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Sammendrag 
Forfatter: Manpreet Kaur Grewal 

Tittel: Henger barnehagekvalitet sammen med barns kognitive og sosioemosjonelle 

utvikling? En longitudinell studie om barnehagen som beskyttende faktor mot sosiale 

ulikheter i barns utvikling. 

Veileder: Vidar Ulset 

 

Hensikt: Formålet med denne studien var å undersøke sammenhenger mellom ulike 

kvalitetsindikatorer ved barnehagen, og barns sosioemosjonelle og kognitive utvikling over 

tid. Videre ble det undersøkt om barnehagekvalitet modererte sammenhenger mellom lav 

sosioøkonomisk status og barns kognitive og sosioemosjonelle utvikling. 

Metode: Denne studien benyttet datamateriale fra prosjektet «Det første vennskap» som 

pågikk ved Universitetet i Oslo mellom 2006-2009. Vennskapsstudien er en longitudinell 

studie som fulgte 586 barn i alderen 4 til 8 år. Lærere rapporterte om barnas sosioemosjonelle 

utvikling ved å svare på «Strengths and Difficulties Questionnaire», mens barnas 

arbeidsminne ble testet med tallhukommelse. Informasjon om barnehagekvalitet ble innhentet 

ved hjelp av intervjuer med barnehagestyrere.  

Resultater: Det ble funnet sammenhenger mellom barnehagens størrelse (antall barn) og høy 

grad av sosioemosjonelle vansker, samt mellom barnehagens størrelse og lave skårer på 

tallhukommelse. Høyere grad av stabilitet i barnehagens ansettelsesforhold hang sammen 

med lave nivåer av lærerrapporterte sosioemosjonelle vansker. Videre ble det funnet at 

barnehagens størrelse modererte sammenhengen mellom de ukentlige antall timer som barna 

oppholder seg i barnehagen og barnas sosioemosjonelle utvikling. Sosioøkonomisk bakgrunn 

hang sammen med sosioemosjonell og kognitiv utvikling, men barnehagekvalitet modererte 

ikke denne sammenhengen.  

Konklusjon: Barnehagens størrelse og stabilitet i personalet kan være viktige strukturelle 

kvalitetsindikatorer ved barnehagen. Mindre barnehager kan tenkes å være positive for barnas 

kognitive og sosioemosjonelle utvikling, spesielt i sammenheng med oppholdstid i 

barnehage.  
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1 Innledning 
1.1 Norske barnehageforhold 
Den norske samfunnsstrukturen har i tiden etter andre verdenskrig endret seg, og dette har i 

sin tur bidratt til en stor økning i bruk av barnehager i Norge (Havnes & Mogstad, 2011). 

Tidlig på 1970-tallet lanserte den norske regjeringen nye retningslinjer for 

barnehagepolitikken, der fokuspunkter for barnehageutviklingen blant annet var å skape nye 

og gode utviklingsarenaer for barna og gi mødre muligheter til å innta arbeidsmarkedet. 

Hovedmålet ble dermed full barnehagedekning, der alle norske barn skulle få mulighet til å 

gå i barnehage. Med retningslinjer fra regjeringsnivå for strukturelle og prosessuelle 

standarder, som gruppestørrelse, personalkompetanse, miljø og læreplaner, ble nå 

barnehagene et ansvar på kommunalt nivå. Dette bidro til en rask økning i barnehagebruk 

over de følgende årene.  

I dag går over 90% av norske barn mellom 1-5 år går i barnehage, over 80% av barn 

mellom 1-2 år og nærmere 97% av barn mellom 3-5 år (Statistisk sentralbyrå, 2016a). Det er 

registrert jevn økning i antall minoritetsspråklige barn, samt barn med innvandrerbakgrunn. 

Det blir også rapportert om at flere barn har heltidsplass, med bakgrunn i oppholdstid i 

barnehagen, der denne regnes til å være 41 timer eller mer i løpet av en uke. Der fokus 

tidligere i stor grad har vært å oppnå nettopp et slikt barnehagetilbud, ser man i økende grad 

at høy barnehagekvalitet som et premiss for god utvikling i tidlig alder tildeles mer 

oppmerksomhet (Statistisk sentralbyrå, 2012). 

Det har lenge vært kjent at sosioøkonomisk status har følger for barns utvikling, både når 

det kommer til kognitiv og sosioemosjonell utvikling, andre helserelaterte faktorer, og god 

tilpasning (Bolger, Patterson, Thompson, & Kupersmidt, 1995; Bradley & Corwyn, 2002; 

Geoffroy et al., 2007; McLoyd, 1998; Scarr, 1998). Spesielt er sammenhengen sterk mellom 

svært lav sosioøkonomisk status, i form av fattigdom, og barns kognitive, språklige og 

akademiske utvikling (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015; NICHD Early Child Care 

Network, 2005; McLoyd, 1998; Schoon et al., 2002). I Kunnskapsdepartementets revidering 

av rammeplanen for norske barnehager, står det uttrykt at ett av barnehagens flere mandat er 

å «bidra til å utjevne sosiale forskjeller» (Kunnskapsdepartementet, 2014). Når rundt 90% av 

Norges 1-5-åringer går i barnehage, fungerer barnehagen på mange måter som en 

samfunnspolitisk plattform for nettopp å bidra til å endre de store sosiale ulikhetene. Denne 
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oppgaven tar derfor sikte på å undersøke om barnehagekvalitet i 28 norske barnehager kan 

bidra til å utjevne sosiale forskjeller i barns kognitive og sosioemosjonelle utvikling. 

 

1.2 Barns sosioemosjonelle og kognitive utvikling 
Kognitiv utvikling 

Barne- og ungdomsalderen er en viktig periode for utviklingen av kognitive ferdigheter 

(Casey, Giedd, & Thomas, 2000). Kognitive ferdigheter og eksekutive funksjoner, som evne 

til inhibering, planlegging og selvregulering er sentrale faktorer i barns kognitive utvikling 

(Anderson, 2002). Arbeidsminnet er en viktig bestanddel i disse kognitive ferdighetene. 

Arbeidsminnefunksjonen blir ofte definert som evnen til å holde og bearbeide informasjon 

over en kort tidsperiode (Klingberg, 2010), og en dårligere arbeidsminnefunksjon er assosiert 

med psykiske lidelser som hyperkinetisk atferdsforstyrrelse (Martinussen, Hayden, Hogg-

Johnson, & Tannock, 2005), schizofreni (Conklin, Curtis, Katsanis, & Iacono, 2000), 

depresjon (Rose & Ebmeier, 2006) og rusavhengighet (Bechara & Martin, 2004). Kognitiv 

fungering i barnealder er knyttet opp mot barns skoleprestasjoner, og senere yrkesfungering. I 

en samfunnspolitisk perspektiv er det derfor hensiktsmessig å kartlegge og fasilitere de 

prosessene som bidrar til å fremme barns kognitive utvikling. 

 

Sosioemosjonell utvikling 

Sosioemosjonell utvikling innebærer både barns sosiale og emosjonelle utvikling. 

Hovedfokus er på opplevelse, forståelse og uttrykk av emosjonelle reaksjoner i en sosial 

kontekst, der internalisering sosiale normer og utvikling av barnas mentaliseringsevne står 

sentralt (Thompson, 1990). Mentaliseringsferdigheter vil blant annet få uttrykk i sosial 

kompetanse(Bohlin & Hagekull, 2009). Lavere grad av sosioemosjonell tilpasning kan 

komme til uttrykk ved internaliserende vansker, som angst og depresjon, og eksternaliserende 

vansker som aggresjon, hyperaktivitet og konsentrasjonsproblemer (Bohlin & Hagekull, 

2009). Når barn vokser opp under forhold som virker negativt for den sosioemosjonelle 

utviklingen, vil eksternaliserende og internaliserende vansker ofte være et resultat av dette 

(Thompson, 1990).  Disse negative oppvekstfaktorene er ofte knyttet til risikofaktorer i 

barnets miljø, for eksempel barnets familiemiljø og sosioøkonomiske status (Baker & 

Hoerger, 2012; Bradley & Corwyn, 2002). Sosioemosjonelle vansker i barndom er knyttet til 

psykisk helse i ungdomsalder og voksenliv (Ferdinand & Verhulst, 1995; Hofstra, Van Der 
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Ende, & Verhulst, 2002), og fasilitering av god sosioemosjonell utvikling kan derfor være av 

stor betydning både på individ- og samfunnsnivå.  

 

Barnehageforskningens rolle 

Forskning viser at barns kognitive og sosioemosjonelle utvikling er spesielt sensitiv for 

erfaringer i deres første leveår (Casey et al., 2000; Gunnar, 1998) og derfor er spørsmål 

knyttet til hvilken rolle barnehagen kan spille i barns utvikling viktig å adressere. Spesielt 

viktig er det å få kunnskap om hvilken rolle barnehagen kan ha som en beskyttende faktor i 

utviklingen til sosialt vanskeligstilte barn, samt hvilke spesifikke faktorer ved barnehagen 

som har en positiv innvirkning på barns utvikling. Mye av dagens internasjonale 

barnehageforskning er derfor sentrert rundt betydningen av barnehagekvalitet på barns 

utvikling. 

Denne studien vil i likhet med tidligere barnehageforskning forsøke å belyse disse 

spørsmålene ytterligere, her med fokus på norske barnehageforhold. Studien har et 

longitudinelt design, noe som gjør det mulig å følge barnas kognitive og sosioemosjonelle 

utvikling over tid, fra de går i barnehage til de er skolebarn. Av spesiell interesse er det å 

kartlegge spesifikke kvalitetsindikatorer ved barnehagene som henger sammen med barnas 

utvikling, og som kan tenkes å fungere som beskyttende faktorer for barn med lavere 

sosioøkonomisk status. Mye av barnehageforskningen inkluderer kvalitetsindikatorer som i 

norsk sammenheng er regulert gjennom krav til voksen-barn-ratio, gruppestørrelse og 

utdanningsnivå hos personalet. Denne studien vil i tillegg inkludere kvalitetsindikatorer som 

kan tenkes å ha større variasjon i norsk kontekst, der i blant barnehagestørrelse, i form av 

antall barn i barnehagen, og personalstabilitet.   

