utgjør den
største økningen av gruppen uføretrygdede.
Mange av disse er de samme gruppene
av barn som fikk undervisning utenfor
klasserommet, sier direktøren. Han liker
veldig dårlig at enkeltelever eller grupper av
barn trekkes ut av klasserommet.

– Vi skal jo ha en inkluderende skole,
men den er faktisk ikke det. Ikke gjennomført,
i alle fall.
− Du omtaler studien prosjektet Barns sosiale
utvikling som unik. Hva er det som gjør den så
unik?
− Det har aldri noen gang tidligere vært studert
barn så grundig. Vi følger dem, fra seks måneder,
og videre skritt for skritt fra familien, via
barnehagen – og nå til skolen. Det er historisk.
Det er jo andre undersøkelser som studerer
liknende tema, men de er ofte utelukkende
basert på spørreskjema, noe som gir et helt
annet frafall enn hva denne undersøkelsen gjør,
hvor det er personlig kontakt mellom familiene
og intervjuerne. Det fine med å kunne følge dem
over tid, er at vi kan studere utviklingsbanene.
Mens andre undersøkelser stopper opp ved
toåringen eller treåringen, ser vi utviklingen,
hvor noen barn utvikler seg lineært, mens andre
pendler gradvis mellom ytterlighetene. Hva er
det som bestemmer retningen? Det er jo så
mange muligheter og hypoteser om hva som
avgjør: Fra familien, familiestruktur og flytting,
til barnehagen og sosioøkonomiske forhold.
I forskningens verden er det lov å tenke ett og
ett prosjekt om gangen – men det er også lov
å ha drømmer om framtida. Og når det gjelder
undersøkelsen Barns sosiale utvikling håper han
det ikke er slutt på lenge, lenge.
− Forhåpentligvis har vi da produsert så mye og
god forskning, at prosjektet reklamerer for seg
sjøl og at vi dermed får støtte til å følge dem
enda videre på skoleveien. Et håp – og en drøm.

Les hele intervjuet med Terje Ogden på www.barnssosialeutvikling.no

TUSEN TAKK FOR INNSATSEN!
VI ØNSKER DERE ALLE EN GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!
Kontakt: Görel Eriksson Bringedal, forskningskonsulent e-post: g.e.bringedal@atferdssenteret.no

