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Småbarn i norske barnehager
- en situasjon som krever oppmerksomhet

Rask utbygging av barnehager:

Fra selektivt arrangement for noen få barn til 
universelt velferdsgode

I dag går de fleste norske barn i barnehage:

90 % av alle barn mellom 1 og 5 år 

80% av alle barn starter i barnehage mellom 1 og 2 
år

Radikal økning av barn under tre år:

Fra år 2000 har andelen barn under tre år som har 
plass i barnehager økt med 42%

35 % av alle barn i norske barnehager er under 3 år



Strukturelle endringer:
Fra mindre til større barnehager

Fra små og stabile grupper til større og fleksible grupper
Antall småbarn i barnehager mer enn fordoblet siden år 2000

Transparency allows

light to flood

into the building



Kvalitet – et relativt og komplekst begrep

Kommer an på øynene som ser

Ulike aspekter ved kvalitet

Mange faktorer som virker sammen



Småbarn i barnehage og kvalitet
(Bjørnestad og Pramling Samuelsson (red.) 2012)

Barnehager av høy kvalitet synes å 
være vesentlig for barns utvikling:

Kognitivt

Sosialt

Språklig

Hva er høy kvalitet:

Sensitiv og responsiv omsorg

Lav stressfaktor

Utdannet personale

Støttende personalmiljø

Alle barn kan ha nytte av å gå i gode 
barnehager, men noen barn er mer sårbare for 
lavkvalitetstilbud enn andre:

Vanskelige hjemmeforhold

Atferdsmessige vansker

Vanskelig temperament

Tidlig barnehagestart

Lang oppholdstid



Selv om noe er «sant» - er det ikke nødvendigvis riktig

Sammenblanding av validering og verdi:

• Selv om et tiltak virker, trenger det ikke være 
riktig for alle barn, familier og barnehager

• Kan være andre verdier som er viktigere
(Kaurel 2016)

Pedagogisk ABC:

• Foreldres pedagogiske primat

• Barnehagelærers pedagogisk skjønn og 
vurderinger



Forskningsaktiviteter

Kvantitativ tilnærming
1. Spørreskjema
Personalets og foreldres erfaringer med tradisjonelle stabile grupper 
og med fleksible grupper i ca. 1000 barnehager og blant nesten 1200 foreldre.

2. Observasjonsstudier (i samarbeid med GoBaN)
ITERS-R i 206 avdelinger / baser
CIP (Caregiver Interaction Profile)
(av 110 barnehagelærere / 58 assistenter)
Gruppestørrelser fra 7 – 56 barn

Kvalitative tilnærminger
6 delstudier - pluss assosierte prosjekter 
(masterstudenter/ansatte)



Foreldre – fornøyde med barnehager?
(Blikk for barn – spørreskjema 1200 foreldre)

Spørsmål med faste svaralternativer:
Mellom 80 og 97 % er:
i stor grad eller noen grad fornøyd

Mellom 0,8 og 9 % er:
i liten grad fornøyd på de samme spørsmålene. 

Minst forøyd med: Turer i natur/nærmiljø, fysisk miljø 
og materiale barnehagen har tilgjengelig samt 
stabilitet

Svarene gjenspeiles i åpne spørsmål:
Andre forhold som er viktige i arbeid med småbarn
Hva kunne gjort barnehagen bedre?

Mange etterlyser også:
Mer informasjon
Bedre og sunnere mat (varm mat)
Flere ansatte 

Eksempler på andel svar «i stor grad fornøyd»: 

Materiale 52%

Fysisk miljø 59%

Barnegruppas sammensetting 65%

Dagsrytme 83%

Antall ansatte 62 %

Ansattes kompetanse 59%

Gruppestørrelse 65% 

Høy stabilitet i personalet 52%

Ivaretar barnas behov for: 
Omsorg (71 %)
Lek (84)
Læring (59 %)



Vi får litt lite informasjon om hva som foregår i barnehagen, 
så jeg vet ikke hva som kunne vært bedre, 

da jeg ikke vet hva som skjer der.



Generell kvalitet for småbarn i norske 
barnehager vurdert ved hjelp av ITERS-R



?
Total ITERS-R skåre 

i 206 norske barnehage-enheter:

3.9 
Altså mellom minimal (3) og god (5)



Forklaringer på resultatene

 Hygiene

 Sikkerhet

 Materiell/leker

 Samspill og språk 



Kvalitet i samspill mellom 
voksne og barn i norske barnehager

observert med Caregiver Interaction Profile (CIP)



Observasjonsprosedyrer: Video

Skåres på grunnlag av 
10 minutter video-opptak
i hver av følgende situasjoner:

– Måltid

– Bad / stell

– Frilek

– Overgang til andre situasjoner

– Voksenstyrte aktiviteter

– Utelek

• Skalaen består av 6 aspekter ved voksnes interaksjon med barn



CIP-skalaen

 Sensitive responsiveness 
(Sensitiv responsivitet /emosjonell støtte)

 Respect for autonomy 
(Respekt for autonomi)

 Structure and limit setting 
(Struktur og grenser)

 Verbal communication 
(Snakke og forklare)

 Stimulation of development 
(Stimulering av utvikling)

 Fostering peer interactions 
(Veiledning av interaksjon)

7 delt skala:

Adekvat til god = 4.5-7

Moderat = 3.5-4.4

Inadekvat = 1-3.4

Omsorg

Stimulering, 
læring



?
Total  CIP skåre 

for 168 omsorgspersoner i barnehager:

3.7 
Moderat – så vidt over inadekvat-terskelen



Temaer vi vil gå inn i 

 Ulikheter mellom barnehagelærere og assistenter

Forskjeller mellom ulike situasjoner

Arbeid med relasjoner mellom barna



Samtaler under måltider



Samtale 1: Yes, and …
Anna: Se på pappaen … Åh der kommer Maria.

Førskolelærer: Ja, Maria kommer sammen med pappaen sin.  

Anna: Marias pappa.

Andrew: Hun lille Maria

Førskolelærer: Ja (ler). Har vi flere Mariaer her?

(En mann går forbi vinduet)

Andrew: Peter sin pappa? 

Førskolelærer: Ja, det er Peter sin pappa. Nå skal ha gå på jobben sin.  

Anna: På jobb. 

Førskolelærer Ja. Nå går han på jobben sin.

Anna: Hmmm # he hm +… han hm han kommer og henter Peter etterpå..

Førskolelærer: Ja. Etterpå kommer han til barnehagen og henter Peter.  



Samtale 2: Yes, but …

Rasmus: Her er min mage (peker på magen sin). 

Voksen: Ja. Det er din mage, men nå må du spise. 

Rasmus: Det er hans mage (peker på et annet barns mage). 

Voksen: Hans mage ja … mmm. Ta en bit (gir Rasmus en skive 
brød).

Rasmus reiser seg og står på stolen sin og peker på
barna som sitter rundt bordet. 

Rasmus: Hans mage også, hans mage også og hans mage. 

Voksen: Jada. Alle har mager. Nå må du spise. 



Hvordan arbeides det med relasjoner mellom barna? 



Voksnes arbeid med barnas relasjoner til hverandre 
(Ellen Os: Undersøkelse i 9 barnehager)

En underliggende ideologi at voksne ikke skal 
involvere seg i relasjoner mellom barna

Selv om småbarn er kompetente, er de ikke 
selvtilstrekkelige

Relasjoner med andre barn kan være en 
utfordring for de minste

Involverer seg i situasjoner der de må handle 
(handlingstvang)

Individorientert

Seriedyader 

Restriktive

Lite åpne spørsmål 

Direkte: Sier hva barna skal gjøre 



Regulering

Gjerne i forbindelse med 
uoverensstemmelser mellom 
barn:

- uenigheter om objekter
- skade av andre barn
- hensyn til andre barn

Etiske reglers voktere

Direktiver

Mishagslyder

Lite spørrende

Funksjonell knapphet

Mer opptatt av å skape ro enn 
å belyse etiske temaer



Regulering (fortsetter)

Høy grad av individorientering

Foreslår nærmest aldri at barn kan dele 
objekter de er uenige om

Uoverensstemmelser sees ofte 

som et barns problem til tross for 

at det alltid nødvendigvis er flere

barn som er involvert når 

uoverensstemmelser oppstår



Oppsummering: Barnehager for de minste bra nok?

Utfordringer i tilbudet til småbarn:
• Nok personale – hele dagen (jf. ratio)

• Utdanningsnivå og at utdanning i for liten grad 
er  synlig i barnehagenes praksis

• Hygiene, sikkerhet og tilgjengelig materiell

Voksen – barn samspill: 
• Vennlige ansatte
• Barna får fremme egne meninger og tanker
• Samtaler i hverdagen – en utfordring
• Barnas nysgjerrighet og utvikling støttes ikke 

godt nok
• For lite vekt på arbeid barna i gruppe og styrke 

positive relasjoner mellom barna

Hva kan foreldre forvente:
• At det tas ansvar på ulike nivåer; politisk, eiere 

og i barnehagene

• At de blir lyttet til både når det gjelder 
barnehager generelt og egne barn



Oppfordring

Ikke la høy grad av tilfredshet, hindre dere 
i å bidra til bedre kvalitet i barnehager 

Stol på intuisjonen: 

Svarene i vårt spørreskjema til 

foreldre er i stor grad i samsvar 

med våre observasjoner i barnehager 