 

1.3  Barnehageforskning 
1.3.1 Barnehageforskning i et historisk perspektiv 
I en litteraturgjennomgang av Dalli et al. (2011) beskrives tre historiske tendenser innenfor 

vestlig barnehageforskning, og dette historiske perspektivet kan tenkes å være et bidrag som 

belyser dagens diskurs og perspektiv på temaet. Forfatterne av artikkelen beskriver 

forskningen fra 1960-tallet og ut 1970-tallet som dominert av spørsmålet om hvilke 

konsekvenser, da især negative, barn kunne få av å gå i barnehage eller andre lignende 

omsorgsordninger. Resultatet av denne forskningsbølgen var at spørsmålet om kvalitet var 

viktigere for barns utvikling enn spørsmålet om hvilke skadevirkninger barn kunne få av å gå 
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i barnehage. Dette ledet videre til at forskningen på 1980-tallet var preget av å finne frem til 

strukturelle variabler ved barnehagemiljøet som utgjorde gode betingelser for kvalitet, og 

som derfor kunne endres og forbedres for å optimalisere miljøvariabler for barnas utvikling.   

Videre skapte dette grobunn for et tredje «mikroparadigme» fra sent på 1980-tallet og 

frem til 1990-tallet, der kvalitet ble et konseptualisert som et mer dynamisk og økologisk 

begrep, der interaksjonen mellom prosessuelle og strukturelle faktorer utgjorde en samlet 

forståelse av kvalitet. Dalli og medarbeidere (2011) skisserer videre de tendensene som i vår 

tid er aktuelle innenfor forskningsfeltet, der disse kan deles i to hovedkategorier. Den første 

tar for seg kartlegging og utforsking av hvilken betydning ulike aspekter ved det å gå i 

barnehage har å si for barns utviklingsutfall. Den andre omhandler forskning på de spørsmål 

knyttet til kvalitetskonstruktet og kvalitetsdiskursen, der kvalitetsbegrepet blir 

kontekstualisert og de rammebetingelser som danner bakteppet for operasjonaliseringen av 

konstruktet blir belyst. Spesielt fremtredende blir da argumentene om at kvalitetskonstruktet 

ikke er, eller kan bli, et nøytralt konstrukt, men at det på alle måter er avhengig og influert av 

kultur, politikk, tid, sted og perspektiv. Det sistnevnte perspektivet forutsetter dermed en 

refleksjon og bevissthet rundt de kvalitetsindikatorer som blir brukt i dagens forskning, og at 

en slik metabevissthet ikke er en begrensning ved operasjonalisering av konstruktet, men 

heller en nødvendig forutsetning. 

 

1.3.2 Strukturell og prosessuell kvalitet 
Kvalitetsbegrepet har slik Dalli et al. (2011) beskriver i oversiktsrapporten blitt definert på 

ulike måter de siste tiårene, og en bred definisjon i dag inkluderer blant annet de erfaringer og 

egenskaper ved barnets miljø som fasiliterer barnets fysiske, kognitive og sosioemosjonelle 

utvikling (Layzer, 1993; Layzer & Goodson, 2006). Kvalitetsbegrepet kan sies å være 

multidimensjonelt, da det kan innebære ulike perspektiv, for eksempel foreldres, barnas og 

personalets (Layzer & Goodson, 2006). Likeledes kan man måle og operasjonalisere kvalitet 

på ulike måter, ofte blir dette gjort med utgangspunkt i enten strukturelle forhold, 

prosessuelle faktorer, eller en sammenslåing av disse (Cassidy et al., 2005; Layzer & 

Goodson, 2006; Vandell & Wolfe, 2000).  

Eksempler på strukturelle indikatorer er voksen-barn-ratio, personalets kompetanse og 

utdanning, barnehagestørrelse, gruppestørrelse og personalstabilitet. Slike variabler er i 

midlertid indirekte målinger av barnehagekvalitet, da disse strukturene i seg selv ikke 

representerer en institusjons kvalitetsnivå, men heller er rammebetingelser som i de fleste 
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tilfeller vil være tilstede og tilrettelegge for et mulig høykvalitetsmiljø. Eksempler på 

prosessuelle kvalitetsindikatorer er egenskaper ved interaksjonen mellom voksne og barn, 

som kan være preget av responsivitet og interesse hos personalet, den emosjonelle tonen i 

interaksjonene, læringsmiljø og barnets opplevelse av trygghet. De prosessuelle forholdene er 

i større grad dynamiske variabler og har større økologisk validitet da de kan tenkes å være 

nærmere barnets opplevelse av kvalitet. 

I en av de tidlige publikasjonene fra den store, amerikanske studien utført av NICHD 

Early Child Care Network (2003b) ønsket forskerne å finne ut av om barn som gikk i 

barnehager som møtte strukturelle kvalitetskrav hadde bedre utviklingsutfall ved 4 ½ -års 

alder enn barn i barnehager som ikke møtte disse kravene. De strukturelle 

kvalitetsindikatorene som ble brukt var blant annet voksen-barn-ratio, kompetanse og 

gruppestørrelse, og av utviklingsutfall så forskerne blant annet på sosial kompetanse, 

oppmerksomhetsevner, kognitive ferdigheter og språk. Resultatene varierte med barnas alder, 

de ulike utviklingsutfallene og hvilke kvalitetsstandarder som var aktuelle. Det generelle 

bildet viste likevel at barna presterte bedre på de ulike utviklingsutfallene om de hadde gått i 

barnehager som møtte høyere kvalitetskrav.  

Lignende resultater har blitt replikert i en amerikansk, longitudinell studie på prosessuell 

kvalitet av barn fra førskolealder og frem til andre klasse (Peisner‐Feinberg et al., 2001). 

Her så forskerne på prosessuelle kvalitetsindikatorer som responsivitet og sensitivitet overfor 

barna, personalets formidlingsstil og andre variabler knyttet til kvaliteten på interaksjonene 

mellom voksen og barn. Dette ble knyttet opp mot barnas prestasjoner på ulike mål, der i 

blant kognitive og språklige ferdigheter, oppmerksomhetsevner og sosioemosjonell 

tilpasning. Resultatene viste at barna som hadde høykvalitetserfaring i barnehage, også skåret 

høyere på de ulike utviklingsmålene som ble studert, selv over en periode på fem år. 

I en eksperimentelt designet studie som nærmere utforsket sammenhengen mellom 

voksen-barn-ratio og kvalitet på interaksjonene mellom voksen og barn, ble det funnet at en 

3:1-ratio, til sammenligning med en 5:1-ratio, bidro til signifikant høyere kvalitet på 

interaksjonene og bedre skårer på barnas emosjonelle velvære (De Schipper, Marianne 

Riksen‐Walraven, & Geurts, 2006).  Andre funn viser til sammenhenger mellom høy 

kompetanse og utdanning blant personalet, og høyere skårer på sensitivitet i interaksjonen 

med barna. I tillegg skåret disse barna også bedre på språklige ferdigheter (Burchinal, Cryer, 

Clifford, & Howes, 2002). Det finnes et godt evidensgrunnlag for å hevde at det er gode 

sammenhenger mellom strukturelle forhold og prosessuell kvalitet, og at prosessuell kvalitet 
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derfor kan utledes fra strukturelle indikatorer (Arnett, 1989; Clarke-Stewart, Vandell, 

Burchinal, O’Brien, & McCartney, 2002; Hartman, Warash, Curtis, & Day Hirst, 2016; 

Network, 2002; Phillipsen, Burchinal, Howes, & Cryer, 1997).  

Prosessuell måling av barnehagekvalitet krever observasjon, og er en kostbar og krevende 

metode å implementere i forskningssammenheng(Layzer & Goodson, 2006). I tillegg vil slike 

målinger kun reflektere korte sekvenser i prosessene. De strukturelle kvalitetsindikatorene er 

oftest brukt som mål på kvalitet i barnehageforskningen, spesielt fordi de er enklest og mest 

ressursbesparende å måle (Layzer & Goodson, 2006). De viktigste strukturelle 

kvalitetsindikatorene er ansattes utdanningsnivå, gruppestørrelse og voksen-barn-ratio. 

Nettopp fordi strukturelle forhold er mulig å regulere direkte, er kunnskap rundt hvordan 

disse henger sammen med barnehagekvaliteten og dernest barnas utvikling, både av stor 

interesse og betydning (Phillipsen et al., 1997). 

 

1.3.3 Betydningen av institusjonens størrelse 
Gruppestørrelse er en kvalitetsindikator som har vist seg å være sentral innenfor 

barnehageforskningen (Clarke-Stewart et al., 2002; Duncan, 2003; Howes, Phillips, & 

Whitebook, 1992; Phillips, Mekos, Scarr, McCartney, & Abbott–Shim, 2001). Det er likevel 

utført relativt lite forskning på hvilken betydning barnehagens størrelse i form av antall barn i 

barnehagen spiller for barns utvikling. I 2011 var det 47 barn i en gjennomsnittlig, norsk 

barnehage, mens 25 % av barna gikk i barnehager med 80 barn (Kunnskapsdepartementet, 

2011). Rasjonalet bak utvidelser av utdanningsinstitusjoner kan blant annet være knyttet til 

kostnadseffektivitet og spesialiseringsmuligheter (Lindsay, 1982).  

I skolesammenheng, viser amerikansk forskning at større utdanningsinstitusjoner kan ha 

negativ innvirkning på elevenes skoleprestasjoner (Fowler & Walberg, 1991; Lee & Loeb, 

2000), samt trivsel og deltagelse i skoleaktiviteter (Lindsay, 1982). Det er i midlertid andre, 

bakenforliggende forhold som sannsynligvis har en direkte sammenheng med elevenes trivsel 

og læring, der størrelsen på utdanningsinstitusjonen er en strukturell indikator på prosessuelle 

faktorer i klasserommet. Samfunnspsykologisk teori kan belyse mekanismene bak disse 

sammenhengene (Orford, 1992). I følge sosial ansvarlighetsteori vil større institusjoner, der i 

blant utdannings- og omsorgsinstitusjoner, medføre mindre opplevd ansvar, involvering og 

mindre muligheter til sosial interaksjon med andre (Barker & Gump, 1964). Eksempler på 

dette er at lærerne forholder seg annerledes til større grupper enn til mindre, der mindre 
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grupper i undervisningssammenheng blant annet kan tenkes å medføre mer individuelt 

tilpasset læring (Milesi & Gamoran, 2006).  

