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Hensikten med prosjektet er å undersøke hvilke faktorer ved barnehagemiljøet og hjemmemiljøet 
som bidrar til at barn får en god overgang til skolen, og tilpasser seg den nye hverdagen både faglig 
og sosialt. 

Betydningen av barnehage og hjemmemiljø for 
overgangen til skole

Kort presentasjon av utgangspunkt og formål

Barns sosiale og faglige tilpassing på skolen er i stor grad påvirket 
av hjemmemiljø og barnehagekvalitet. Overgangen fra barnehage 
til skole er en viktig milepæl for de fleste barn. Barnas tilpasning til 
skolen, både sosialt og faglig, er med å legge grunnlaget for deres 
videre skoleløp, både hva gjelder trivsel og læring. Både barnas 
faglige og sosiale ferdigheter bidrar til den tidlige tilpasningen på 
skolen. Barna utvikler disse ferdighetene i de kontekstene de  
tilbringer mesteparten av sin tid; hjemmet og barnehagen. I dag 
har de fleste barn tilbragt tid i barnehagen før skolestart. Derfor 
er det viktig med kunnskap om hvordan barnehagekonteksten er 
med å forme barns utvikling. Det finnes i dag omfattende inter-
nasjonal forskning om barnehagens betydning, men like fullt 
gjenstår mange spørsmål knyttet til den særnorske konteksten der 
de fleste barn har tilbrakt tid i universelt tilgjengelige og kvalitets-
regulerte barnehager. I Norge er skoleforberedende aktiviteter i 
barnehagen spesielt rettet mot skolestarterne vanlig, men det 
finnes lite systematisk forskning på dette temaet i Norge.  

Forskningsfunn

Resultatene fra prosjektet kan derfor være av stor betydning for 
praksisfeltet. Ettersom innføringen av universelle barnehagetil-
bud står høyt på den politiske agendaen i mange land, spesielt 
innenfor OECD-området, er dette temaet ikke bare relevant for 
norske forhold, men har også implikasjoner for politikkutvikling på 
barnehage- og utdanningsfeltet internasjonalt. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Atferdssenteret, Unirand, 
Universitetet i Oslo, og Høyskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV). 
Det består av en kvantitativ og en kvalitativ del, som sammen skal 
belyse hvilke faktorer i hjemmemiljøet og barnehagen som er av 
betydning for en god overgang for barna når de begynner på  
skolen. Den kvantitative delen er en videreførelse av det  
longitudinelle prosjektet «Barns sosiale utvikling» ved  
Atferdssenteret, Universitetet i Oslo. Den kvalitative delen består  
i en egen datainnsamling, og gjennomføres i regi av HiBV. u

u Barn forventer både kontinuitet og diskontinuitet i  
 overgangen fra barnehage til skole.

u God kommunikasjon mellom ansatte i barnehagen og  
 skole/sfo er viktig for å sikre en god overgang. 

u Større barnegrupper i barnehagen ved tre års alder er  
 relatert til noe bedre sosial kompetanse, men ikke til  
 språkkompetanse ved fire år.

u Gutter som starter tidligere i barnehagen har bedre  
 språkkompetanse ved fire års alder enn dem som startet  
 senere. Det er ingen slik sammenheng for jenter. 
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Kvantitativ del

Data og datainnsamling
Den kvantitative delen tar utgangspunkt i det store datamaterialet 
fra Barns sosiale utvikling, som har fulgt et normalutvalg fra tre 
årskull (født 2006, 2007, og 2008) på til sammen 1159 barn i fem 
kommuner. Barna og familiene er fulgt tett fra 6 måneders alder 
med årlige datainnsamlinger frem til de eldste barna nå (i 2013) 
har startet i andre klasse. Vi har omfattende data om barn, fami-
lier, og barnehager, og som del av den kvantitative delen av dette 
prosjektet samler vi inn tre sett av data: a) via telefonintervju fra 
barnehagene om skoleforberedende aktiviteter (fullført våren 
2014), b) intervjuer med foreldrene har begynt i andreklasse (forel-
drene i andre årskull skal intervjues høsten 2014), og c) spørreskje-
ma til lærerne i andre klasse. Til sammen vil denne datainnsamlin-
gen supplere informasjon samlet inn fra barnehagealderen, som 
vil gi oss svar på spørsmål knyttet til overgangen fra barnehage til 
skole. Figur 1a viser en samlet oversikt over datainnsamling frem 
til 4 år, og Figur 1b viser datainnsamling fra 5 til 7 års alder.