En annen mulig forklaring er at elevatferd i mindre grupper er ulik fra den i større 

grupper, der lærere bruker mer tid på å opprettholde ro og orden i større grupper, noe som 

kan ha innvirkning på elevenes læring og motivasjon (Milesi & Gamoran, 2006). Elever i 

mindre grupper kan også oppleve at de er mer synlige og involverte i sin egen læring. I 

mindre grupper er det lavere grad av antisosial adferd og høyere grad av prososial adferd 

(Finn, Pannozzo, & Achilles, 2003). I større grupper er det derfor være flere tilfeller av 

antisosial adferd blant annet i form av forstyrrelser og regelbryting (Finn et al., 2003), og 

dette vil i sin tur virke negativt både på elevenes trivsel og læring. I barnehagesammenheng 

vil også størrelsen på barnehagen, i form av antall barn, være en viktig strukturell indikator 

(Lee & Loeb, 2000).  

Lærers interpersonlige stil, barnas synlighet og tilhørighet er viktige mekanismer i 

forhold til utvikling sett i lys av størrelsen på skolen (Finn et al., 2003). Disse faktorene er 

videre knyttet opp mot elevenes antisosiale og prososiale adferd, som igjen er knyttet opp 

mot trivsel og læring. Det kan tenkes at mange av de samme prosessene som er tilstede i store 

skoler, også er tilstede i barnehager av stor størrelse. I norsk sammenheng, er det funnet at 

mellomstore barnehager med omtrent 60 barn oppfyller kravene til både kompetanse hos 

personalet og god struktur (Kunnskapsdepartementet, 2011). Et viktig steg videre vil være å 

undersøke om disse sammenhengene mellom barnehagestørrelse og kvalitet virker inn på 

barns utvikling.  

 

1.3.4 Barnehagens betydning for barns utvikling 
I internasjonal sammenheng, er det blitt utført mye forskning på sammenhengen mellom 

barnehagebruk og barns utvikling, og forskningsbasen er i stor grad bestående av 

amerikanske studier, spesielt utført av NICHD Early Child Care Research Network. NICHD-

studien er en stor, amerikansk studie som har fulgt 1300 barn og deres familier fra 

spedbarnsalder og opp til 15 års-alder. I likhet med mange andre nord-amerikanske studier 

(Bridges, Fuller, Rumberger, & Tran, 2004; Burger, 2010; Côté, Borge, Geoffroy, Rutter, & 

Tremblay, 2008; Loeb, Bridges, Bassok, Fuller, & Rumberger, 2007) har forskningen som 

hovedmål å undersøke hvordan ulike forhold ved barnehager og andre institusjoner, der 

foreldre ikke har hovedansvar for omsorg, henger sammen med barns sosioemosjonelle, 

språklige, kognitive og helsemessige utvikling (Howes et al., 1992; NICHD Early Child Care 
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Network, 2005). Til tross for noe varierende resultater, er det generell enighet i fagfeltet om 

at barnehager med høye kvalitetsstandarder kan bidra positivt til barns utvikling og senere 

prestasjoner i skole og arbeidsliv (Borge & Melhuish, 1995; Burchinal, Vandergrift, Pianta, 

& Mashburn, 2010; Curby et al., 2009; Geoffroy et al., 2007; Howes et al., 2008; Mashburn 

et al., 2008; NICHD Early Child Care Network, 2002; Scarr, Eisenberg, & Deater-Deckard, 

1994; Vandell & Wolfe, 2000).  

Det finnes studier som viser til sammenhenger som gir grunnlag for å hevde at bruk av 

barnehage, og spesielt tidlig oppstart i barnehage, kan ses i sammenheng med en del negative 

konsekvenser for barns utvikling. Det har da blant annet fremkommet at det er sammenheng 

mellom høyere antall timer i barnehage og negative konsekvenser for barns tilpasning og 

utvikling (Bates et al., 1994; Belsky, 2001; Belsky & Eggebeen, 1991; Egeland & Hiester, 

1995; Gamble & Zigler, 1986; NICHD Early Child Care Network, 2003a; Schwarz, 

Strickland, & Krolick, 1974; Vandell & Corasaniti, 1990). De fleste av disse studiene peker i 

midlertid på at barnehagekvalitet vil belyse andre aspekter av disse sammenhengene. For 

eksempel kan man tenke seg at foreldre med lavere sosioøkonomisk status vil benytte seg av 

barnehager med lavere kvalitet, og at barna vil være mer i barnehagen sammenlignet med 

foreldre med høyere sosioøkonomisk status. I en studie utført av Bates et al. (1994) ble det i 

midlertid kontrollert for disse mulige variablene, der i blant familierisiko og sosioøkonomisk 

status. Resultatene viser at barn som hadde flere dager i barnehagen i de tre fasene 0-1 år, 1-4 

år og 4-5 år, skåret signifikant lavere på lærers, klassekameraters og observatør-rapportering 

av positiv tilpasning, samt høyere på negativ tilpasning. Disse studiene er i midlertid fokusert 

på å utforske sammenhengen mellom kvantitetsindikatorer, for eksempel antall timer per uke 

i barnehage, fremfor kvalitetsindikatorer (Jacob, 2009), og det kan tenkes at 

kvalitetsperspektivet i større grad vil bidra til å nyansere disse resultatene. 

Kvalitetsforskningen peker i retning av at barnehager, og da især høykvalitetsbarnehager, 

kan virke som beskyttende faktorer for barn. Blant annet har man sett at barn med usikker 

tilknytning til forelder, kan danne sikker tilknytning til annen omsorgsperson, for eksempel 

barnehagepersonell. Dette gjelder spesielt for barn som går i barnehager der det er stor 

voksentetthet, altså få barn per ansatt. Dette kan igjen tenkes å ha innvirkning på barnets 

sosioemosjonelle tilpasning og senere utvikling (Howes et al., 1992; Howes, Rodning, 

Galluzzo, & Myers, 1988; Lamb, 2006).  

Tilknytning til barnehagepersonalet kan spille en viktig rolle i utviklingen av barns 

eksternaliserende (Fearon, Bakermans‐Kranenburg, Van IJzendoorn, Lapsley, & Roisman, 
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2010; Greenberg, Speltz, Deklyen, & Endriga, 1991) og internaliserende (Colonnesi et al., 

2011; Groh, Roisman, van IJzendoorn, Bakermans‐Kranenburg, & Fearon, 2012) vansker. I 

lys av perspektivet om at barnehagepersonalet fungerer som tilknytningspersoner for barna 

(Elicker & Fortner-Wood, 1995; Howes et al., 1992), kan det tenkes at stabilitet i 

personalgruppen er en viktig underliggende mekanisme for dannelsen av trygge og støttende 

relasjoner mellom de voksne og barna (Cryer, Hurwitz, & Wolery, 2003) og derfor som et 

viktig fundament i barnas sosioemosjonelle utvikling. I en studie på sammenhengen mellom 

hvor lang tid barna hadde kjent sin barnehagelærer og kvaliteten på tilknytningen til 

barnehagelærer (Raikes, 1993), fant forskerne ulikheter i tilknytningsstilen med grunnlag i 

hvor lenge barna hadde kjent barnehagelæreren. For barn som hadde kjent sin barnehagelærer 

i 5-8 måneder, var 50% trygt tilknyttet, for 9-11 måneder var tallet på antall trygt tilknyttede 

barn 67% og 91% for barna som hadde vært med omsorgspersonen i et år eller mer. Dette 

tyder på at barna trenger tid på å danne trygge tilknytningsbånd, og personalstabilitet kan 

tenkes å være en sentral mekanisme og forutsetning for en slik relasjon. 

I en artikkel fra 2010 (Vandell, Belsky, Burchinal, Steinberg, & Vandergrift) peker 

forfatterne bak artikkelen på en dikotomi som representerer to skoler innenfor feltet, der den 

ene retningen har tilknytningspsykologien som bakteppe og i større grad fokuserer på 

kvantitetsaspektet, med de negative implikasjonene dette innebærer. Spesielt gjelder dette 

atferdsproblemer som for eksempel aggresjonsproblematikk både i barnehagealder og i 

skolealder. Den andre gruppen med forskere er i større grad opptatt av hvilke positive 

ringvirkninger barnehage kan ha spesielt for barns kognitive, språklige og sosioemosjonelle 

utvikling (Burchinal et al., 2000; Campbell, Pungello, Miller-Johnson, Burchinal, & Ramey, 

2001; Côté et al., 2007; Gormley Jr, Gayer, Phillips, & Dawson, 2005; Jaffee, Van Hulle, & 

Rodgers, 2011; NICHD Early Child Care Network, 2000; Love et al., 2005; Mashburn et al., 

2008; Network, 1998).  

Vandell et al. (2010) presenterer selv en longitudinell studie basert på data fra NICHD der 

de har fulgt opp barn fra fødsel over en periode på 15 år. Første oppfølgning fant sted da 

barna var 4,5 år og neste da de var 15 år gamle. Målet med studien var blant annet å finne ut 

av om det fantes sammenhenger mellom ulike kvantitet- og kvalitetsvariabler knyttet til 

barnehage og senere fungering, både kognitiv utvikling og problematferd som impulsivitet og 

eksternaliserende vansker. Barnehagekvaliteten ble vurdert ved hjelp av «ORCE Qualitative 

Rating Scales», som er en observasjonsbasert kartleggingsmetode med fokus på prosessuelle 

variabler. Dette inkluderer blant annet personalets responsivitet overfor barna, positiv og 
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negativ affekt i samspillet med barna, stimulering av barnas kognitive og sosiale utvikling og 

gjensidighet i interaksjon med barna. Forskerne fant blant annet at både kvalitetsvariabler og 

kvantitetsvariabler på ulike måter var knyttet opp mot barnas senere fungering, og resultatene 

oppsummerer på mange måter status presens innenfor fagområdet. Ved 4,5 år hadde barna 

som gikk i høykvalitetsbarnehager bedre skårer både på tester av kognitive, språklige og 

hukommelsesferdigheter. Denne sammenhengen ble også funnet da barna var 15 år. Studien 

viste også sammenheng mellom høyere antall timer i barnehage og eksternaliserende atferd, 

både ved 4,5 år og 15 år. Det ble også funnet at 15-åringene som hadde gått i 

høykvalitetsbarnehager, hadde mindre problematferd på dette tidspunktet, sammenlignet med 

de som gikk i mindre gode barnehager. Kvalitetsbegrepet er derfor på mange måter sentralt 

når det kommer til hvilken innvirkning barnehagen har på barns utvikling. 

 

Norsk barnehageforskning 

De nordiske barnehageforholdene er kjennetegnet av et høyere nivå av kvalitet i barnehagene, 

samt en sosial kontekst der barnefattigdommen er lav (Bekkhus, Rutter, Maughan, & Borge, 

2011) sammenlignet med amerikanske forhold. I tillegg har 99 % av norske barn vært under 

hjemmeomsorg det første leveåret, da Norge har lengre og betalte foreldrepermisjoner 

(Bekkhus et al., 2011; Borge, Hartmann, & Strøm, 1996). Dette er derfor viktige 

forutsetninger som er av betydning for den nordiske barnehageforskningen, spesielt når det 

kommer til hvorvidt barnehagen kan fungere som en beskyttende faktor mot sosiale ulikheter 

i barns utvikling.  

En norsk studie som brukte data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (Bekkhus et 

al., 2011), tok sikte på å nærmere belyse hvordan ulikheter i sosial kontekst og 

barnehagekvalitet fra land til land kan påvirke forskningsfunn innenfor 

barnehageforskningen. Studien fant at de fleste av barna i utvalget var under foreldres 

omsorg det første leveåret. Videre viste resultatene en sterk seleksjonseffekt når barnet var 18 

måneder, der høyere utdanningsnivå hos mor var knyttet til bruk av barnehage i motsetning 

til hjemmeomsorg. Dette er i kontrast til mye av den amerikanske forskningen, som har 

funnet at lavere nivå av utdanning hos mor er assosiert med bruk av barnehage. Studien fant 

også en sammenheng mellom høyere nivå av aggresjon og emosjonell reaktivitet hos barna 

som gikk i barnehage, men denne sammenhengen var svak.  

Studien fant ikke at barnehagebruk kunne moderere sammenhengen mellom familierisiko 

på barns aggresjon og emosjonelle reaktivitet. Det kan likevel stilles spørsmål om hvorvidt 

høykvalitetsbarnehager kan ha en modererende over et lengre tidsperspektiv, for eksempel 
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om betydningen av høykvalitetsomsorg i barnehage får større betydning etter som barna 

kommer i skolealder. Barn i barnehager med høyere kvalitetsstandarder kan for eksempel 

tenkes være bedre utrustet når de begynner på skolen, og at dette over tid kan få større 

betydning for barnas utvikling (Havnes & Mogstad, 2011). Det kan derfor tenkes at 

barnehage kan fungere som en grunnmur for endring av sosiale ulikheter i barnas utvikling 

etter hvert som de blir eldre. 

 

1.4 Sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og 

barns utvikling 
1.4.1 Sosioøkonomisk status 
Sosioøkonomisk status regnes å være en vesentlig del av samfunnsstrukturen i komplekse 

samfunn (Oakes & Rossi, 2003; Øyen, 1992) og er derfor et sentralt konstrukt når det 

kommer til forskning innenfor fagfelt som medisin, sosiologi og psykologi (Blane, 1995; 

Oakes & Rossi, 2003; Øyen, 1992). I Norge har vi en politikk der sosial likhet i mange 

tilfeller er etterstrebet. Likevel ser man store sosiale ulikheter i befolkningen (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2005). For barn og unge som vokser opp i Norge, vil blant annet 

utdanning, yrkesvalg og psykososial tilpasning være knyttet til deres sosiale vilkår i 

oppvekst. Store mengder forskning viser at sosioøkonomiske indikatorer er knyttet opp mot 

individets helsemessige, psykologiske og akademiske utviklingsløp og de muligheter som er 

knyttet til dette (Blane, 1995; Bradley & Corwyn, 2002; McLeod & Kessler, 1990; Oakes & 

Rossi, 2003; Pinquart & Sörensen, 2000) og nettopp derfor vil de sosioøkonomiske 

rammebetingelsene spille en sentral rolle i barns utvikling og psykososiale tilpasning 

(Conger, Conger, & Martin, 2010; Hackman & Farah, 2009; Pungello, Iruka, Dotterer, Mills-

Koonce, & Reznick, 2009). 

For å utlede mål på barns sosioøkonomiske status, tar man ofte utgangspunkt i foreldres 

sosioøkonomiske status, da dette er knyttet til utviklingsløp uavhengig av barnets senere 

sosioøkonomiske status (Duncan, 2003). Det finnes ingen konsensus rundt hvordan 

konstruktet skal operasjonaliseres, men oftest er det yrke, utdanning og inntekt som brukes 

som mål på sosioøkonomisk status når det kommer til epidemiologiske studier (Arntzen, 

2002; Oakes & Rossi, 2003). Disse komponentene tenkes å være relaterte, men likevel 

reflektere ulike komponenter av konstruktet (Braveman et al., 2005; Conger & Donnellan, 

2007). Utdanningskomponenten vil, sammenlignet med mål på inntekt og yrke, være 
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fordelaktig å bruke fordi det regnes å være mer stabilt over tid, og er relativt uproblematisk å 

tallfeste (Gottfried, Gottfried, Bathurst, Guerin, & Parramore, 2003; Marks, 2008). Mors 

utdanningsnivå har vist seg å være en viktig faktor for barns utvikling, og spesielt den 

kognitive utviklingen (Andersson, 1992; Bornstein, Hahn, & Wolke, 2013; Carneiro, Meghir, 

& Parey, 2013; DeGarmo, Forgatch, & Martinez Jr, 1999; Zadeh, Farnia, & Ungerleider, 

2010). 

 

1.4.2 Sosioøkonomiske faktorer og barns utvikling 
I en metastudie fra 2009 (Hackman & Farah, 2009) så forskerne nærmere på hvordan 

sosioøkonomisk status har vist seg å ha sammenheng med barns kognitive utvikling. Det 

refereres i metastudien til viktige studier på amerikanske barns utviklingsløp og kognitive 

utvikling sett i lys av deres oppvekstsvilkår. I en av studiene (Ardila, Rosselli, Matute, & 

Guajardo, 2005) så forskerne på barnas kognitive utvikling, spesielt i form av eksekutive 

funksjoner, og knyttet dette opp mot om barna gikk i privateide eller offentlige skoler. 

Foreldres utdanning ble også tatt i betraktning, og resultatene viste at foreldres 

utdanningsnivå i større grad enn type skole predikerte barnas skårer på de kognitive 

oppgavene knyttet til blant annet oppmerksomhet, kognitiv fleksibilitet og arbeidsminne. Det 

finnes også belegg for å hevde at slike sosiale ulikheter i kognitive ferdigheter opprettholdes 

gjennom barndom til voksen alder. For eksempel har man funnet en direkte sammenheng 

mellom kognitive ferdigheter i barndom og kognitiv fungering i voksenalder (Turrell et al., 

2002). Andre studier viser at sosial status i barndom predikerer senere sosial status i form av 

utdanningsnivå, og at barnas kognitive utvikling derfor kan tenkes å være mediert av deres 

sosiale status (Singh-Manoux, Richards, & Marmot, 2005). 

Nevrokognitiv forskning og psykologisk teori viser til at barns sosioemosjonelle utvikling 

spiller en stor rolle i både kognitiv fungering og skoleprestasjoner (Evans & Rosenbaum, 

2008; Heckman, 2006; Mezzacappa, 2004; Wentzel, 1991). Dette kan skyldes at  de mange 

felles, underliggende mekanismene i begge av disse utviklingsdomenene, for eksempel 

oppmerksomhetsevne (Mezzacappa, 2004) og arbeidsminne, planlegging og inhibisjon 

(Rothbart, Sheese, Rueda, & Posner, 2011). Det er også vist at sosioemosjonell tilpasning på 

samme vis som kognitiv utvikling kan ses i sammenheng med de sosioøkonomiske vilkårene 

barn vokser opp med (Evans & Rosenbaum, 2008), samt sosioøkonomisk status i voksen 

alder (Bradley & Corwyn, 2002; Evans, Gonnella, Marcynyszyn, Gentile, & Salpekar, 2005).  
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Lav sosioøkonomisk status i form av foreldres inntekt og utdanning, har vist seg å være 

knyttet til barns psykiske helse, både i form av internaliserende og eksternaliserende vansker 

(Reiss, 2013). En norsk studie fra 2014 (Bøe et al.) viser til resultater som støtter dette. 

Barnas psykiske helse ble i studien målt ved hjelp av spørreskjemaet «Sterke og svake sider» 

(SDQ), og sosioøkonomiske variabler som var inkludert i studien var selvrapportert 

familieøkonomi og foreldres utdanning. Forskerne brukte stianalyser og funnene viste at 

barnas eksternaliserende vansker var knyttet til både familieøkonomi gjennom foreldres 

psykiske helse og oppdragerstil, og til mors utdanning gjennom negativ oppdragerstil. Det ble 

også funnet direkte sammenhenger mellom internaliserende vansker hos barna, og 

familieøkonomi, og indirekte sammenhenger mellom internaliserende vansker og mors 

psykiske helse og foreldrestil. I barnas sosiale status inngår derfor flere faktorer enn de 

økonomiske, der familiemiljø og familiedynamikk er spesielt sentrale mekanismer. Om lav 

sosial status får uttrykk i miljøfaktorer som er knyttet til barnas utvikling, kan dette åpne for 

at barnehagemiljø kan kompensere for de negative ringvirkningene av risiko knyttet til 

familiemiljø. 

 

1.4.3 Sosioøkonomiske forklaringsmodeller 
Det er god støtte i empirien for at sosioøkonomiske indikatorer spiller en sentral rolle for 

viktige områder av barns utvikling. Det finnes likevel ingen klar konsensus om hvilke 

mekanismer og prosesser som ligger til grunn for disse sammenhengene. Ved å se nærmere 

på ulike forklaringsmodeller som fremsetter ulike teoretiske innfallsvinkler, kan det i 

midlertid bli tydeligere hvilke mekanismer som er viktige. For yngre barn vil en viktig 

tredjevariabel være knyttet til familiemiljøet (Dodge, Pettit, & Bates, 1994; Matthews, Gallo, 

& Taylor, 2010; Raviv, Kessenich, & Morrison, 2004; Sarsour et al., 2011). Familie-stress-

modellen og familie-investerings-modellen er to teorier som står sentralt når det kommer til å 

forklare sammenhengen mellom barns sosialøkonomiske oppvekstsvilkår og utviklingsutfall 

gjennom interaksjon med ulike familiemiljøfaktorer (Adler & Ostrove, 1999; Conger & 

Donnellan, 2007; Helse- og omsorgsdepartementet, 2015; Linver, Brooks-Gunn, & Kohen, 

2002).  