De skoleforberedende intervjuene innbefatter spørsmål om 
barnehagens organisering av skoleforberedende aktiviteter, og 
innholdet i aktivitetene. I tillegg spør vi om samarbeid mellom 
barnehage-skole-hjem om denne overgangen. Spørreskjemaet 
til lærerne inneholder spørsmål om barnas tilpasning, sosiale 
kompetanse, atferdsvansker, språkutvikling, skoleprestasjoner, og 
informasjon om skolen og klassen. Foreldreintervjuet foregår på 
telefon, og inneholder spørsmål om familieforhold, samt barnas 
atferdsmessige og sosiale utvikling. Vi har jevnt over høy delta-
gelse i Barns sosiale utvikling. Som det fremgår av Figur 2 har vi 

så langt 82 prosent deltagelse både fra de to første årskullene på 
førsteklasseintervjuet (som ikke er finansiert av UTD2020) og på 
andreklasseintervjuet.

Videre har vi samlet deltagerandel på over 70 prosent blant barne-
hagene som har blitt intervjuet om skoleforberedende aktiviteter 
(endelige tall er ikke klare), og så langt spørreskjemaer fra lærere 
for 75 prosent av barna i både første og andre klasse (85 prosent av 
de skjemaene som ble sendt ut). 

Foreløpige resultater
Foreløpig har prosjektet hatt sitt hovedfokus på den omfattende 
datainnsamlingen. Nå har vi også kommet i gang med den viten-
skapelige produksjonen på den kvantitative delen av prosjektet. 
I en innsendt artikkel til et internasjonalt tidsskrift undersøkte vi 
om gruppestørrelse i barnehagen har ulik betydning for språk og 
sosiale ferdigheter ved 4 år, og vi fant at:
• Justering for seleksjonsvariabler knyttet til familiene og barne- 
 hagekvaliteten tok bort den positive effekten av gruppestørrelse  
 på språkkompetanse ved 4 år.
• Den samme justeringen forsterket derimot effekten av gruppe- 
 størrelse på sosiale ferdigheter ved 4 år. 

En norsk rapport har sett på betydningen av tid i barnehage for 
barns språk. Denne viste blant annet at det bare var en sammen-
heng mellom antall år barn har gått i barnehagen og deres språk-
kompetanse ved 4 år for gutter.

Foreløpige resultater har også blitt presentert på en internasjonal 
og en nasjonal konferanse, samt på interne arrangementer ved 
Boston College og Harvard University i sammenheng med Post doc 
Imac Maria Zambrana’s forskningsopphold og besøk der. 
I tillegg samarbeider vi med PhD student Kyle DeMeo Cook (Boston 
College), som ser på betydningen av samarbeid mellom barne- 
hage, skole og hjemmet i overgangen for barnas sosiale og språk-
lige utvikling. 

Kvalitativ del

Kvalitativ del
Data og datainnsamling
Den kvalitative delen av studien har en etnografisk tilnærming og 
foregår i tre ulike barnehager, skolefritidsordninger (sfo) og skoler. 
Hovedfokus er å undersøke barns erfaringer med skoleforbereden-
de aktiviteter i barnehagene, deres forventninger til og erfaringer 
med sfo – og skolebesøk i forkant av skolestart, samt deres erfarin-
ger med selve oppstarten. 

Figur 1a

Figur 1b

Figur 2
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Den metodologiske tilnærmingen er inspirert av mosaic approach 
(Clark, 2005;2010). I den hensikt å få fram barns perspektiver 
fungerer barnas egne fotografier fra de ulike institusjonene som 
støtte for barna i å formidle egne erfaringer underveis. Barns foto-
grafier, transkriberte samtaler med de samme barna før og etter 
skolestart, feltnotater og nedtegnede observasjoner inngår som 
data. I tillegg kommer relevante dokumenter som lover og forskrif-
ter, kommunal plan for arbeidet med overgangen og en fagrapport 
sendt fra barnehage til skole. Datainnsamlingen strekker seg over 
en periode på 6 måneder; fra april til september 2013. 

Studien kan ses som et bidrag i arbeidet med å få fram «barns 
stemmer» i forskningen. Illustrasjonen til høyre viser hvordan 
barnas dokumentasjoner og uttalelser underveis bidrar til å gi 
analysearbeidet retning.  Analysearbeidet ses som en kontinuerlig 
prosess.