 

Familiestress-modellen 

I en metastudie utført av Conger og Donnellan (2007), forklares disse teoriene nærmere. 

Familiestress-modellen, postulerer at dårlige økonomiske vilkår som for eksempel lav eller 
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uforutsigbar inntekt, høy gjeld og andre negative økonomiske forhold, vil skape et 

økonomisk press som vil påvirke det psykologiske miljøet innad i familien. Dette kan for 

eksempel forekomme ved at trangere økonomiske kår vil oppleves psykologisk belastende for 

foreldrene, noe som vil øke sannsynligheten for psykiske lidelser som angst, depresjon, 

rusmisbruk og atferdsproblemer. Modellen teoretiserer at dette videre vil påvirke kvaliteten 

på parrelasjonen mellom foreldrene, for eksempel i form av økt konfliktnivå. Slike problemer 

tenkes å påvirke foreldreprosesser og foreldrestil, ved at foreldrene utøver en mer 

uforutsigbar og tøff oppdragelse, karakterisert av mindre varme og involvering i barna. 

Konsekvensene av dette er større risiko for utvikling av internaliserende og eksternaliserende 

vansker hos barna, og det vil være et hinder for god og optimal utvikling av kognitive, sosiale 

og akademiske evner. 

 

Familieinvesteringsmodellen 

Familieinvesteringsmodellen tar utgangspunkt i familiens sosioøkonomiske status som 

grunnlag for grad av investeringskapasitet i familiesystemet. Dette innebærer grad av 

kjøpekraft når det kommer til blant annet varer og tjenester, levestandard, og bosted. Familier 

som karakteriseres av høy inntekt, har større spillerom for å investere sine økonomiske 

ressurser slik at det vil gagne barnas utvikling, mens lavinntektsfamilier vil prioritere mer 

umiddelbare behov. Conger og Donnellan fremlegger at dette prinsippet også vil gjelde andre 

typer kapital, som utdanning og yrke. Dette innebærer for eksempel at foreldre med høyere 

utdanning vil prioritere aktiviteter og tjenester som vil stimulere barnas akademiske og 

sosiale utvikling. På samme måte kan man tenke seg at foreldre med høystatus-yrker har 

verdier og egenskaper som igjen vil påvirke barna, og at deres yrkesvalg vil gi barna tilgang 

til sosial kapital og styre dem inn i yrkeslivet ved hjelp av foreldrenes ressurser. 

 

Barnehagen 

Barnehagen kan i lys av familiestress-modellen tenkes å ha en beskyttende funksjon på 

barnas utvikling. I følge familiestress-modellen, vil kvaliteten på relasjonen mellom foreldre 

og barn i stor grad være påvirket av økonomiske forhold. Dårlige økonomisk forhold tenkes å 

skape et psykologisk stress i familien, som har negative ringvirkninger på relasjoner og 

familiedynamikk. Forskning viser at barnehagepersonalet kan fungere som sekundære 

tilknytningspersoner for barna, gitt at barna får nok tid til å skape slike tilknytningsbånd med 

omsorgspersonene (Howes & Hamilton, 1992; Raikes, 1993). Trygg tilknytning til både mor 

og barnehagepersonalet har vist seg å ha sammenheng med barnas sosioemosjonelle 
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fungering og senere skoleprestasjoner (Hamre & Pianta, 2001; Pianta, Steinberg, & Rollins, 

1995). Stabilitet i personalet er derfor en viktig forutsetning for at barna skal ha mulighet til å 

bruke barnehagepersonalet som tilknytningspersoner. 

I lys av familieinvesteringsmodellen, kan man tenke seg at familier med lavere 

sosioøkonomisk status i mindre grad har mulighet for å investere i utviklingsstimulerende 

ressurser for barna. Således kan barnehagen være en arena med potensial for å kompensere 

for manglende ressurser i hjemmet. I en longitudinell studie fra 2006 (Tomopoulos et al., 

2006) ble familiens utviklingsfremmende ressurser i form av bøker og leker, satt i 

sammenheng med barnas språklige og kognitive utvikling. Forskerne tok utgangspunkt i et 

utvalg med lavinntektsfamilier, med lavt utdannede mødre, der barna derfor var sårbare med 

hensyn til forsinket kognitiv utvikling. I familier med større utvalg av ressurser i form av 

bøker og leker, var det flere verbale interaksjoner mellom barn og foreldre, for eksempel i 

form av høytlesning. Dette var igjen knyttet opp mot bedre kognitiv og språklig utvikling hos 

barna, samt mindre risiko for forsinket utvikling. Andre studier som har undersøkt om 

leseintervensjoner i barnehagen kan kompensere for mangel på utviklingsmessig stimulering 

i hjemmet, har funnet at barna profitterer på dette (Dickinson & Smith, 1994), også barn med 

lav sosioøkonomisk status (Lonigan & Whitehurst, 1998; Wasik & Bond, 2001; Whitehurst 

et al., 1994). 

 

To perspektiver – sosial seleksjon og sosial determinisme 

Teoriene om hvilke mekanismer som er underliggende for forholdet mellom sosiale forhold 

og helse tar utgangspunkt i to ulike antagelser. Den første antagelsen er basert på tanken om 

sosiale determinanter, altså at sosioøkonomiske forhold er forbundet med ulikheter i helse 

(Borge, Rutter, Côté, & Tremblay, 2004; Conger et al., 2010; Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2015), slik som teoriene som har blitt beskrevet. Ut i fra en slik 

hypotese vil man hevde at dårlige økonomiske kår vil få uttrykk i blant annet dårligere 

psykisk og fysisk helse, og at en eventuell endring i førstnevnte variabel vil samvariere med 

ulike helserelaterte mål. Den andre hypotesen baserer seg på sosial seleksjon, altså at 

individuelle egenskaper påvirker både helsestatus og sosial klasse. Ens personlighetstrekk, 

intelligens og genetiske disposisjon vil i et slikt perspektiv påvirke sosiale utfall knyttet til 

ens yrke, inntekt og utdanning.  

Det finnes empirisk støtte for både det sosialdeterministiske perspektivet og det sosiale 

seleksjonsperspektivet. Blant studiene som er utført innenfor de sosialdeterministiske 

forståelsesrammene, er brorparten av studier på familiestress-modellen (Mistry, Vandewater, 
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Huston, & McLoyd, 2002; Parke et al., 2004; Solantaus, Leinonen, & Punamäki, 2004; 

Yeung, Linver, & Brooks–Gunn, 2002). For eksempel viser en longitudinell studie fra 2003 

(Costello, Compton, Keeler, & Angold) at inntektsøkning for fattige familier, i et utvalg av 

amerikansk urbefolkning, førte til mindre problemer i foreldreskap og nedgang i 

eksternaliserende vansker hos barna. De fant ikke at dette gjaldt for internaliserende vansker 

som angst og depresjon, men andre studier innenfor samme felt viser i midlertid til resultater 

der foreldrenes inntekt og utdannelse påvirker barnas utvikling av både internaliserende 

vansker, der i blant depresjon, antisosial atferd og akademisk utvikling (Davis-Kean, 2005; 

Huston et al., 2005; Strohschein, 2005).  

I en finsk studie studerte forskerne sammenhengen mellom aggresjon i barndom og 

arbeidsledighet i voksenlivet (Kokko & Pulkkinen, 2000), og fikk resultater som indikerte en 

indirekte sammenheng mellom disse variablene. De fant blant annet at aggressive tendenser i 

barnealder medførte en rekke konsekvenser knyttet til maladaptiv atferd som vedvarte utover 

i voksenlivet. Av beskyttende faktorer fremkom det at oppdragerstil og prososiale trekk både 

ledet til vellykkethet i arbeidslivet for barna som ikke viste aggressive trekk i barnealder, og 

at disse beskyttende faktorene kunne moderere og minke sannsynligheten for at aggressive 

barn ble arbeidsledige i voksenlivet.  

I en studie som undersøkte hvorvidt barns fysiske aggresjon var ulik om de gikk i 

barnehage eller var hjemme med foreldre, tok sikte på å skille mellom sosial seleksjon og 

sosial determinisme i denne sammenheng (Borge et al., 2004). Funnene fra studien indikerte 

blant annet at det var en sterk sosial seleksjon blant barn som var i hjemmeomsorg, der 

familierisikofaktorer som lavt utdanningsnivå hos mor og sosioøkonomisk status var knyttet 

opp mot høyere nivåer av fysisk aggresjon. Denne sammenhengen var ikke tilstede i 

lavrisikofamilier. Sammenhengen mellom høyere grad av fysisk aggresjon hos barna fra 

høyrisikofamilier som var i hjemmeomsorg, var i midlertid fortsatt til stede etter at man 

kontrollerte for sosial seleksjon. Studien belyser derfor betydningen av å ta både sosial 

seleksjon og sosial determinisme i betraktning når man forsker på sosiale forskjeller, slik man 

gjør i et interaksjonistisk perspektiv.  

I en interaksjonistisk modell vil det sosialdeterministiske og det sosiale 

seleksjonsperspektivet integreres (Conger & Donnellan, 2007), og det vedkjennes at både 

individuelle forskjeller og miljøfaktorer spiller sin rolle når det kommer til å forklare et 

sammensatt fenomen som sosioøkonomisk status. Modellen tar først utgangspunkt i 

foreldrekarakteristikker, som intelligens, sosial kompetanse og planmessighet, og postulerer 

at dette vil påvirke foreldrenes sosioøkonomiske status og deres investeringer i sine barn, i 
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tråd med det sosiale seleksjonsperspektivet. Det vil også være en direkte positiv sammenheng 

mellom foreldrekarakteristikkene og barnets emosjonelle, atferdsmessige, kognitive og 

helsemessige utvikling. De nevnte foreldrekarakteristikkene forventes å minke 

konsekvensene av eventuelle sosioøkonomiske stressorer på negative familieprosesser. Det 

sosialdeterministiske perspektivet integreres i modellen ved at negative familieprosesser 

tenkes å påvirke både tilpasning hos barnet og foreldrenes investering i barnet, uavhengig av 

eventuelle positive egenskaper hos foreldre. I tillegg står sosioøkonomisk status som en egen 

variabel, som har additive effekter på de ulike utfallene, uavhengig av 

foreldrekarakteristikker. Både sosiale forhold og individuelle trekk og egenskaper vil i følge 

en slik modell ha en gjensidig og dynamisk påvirkning på hverandre, og en slik transaksjonell 

forståelse kan tenkes å i større grad ta hensyn til kompleksiteten vi står ovenfor. 

 

1.4.4 Barnehagen som en beskyttende faktor 
Sammenhengen mellom faktorer knyttet til sosiale og økonomiske forhold, og barns utvikling 

og tilpasning, vil ofte spilles ut i indirekte sammenhenger. Det kan være mange tenkte 

variabler som både medierer og modererer forholdet mellom disse faktorene, der i blant 

aleneforelderskap, fysiske miljøfaktorer, kvalitet på tilgjengelige utdanningssystemer, 

nabolag med mer. Barnehagen kan tenkes å være en beskyttende faktor, som i lys av den 

transaksjonelle modellen kan utøve en beskyttende funksjon for sosialt vanskeligstilte barn.   

I en longitudinell studie fra 2010 (Geoffroy et al.) var målsetningen å finne ut om 

barnehagen kunne kompensere for de negative ringvirkningene av lav sosioøkonomisk status 

på barns skoleprestasjoner i form av blant annet matematikk- og leseferdigheter. Barnas 

sosioøkonomiske status ble knyttet opp mot utdanningsnivå hos mor, og funnene viste at barn 

av mødre med lav utdanning gjennomgående skåret lavere på de kognitive testene ved 6- og 

7-års alder. Denne sammenhengen var imidlertid ikke tilstede hos barna som hadde gått i 

barnehage eller for gruppen av barn med høyt utdannede mødre. 

Om barnehagen kan virke som en beskyttende faktor for barn med lav sosioøkonomisk 

status, er det av betydning å nærmere utforske hvilke komponenter ved barnehagen som 

utgjør denne mekanismen. I en longitudinell studie fra 2010 (Burchinal et al., 2010) så man 

nærmere på sammenhengen mellom ulike prosessuelle og strukturelle indikatorer i 

barnehagen, og afro-amerikanske barns kognitive og språklige utvikling på ulike 

alderstidspunkt. Forskerne ønsket blant annet å finne ut om ulik grad av kvalitet i barnehagen 
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kunne fungere positivt på barnas utvikling, også når man kontrollerte for familievariabler 

som mors utdanning, inntekt og kvalitet på familiemiljøet.  

Funnene fra studien (Burchinal et al., 2010) viste at spesielt voksen-barn-ratio i 

barnehagen hadde sammenheng med barnas kognitive og språklige utvikling når barna var 

12, 24 og 36 måneder gamle, når det ble kontrollert for sosioøkonomiske faktorer og 

familiemiljø. Lignende resultater har blitt funnet for sosialt vanskeligstilte barns 

sosioemosjonelle utvikling (Votruba-Drzal, Levine Coley, & Lindsaychase-Lansdale, 2004), 

der strukturelle og prosessuelle kvalitetsindikatorer i barnehagen viste sammenheng med 

barnas nivå av sosioemosjonell tilpasning. Studien viste at flere timer i uken i 

høykvalitetsbarnehager hadde sammenheng med lavere nivå av eksternaliserende og 

internaliserende vansker hos barna. I tillegg fant man kjønnsforskjeller, der gutters 

sosioemosjonelle utvikling i større grad enn jenters, viser sammenheng med 

barnehagekvalitet. Lav barnehagekvalitet førte i større grad til internaliserende vansker hos 

gutter enn hos jenter, og høyere barnehagekvalitet fungerte mer beskyttende for gutter enn for 

jenter på eksternaliserende vansker. Slike kjønnsforskjeller er også blitt funnet i andre studier 

(Hagekull & Bohlin, 1995; Howes & Olenick, 1986). 

 

1.5 Målet for studien 
Denne studien tar sikte på å undersøke om kvalitet i barnehagen kan beskytte mot virkningen 

av lav sosioøkonomisk status på barns kognitive og sosioemosjonelle fungering. En av 

studiens målsetninger er å kartlegge hvilke kvalitetsindikatorer som kan bidra til slike 

sammenhenger. Det er også av interesse å undersøke om eventuelle positive ringvirkninger 

av ulike kvalitetsindikatorer i barnehage har sammenheng med barnas utvikling helt frem til 

skolealder. Studien har derfor et longitudinelt design, med utgangspunkt i en 

normalpopulasjon av barn mellom 4 og 8 år.  

Det forventes at barnehager med høy kvalitet vil ha en positiv sammenheng med barnas 

kognitive og sosioemosjonelle utvikling. Det er også forventet at barnehager som oppfyller 

høyere kvalitetskrav vil ha en beskyttende virkning på den kognitive og sosioemosjonelle 

fungeringen til sosialt vanskeligstilte barn. Barnehagekvalitet måles med utgangspunkt i 

spesifikke kvalitetsindikatorer, der i blant kompetansenivå hos personalet, gruppestørrelse, 

personalstabilitet og voksen-barn-ratio. Disse variablene er ofte tatt i betraktning i 

forskningen på barnehagekvalitet. I denne studien inkluderes i tillegg et mål på barnehagens 

størrelse i form av antall barn totalt i hele barnehagen.  
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I Norge er barnefattigdommen lav sammenlignet med land som USA og England, også 

når tar i bruk tall på relativ fattigdom (Chen & Corak, 2008; Gornick & Jäntti, 2011). I tillegg 

regnes barnefattigdom å være et fenomen med størst aktualitet i storbyene, især Oslo 

(Statistisk sentralbyrå, 2005), og spesielt knyttet opp mot innvandrerbefolkningen (Statistisk 

sentralbyrå, 2014). Det er derfor av interesse å undersøke om de nordiske forholdene bidrar 

til andre sammenhenger knyttet til forskning på barnehagekvalitet og barns utvikling, og om 

disse sammenhengene kan komme til uttrykk over en lengre tidsperiode. 

Det finnes ulike måter å måle barnas sosioøkonomiske status, og denne studien tar 

utgangspunkt i foreldrekarakteristikker og egenskaper ved familiemiljø som grunnlag for 

dette konstruktet. Et mål på barnas sosiale status vil gi mulighet for å kontrollere for sosial 

seleksjon til barnehagene. Det vil også gi mulighet for å teste interaksjonseffekter mellom 

barnehagekvalitet og sosial status, for nærmere å undersøke om barnehagen fungerer som en 

beskyttende og modererende faktor mot lav sosial status. For å kontrollere for konfunderende 

variabler, blir barnas kjønn og gjennomsnittlig antall timer i barnehagen per uke inkludert i 

analysene.  

 

Forskningsspørsmål  

 

1) Hvilke sammenhenger er det mellom barnehagens størrelse, barnegruppens størrelse, 

personalets utdanning, voksentetthet, stabilitet i ansettelsesforhold og barns kognitive og 

sosioemosjonelle utvikling? 

 

2) Kan kvalitet i barnehagen kompensere for negative virkninger av lav sosioøkonomisk 

status på kognitiv og sosioemosjonell utvikling? 
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2 Metode 
Datamaterialet for denne hovedoppgaven ble hentet fra prosjektet ”Det første vennskap” som 

ble gjennomført ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Formålet med studien var å 

undersøke betydningen av vennskap og andre relasjoner i tidlig barndom, og hvordan dette 

har sammenheng med barns senere utvikling. Studien ble finansiert av Norsk Forskningsråd 

og er godkjent av Regional Etisk Komité for medisinsk forskningsetikk – REK SØR, 

personombudet ved Universitetet i Oslo og Datatilsynet.  

Prosjektet benyttet et longitudinelt design, der datainnsamlingsperioden strekker seg fra 

2006 til 2009, og ved fire ulike tidspunkt: 2006 (T1), 2007 (T2), 2008 (T3) og 2009 (T4). 

Data har blitt innhentet ved hjelp av tester, spørreskjema og intervjuer. Det ble gjennomført 

intervjuer med barnehagestyrere i 2011 med fokus på barnehagekvalitet. Både barna, 

foreldre, barnehagepersonalet og lærere er informanter, der barna har blitt intervjuet og testet, 

og de øvrige informantene har besvart spørreskjemaer. 

 

2.1 Utvalg 
Deltagere til studien ble rekruttert fra 32 offentlig og private eide barnehager i to rurale 

kommuner på Østlandet, og 28 av disse deltok i studien. Barnehagene varierte i størrelse, og 

utvalget inkluderte alt fra familiebarnehager på mellom 4 og 8 barn, middels store barnehager 

med 20-30 barn, og store barnehager med flere avdelinger der antallet barn lå på nærmere 

100. Barnehagene utgjorde til sammen et representativt norsk utvalg, med unntak for 

storbyene.  

Ved første datainnsamling var barna mellom 11 og 77 måneder (M = 51.5, SD = 15.8), og 

til sammen 619 av 996 (62%) barn fikk skriftlig samtykke av foreldre til å delta i studien. I 

denne studien ble det brukt data fra barn mellom 4 og 8 år, noe som utgjør 586 (95%) av de 

619 deltagerne. 

 

2.2 Prosedyre 
Datamaterialet ble innhentet ved hjelp av spørreskjema, tester og intervju, og samme 

prosedyre ble implementert ved hver av de fire datainnsamlingene. Foreldre ble kontaktet 

gjennom barnehagen, og mottok et skriftlig brev med informasjon om studiens metode og 

formål. Lærere og barnehagepersonalet fikk med forespørsel om deltagelse, et 

informasjonsskriv og samtykke om deltagelse i studien. Foreldre som samtykket til studien, 
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fylte ut informasjon om barnets utvikling, familiemiljø, samt demografisk informasjon. 

Barnehagelærere og skolelærere ble bedt om informasjon om barnas fungering i form av 

spørreskjemaer. 

 

2.3 Måleinstrumenter 
2.3.1 Utfallsvariabler 
Kognitiv utvikling 

Som mål på kognitiv utvikling ble deltesten tallhukommelse fra arbeidsminneindeksen i 

«Wecshler Intelligence Scale for Children III» (WISC-III) brukt. Den er tiltenkt å måle 

kognitive ferdigheter knyttet til konsentrasjonsevne, oppmerksomhetsevne, sekvensering og 

auditorisk korttidsminne (Hale, Hoeppner, & Fiorello, 2002).  