Foreløpige resultater
• Barn forventer og erfarer ulike former for så vel kontinuitet som  
 diskontinuitet i overgangene. Samtidig er det alltid former for  
 «kontinuitet i erfaring». Barna møter «det nye» med bakgrunn i  
 tidligere erfaringer.
• Ulike former for kontinuitet; fysisk, sosial og faglig, virker  
 sammen og forutsetter hverandre.
• Kommunikasjonsmessig kontinuitet, i form av et tettere sam- 
 arbeid mellom pedagoger og sfo-medarbeidere er avgjørende.  
 For å kunne forstå barns intensjoner er sfo-personalets og  
 1.klasselæreres kunnskap om barns forventninger og tidligere  
 erfaringer med innhold og arbeidsmåter i barnehagene av stor  
 betydning. Av tilsvarende betydning er barnehagelæreres kunn- 
 skaper om hva barna vil møte av innhold og arbeidsmåter i sfo  
 og skole. 

Foto: Nicolas Tourrenc



Om programmet

Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren 
– FINNUT, er en tiårig forskningssatsing på utdanning. 
Programmet finansierer prosjekter på temaer knyttet til 
barnehage, skole, videregående opplæring, høyere  
utdanning og voksnes kompetanse. Programmets 
hovedmål er å utvikle ny kunnskap av høy kvalitet og 
relevans for politikkutforming, forvaltning, praksisfelt 
og den enkelte, å bidra til fornyelse av forskningsfeltet 
og å medvirke til innovasjon i utdanningssektoren.
 
Les mer på: www.forskningsradet.no/finnut

Norges forskningsråd
Drammensveien 288
Postboks 564, 1327 Lysaker
Telefon: 22 03 70 00
post@forskningsradet.no
www.forskningsradet.no

Utgiver: 
© Norges forskningsråd
Forskning og innovasjon i utdanningssektoren – FINNUT
www.forskningsradet.no/FINNUT

Design: Design et cetera AS
Trykk: 07 Gruppen AS
Opplag: 300

November 2014

Om prosjektet
Prosjektleder er Professor og Forskningsdirektør Terje Ogden 
ved Atferdssenteret, Unirand, Universitetet i Oslo.  
Professor Henrik Daae Zachrisson ved Atferdssenteret er 
ansvarlig for daglig drift av prosjektets kvantitative del. 
Forsker Ane Nærde, Post Doc Imac M. Zambrana, og  
Seniorforsker Eric Dearing ved Atferdssenteret (Dearing 
også ved Boston College) er medarbeidere på prosjektet. 
Samarbeidspartnere ved Høyskolen i Buskerud og  
Vestfold er Professor Thomas Moser og PhD stipendiat  
Hilde D. Hogsnes. De to er ansvarlige for den kvalitative 
delen av prosjektet. 

Du finner mer informasjon om prosjektet på 
www.atferdssenteret.no
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Klatrestativets betydning(er) 

På våren, da barna gikk i barnehagen, var det «å klatre» det 
de fleste av barna sa at de gledet seg mest til når de skulle 
begynne på skolen. Klatrestativ var noe av det mange av 
barna tok bilder av, både i barnehagene og ved første besøk 
på SFO og skole. 

(«Mies» bilder fra barnehage og skole).

I de etterfølgende samtalene syntes klatrestativene å til-
legges ulike betydninger for barna. Observasjonene, etter 
oppstart i SFO og skole, viser at klatrestativene også fun-
gerer som et møtested for yngre og eldre elever. Da jeg en 
morgen på høsten møter «Mie» igjen på SFO før undervis-
ningen spør jeg henne hvordan det er å gå på skolen.

Mie: «Kjempegøy.» 
I: «Kjempegøy, så flott. Hva er det som er kjempegøy?» 
Mie: «Det er kjempegøy i friminuttene.» 
I: «Og, ja, så det er gøy i friminuttene?» 
Mie: «Ja, for da kommer fadderne mine.» 
I: «Da møter du fadderne dine, ja. Hvor mange faddere har 
du?» 
Hun viser meg tre fingre og smiler. 
Mie: «De pleier å komme til oss i friminuttene…(..) de møter 
oss her ved klatrestativet.» 

Ved gjennomgang av datamateriale ses en endring i barnas 
forventninger til skolestart underveis i prosessen. Etter 
at barna, før sommerferien, har vært på førskoledager og 
møtt fadderne sine, er ikke lenger «å klatre» det første 
svaret barna gir når jeg spør hva de gleder seg mest til når 
de begynner på skolen. Det de fleste av barna gleder seg 
mest til er å møte fadderne sine, de eldre elevene på skolen 
som har et spesielt ansvar for å følge opp og hjelpe de nye 
1.klassingene. Barnas dokumentasjoner og uttalelser viser 
hvordan ulike former for kontinuitet virker sammen og 
forutsetter hverandre. Klatrestativene bidrar til så vel sosial 
som fysisk kontinuitet for barna i overgangen. De synes å 
fungere som et sted for opprettholdelse av – og etablering 
av nye vennskap.