 Oppgaven ble administrert av trenede intervjuere under standardiserte betingelser, i et 

stille, separat rom i barnehagen.  Testen bestod av to deltester, der barnet under den første 

deltesten ble bedt om å gjenta tallrekken, og under den andre deltesten ble bedt om å gjenta 

tallrekken i omvendt rekkefølge. Hver test begynte med en tallrekke bestående av to tall, og 

øker i lengde med ett tall etter hvert andre forsøk. Det ble gitt ett poeng for hvert riktige 

forsøk, og testen ble avbrutt når barnet mislykkes på gjengivelse av to påfølgende tallrekker 

med samme lengde. Barna gjennomførte testen på tallhukommelse ved alle fire 

datainnsamlingene. 

 

Sosioemosjonell tilpasning 

«Sterke og svake sider» (SDQ) er et multiinformant-spørreskjema bestående av 25 spørsmål 

laget for å måle barn og unges psykososiale tilpasning. Det er laget for målgruppen 4 – 17 år, 

og er et valid mål på psykososial fungering for normalpopulasjonen av barn og unge i Norge 

(Elberling, Linneberg, Olsen, Goodman, & Skovgaard, 2010; Van Roy, Veenstra, & 

Clench‐Aas, 2008). Spørreskjemaet består av fem domener, der disse inkluderer 

emosjonelle vansker, atferdsvansker, hyperaktivitet-uoppmerksomhet, venneproblemer og 

prososialitet. Skjemaet er validert som et selvrapporteringsskjema, samt foreldre og lærere 

som informanter (Goodman, 2001). Vedlegg A viser en oversikt over SDQ-spørreskjema 

med lærer som informant. 

 I analysene ble samlet problemskåre basert på lærerrapporteringen brukt som mål på 

eksternaliserende og internaliserende vansker, og ga således et mål på negativ 

sosioemosjonell tilpasning. Skåren bestod av de fire domenene knyttet til emosjonelle 
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vansker, atferdsvansker, hyperaktivitet-uoppmerksomhet og venneproblemer. Læreren ble 

spurt om å svare på spørsmålene med grunnlag i barnets atferd over de siste 6 måneder eller 

inneværende skoleår, i form av de tre alternativene 1)stemmer ikke, 2)stemmer delvis og 

3)stemmer helt. Spørsmålene som utgjorde totalskåren ble besvart av førskolelærer eller lærer 

ved alle fire datainnsamlingene. Cronbachs alpha er (α = 0.85).   

 

2.3.2 Prediktorvariabler 
Barnehagekvalitet 

Informasjon om barnehagekvalitet ble basert på intervju med styrere i barnehagene. Følgende 

kvalitetsindikatorer ble inkludert i denne studien: utdanningsnivå blant personalet, barn-

voksen-ratio, personalstabilitet, gruppestørrelse, barnehagestørrelse og personalets 

responsivitet overfor barna. 

Utdanningsnivå ble basert på lengde på utdanning, og differensiert ved følgende nivåer: 

ufaglært (1), fagarbeider (2) og faglært (3). Kategorien «ufaglært» inkluderte ansatte uten 

relevant utdanning, der de fleste av disse har fullført videregående skole. Kategorien 

«fagarbeider» inkluderte alle ansatte med relevant fagbrev fra videregående skole, eller 

relevant ettårig høgskoleutdanning. Kategorien «faglært» inkluderte alle ansatte med tre- eller 

fireårig barnehagelærerutdanning eller pedagogutdanning på høgskole- eller universitetsnivå. 

Kategoriene ble skåret etter nivåskårene. For å komme frem til en kompetanseskåre som 

reflekterte kompetansenivå i hver barnehage, ble hver individuelle skåre på utdanningsnivå 

multiplisert med den ansattes stillingsprosent, for å få en skåre som reflekterte hvor mye 

kompetanse som lå i hver stillingsprosent. Disse skårene ble så summert opp for barnehagen, 

og deretter dividert på antall ansatte i barnehagen. Den endelige skåren tenkes å reflektere 

generelt kompetansenivå i hver barnehage, når man tar høyde for antall årsverk (M = 166, SD 

= 39.2).  

Variabelen barn-voksen-ratio bestod av antall barn i barnehagen, dividert på total 

prosentandel av årsverk. Skårene gikk fra 1.18 til 7.11 og ga en tallskåre på antall barn per 

voksen (M = 4.88, SD = 1.06).  

Personalstabilitet ble rapportert under intervju av barnehagestyrer, og rangeringen var 

mellom følgende alternativer: ustabilt(1 poeng), relativt stabilt(2 poeng) og stabilt(3 poeng) 

(M = 1.56, SD = 0.58), der poengene utgjorde skårer på stabilitet.  

Barnehagestørrelse er en variabel som viser til det totale antall barn i barnehagen. Skårene 

varierte mellom 4-92 barn i hver barnehage (M = 49.11, SD = 26.83). 
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Gruppestørrelsevariabelen bestod av antall registrerte barn i 2006 i hver avdeling. Skårene 

varierte fra 4-32 barn per gruppe (M = 19.4, SD =.5.9). Begge disse skårene ble beregnet med 

utgangspunkt i kommunens register over barnehagebarn. 

Intervjuerne registrerte i etterkant av intervjuene om barnehagestyrerne nevnte 

responsivitet overfor barna som en av barnehagens verdier under intervjuet. Variabelen 

bestod av to verdier basert på benevnelse (1) eller ikke benevnelse (0). 41,3 % av 

barnehagestyrerne nevnte responsiv interaksjon med barna under intervjuet. 

 

Sosioøkonomisk status og familiemiljø 

Informasjon om sosioøkonomisk status ble basert på foreldrerapportert informasjon om fars 

inntekt, mors inntekt, fars høyeste utdanning og mors høyeste utdanning. Disse fire 

variablene bestod av verdier fra én til seks. Inntektsvariabelen bestod av verdiene (1) ingen 

inntekt til (6) mer enn 500 000 NOK, og utdanningsnivå på lignende vis fra (1) 

ungdomsskole til (6) høyere universitetsgrad. Informasjon om sosioøkonomisk status ble 

rapportert ved hver datainnsamling. 

Familierisiko ble målt ved hjelp av en vurderingsskala som var tiltenkt å reflektere 

kvaliteten i familieprosesser og familiemiljø (Boyle et al., 1987; Côté et al., 2008). Skalaen 

bestod av 13 spørsmål, der foreldre vurderte utsagnene på en skala fra 1)helt enig til 4)helt 

uenig. Utsagnene var blant annet knyttet opp mot konfliktnivå og konfliktløsning, åpenhet og 

emosjonelt klima. En lav skåre på familierisikomålet indikerte god fungering, og omvendt 

indikerte en høy skåre høyere familierisiko. Cronbachs alpha er (α = 0.85). 

Foreldres psykiske helse er et mål basert på en kortversjon av SCL-90, og bestod av 8  

spørsmål knyttet til foreldres symptomer på angst og depresjon. Kortversjoner av SCL-90 

samsvarer godt med opprinnelig versjon, og er spesielt egnet for bruk i undersøkelser av 

normalpopulasjon (Strand, Dalgard, Tambs, & Rognerud, 2002). Utsagnene ble vurdert ved 

hjelp av en skala som går fra 1)aldri til 4)veldig ofte. Foreldrene fikk ved hjelp av denne 

skalaen gradert hvor plaget de var av symptomene. Cronbachs alpha er (α = 0.83).  

 

2.3.3 Kovariater 
Kvantitetsindikatorer 

Informasjon om hvor lenge barna var i barnehagen ble basert på foreldrerapportering, og 

bestod av en gjennomsnittsskåre som viste til antall ukentlige timer i barnehage. Skårene gikk 
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fra 11-45 timer per uke (M = 28.60, SD = 7.64). Oppstart i barnehage var et mål på barnas 

alder ved oppstart i barnehage, og varierte fra 1-5 år (M = 2.03, SD = 0.85). 

 

2.4 Statistiske analyser 
Datamaterialet i oppgaven ble analysert ved hjelp av IBM SPSS, versjon 23.0.0.2. Det ble 

brukt multilevel-metode og vekstkurveanalyser for å teste om barnehagekvalitetsindikatorer 

predikerer kognitiv utvikling og sosioemosjonell tilpasning hos barn, når sosioøkonomisk 

status ble tatt i betraktning.  

 

Aldersspekter 

Datamaterialet inneholdt informasjon om barna fra de var 1 til 9 år gamle. Det ble brukt et 

aksellerert longitudinelt design, som innebærer at analysene tok utgangspunkt i barnets alder, 

uavhengig av tidspunkt for datainnsamling. Barn som ved første måletidspunkt var under 4 

år, ble likevel inkludert når alder var innenfor de satte alderskravene. Barna hadde i denne 

tidsperioden gått i barnehage i 3 år, samt 2 år på skole, og var innenfor normeringsgruppen til 

kartleggingsskjemaet «Sterke og svake sider» («Strengths and Difficulties Questionnaire» 

SDQ).   

 

Ekskluderte variabler 

Kvalitet- og kvanitetsindikatorer knyttet til barnehage ble inkludert i videre analyser om de 

korrelerte signifikant med én eller begge utfallsvariabler over mer enn ett alderstidspunkt (se 

tabell 1), eller med en av kvalitetsvariablene. Variablene som ikke møtte disse kriteriene ble 

ekskludert fra videre analyser. De ekskluderte variablene var personalets utdanningsnivå, 

barn-voksen-ratio, responsivitet overfor barna, gruppestørrelse, barnehageareal og alder ved 

oppstart i barnehage.  

 

2.4.1 Manglende data 
Deltagere i studien er inkludert i analysene når det var registrert data ved minst ett 

måletidspunkt. Manglende data ble håndtert ved hjelp av 

sannsynlighetsmaksimeringsestimering i SPSS. Dette er en metode som blir brukt for å 

estimere verdier for manglende data ved bruk av funksjonen «log likelihood». Denne 

funksjonen reflekterer den standardiserte avstanden til observerte data gitt parameterne som 

blir brukt. Målet med sannsynlighetsmaksimeringsestimering er å komme frem til 
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parameterestimater som i størst mulig grad minimerer avstanden til observerte data (Baraldi 

& Enders, 2010), og som derved reflekterer de mest sannsynlige utvalgsestimatene for blant 

annet gjennomsnitt, varians og kovarians (Cox, McIntosh, Reason, & Terenzini, 2014). 

 

2.4.2 Hovedanalyser 
Analysene ble gjennomført ved hjelp av lineære multilevel-modeller. En slik fremgangsmåte 

er nyttig når man skal analysere hierarkiske data (Enders & Tofighi, 2007; Field & Wright, 

2011; Paccagnella, 2006). I et datamaterialet med hierarkiske data vil noen av variablene 

være grupperte, eller nøstet, innenfor det som kalles kontekstuelle variabler. Dette skaper 

avhengighet i datamaterialet, noe som innebærer at det vil finnes korrelasjoner mellom 

residualverdiene for de ulike målingene. For eksempel vil repeterte målinger, som er 

nødvendig ved longitudinelle studier, innebære at hver deltager har en kontekstuell funksjon 

for hver av de individuelle målingene. På samme måte vil barn som går i samme barnehage, 

være mer like i forhold til barn fra andre barnehager, og barnehagen fungerer derfor som en 

kontekstuell variabel på neste nivå. Ved bruk av multilevel-metode kan man ta høyde for 

denne typen avhengighet i de statistiske modellene (Field & Wright, 2011).  

I denne studien hadde multilevel-modellene tre nivåer. Det første nivået bestod av de 

repeterte målingene over tid (nivå 1), som var gruppert innenfor hvert barn (nivå 2), som 

igjen var gruppert innenfor barnehagene (nivå 3). Variablene på nivå 1 inkluderte de repeterte 

målingene på tallhukommelse og SDQ. Variablene på nivå 2 bestod av repeterte målinger på 

variablene knyttet til barnas kjønn, mødrenes utdanning, familierisiko og gjennomsnittlig 

antall timer barna var i barnehagen per uke. På nivå 3 ble det inkludert variabler på 

barnehagenivå, og disse var personalstabilitet og barnehagestørrelse. Alle variablene ble 

behandlet som faste effekter, og kun lineære effekter ble testet. -2LL-verdier ble benyttet for 

å anslå de best passende modellene, og var signifikante. 

I multilevel-modeller bør prediktorvariabler sentreres for å unngå multikollinearitet og for 

å få mer stabile og presise modeller (Paccagnella, 2006). Det er spesielt nyttig å bruke 

sentrering ved stormiddeltallet når man ønsker å undersøke effekter på gruppenivå, mens man 

kontrollerer for kovariater på nivå 1 (Field, 2013; Paccagnella, 2006). I analysene ble 

prediktorvariablene sentrert med et gjennomsnitt på 0. Ved en slik type sentreringsmetode 

kan man ikke tolke modellene i lys av rådataskårer, men de resulterende modellene vil likevel 

samsvare med eventuelle rådatamodeller i form av parameterverdier (Field, 2013). 
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Utfallsvariablene ble testet separat i to modeller bestående av fire trinn. For å estimere 

gjennomsnitt og varians knyttet til skjæringspunktet til de repeterte målingene på nivå 1, ble 

det i første trinn inkludert faste effekter og tilfeldige effekter. Dette gjaldt også for nivå 2 og 

3. I andre og tredje trinn ble det inkludert faste hovedeffekter av mors utdanning, 

familierisiko, barnehagestabilitet og barnehagestørrelse, kjønn og gjennomsnittlig antall timer 

i barnehagen per uke. Fjerde trinn i modellen inkluderte toveis interaksjonseffekter mellom 

mors utdanning og tid på den avhengige variabelen tallhukommelse, og toveis og treveis 

interaksjonseffekter på SDQ-variabelen. Interaksjonseffektene knyttet til den avhengige 

variabelen SDQ var mellom personalstabilitet og tid, antall timer i uken og tid, antall timer i 

uken og barnehagestørrelse, samt en treveisinteraksjon mellom antall timer i uken, 

barnehagestørrelse og tid. Sistnevnte interaksjonseffekter ble også testet for tallhukommelse, 

men var ikke signifikante. 
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3 Resultater 
3.1 Bivariate korrelasjoner for hovedvariabler 
 

 
 

I tabell 1 vises den statistiske fordelingen av variablene som ble inkludert i studien. Bivariate 

korrelasjoner mellom studievariablene er presentert i tabell 2. Resultater fra 

korrelasjonsanalysene viste at gutter skåret signifikant høyere på lærerrapportert-SDQ samlet 

problemskåre ved alle fem alderspunkt. Jenter skåret høyere enn gutter på 

tallhukommelsetesten, og disse forskjellene var signifikante ved 4, 7 og 8-års alder. Når det 

kommer til variablene knyttet til barnas sosioøkonomiske bakgrunn, viste mors utdanning en 

signifikant negativ korrelasjon med familierisiko, noe som impliserer at et høyere 

utdanningsnivå hos mor henger sammen med lavere familierisiko. Mors utdanning var 

negativt korrelert med lærerrapportert-SDQ samlet problemskåre, og disse korrelasjonene var 

signifikante ved 4, 5 og 6-års alder. Familierisikomålet viste en signifikant positiv korrelasjon 
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med lærerrapportert-SDQ samlet problemskåre ved 7-års alder, altså skåret barn fra familier 

med høy familierisiko høyere på den totale problemskåren. Mors utdanning var signifikant 

positivt korrelert med tallhukommelseskårer ved 5, 6, 7 og 8-års alder, og 

familierisikovariabelen viste en signifikant negativ korrelasjon med tallhukommelse ved 7-

års alder.  

Når det kommer til variabler knyttet til barnehage, var personalstabilitet signifikant 

negativt korrelert med lærerrapportert-SDQ samlet problemskåre ved 4, 5 og 6-års alder. 

Barnehagestørrelse var signifikant positivt korrelert med lærerrapportert-SDQ samlet 

problemskåre ved 5, 6 og 7-års alder, og signifikant negativt korrelert med skårer på 

tallhukommelse ved 5, 6, 7 og 8-års alder.  
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3.2 Vekstkurveanalyser 
3.2.1 SDQ 
 

 
 

Tabell 3 viser resultatene av en lineær multilevel vekstkurveanalyse med lærerrapportert 

samlet problemskåre i SDQ som avhengig variabel. I første steg fremgår det ingen signifikant 

hovedeffekt av tid, noe som indikerer at lærerrapportert SDQ er stabilt over tid (b = 0.04, p < 

n.s). I neste trinn i modellen viser resultatene at gutter skåret høyere på lærerrapportert samlet 

problemskåre på SDQ (b = 2.39, p < .01) sammenlignet med jenter. I tillegg var det en 

signifikant hovedeffekt av mors utdanning (b = -0.46, p < .01) og familierisiko (b = 0.74, p < 

.01) på den totale problemskåren, noe som viser at barn fra familier med lav SES i form av 
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lavere utdanning hos mor og større familierisiko hadde høyere skårer på lærerrapportert SDQ. 

Andre trinn viser også til en positiv, signifikant hovedeffekt av antall timer i uken som barna 

var i barnehagen (b = 0.07, p < .01). I det tredje trinnet i modellen viser resultatene en 

signifikant, negativ hovedeffekt av personalstabilitet (b = -1.49, p < .01) på samlet 

problemskåre, og en signifikant, positiv hovedeffekt av barnehagestørrelse (b = 0.04, p < 

.05), noe som indikerer at barn i store barnehager og i barnehager med lav personalstabilitet 

skåret høyere på lærerrapportert samlet problemskåre i SDQ. I siste trinn fremgår det en 

signifikant negativ interaksjonseffekt mellom antall timer per uke barna var i barnehagen, og 

tid (b = -0.03, p < .05), noe som indikerer at høyere antall timer per uke i barnehage kan ses i 

sammenheng med lavere skårer på samlet problemskåre i SDQ. Det er også en signifikant, 

positiv interaksjonseffekt mellom antall timer per uke og barnehagestørrelse (b = 0.01, p < 

.05), og en signifikant, positiv interaksjonseffekt mellom stabilitet og tid (b = 0.50, p < .05). 

Resultatene fra den siste modellen viser i tillegg til en signifikant treveis interaksjonseffekt 

mellom antall timer per uke i barnehage, barnehagestørrelse og tid (b = -0.00, p < .05).  

Figur 1 viser resultatene av en post hoc-probing av interaksjonen (Holmbeck, 2002). 

Linjen med piler viser til barn som gikk i store barnehager, med et høyt timeantall per uke i 

barnehagen. Linjen merket med diamantformede punkter representerer utviklingen til barna i 

små barnehager, med et høyt timeantall per uke i barnehagen. Linjen med de runde punktene 

viser til utviklingen i SDQ-skårer til barna som gikk i stor barnehage med et lavt antall timer 

per uke i barnehagen. Den siste linjen viser til utviklingen knyttet til barna i små barnehager 

med lavt antall timer i barnehagen per uke. Grafene viser at barna som gikk i store 

barnehager og hadde et høyt antall av timer i barnehagen, hadde høyere nivåer av 

lærerrapportert samlet problemskåre i SDQ fra 4 til 8-års alder. Barna som hadde et lavt 

antall av timer, men som gikk i store barnehager, hadde lavere skårer på utfallsvariabelen til å 

begynne med, men viste en brattere økning i SDQ-problemer over samme tidsperiode.  
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Figur 1. 

 
Notat. Post hoc-probing av interaksjonseffektene (Holmbeck, 2002): Høyt antall timer (36 

timer) og lavt antall timer (21 timer), liten barnehage (22 barn) og stor barnehage (75 barn) er 

betingede moderatorvariabler som ligger 1 standardavvik over og under gjennomsnitt. 

 

3.2.2 Tallhukommelse 
Tabell 4 viser resultatene av en lineær multilevel vekstkurveanalyse med tallhukommelse 

som avhengig variabel. Det første trinnet i modellen viser en signifikant, positiv effekt av tid, 

noe som indikerer at skårer på tallhukommelsetesten øker med barnas alder (b = 1.96, p < 

.01). Neste steg viser en signifikant, negativ hovedeffekt av kjønn på tallhukommelseskårer 

(b = -0.69, p < .01), noe som viser at jentene presterte bedre på denne testen. Modellen viser 

også at barn som har mødre med høyere utdanning presterte bedre på tallhukommelse (b = 

0.39, p < .01). Det er en negativ hovedeffekt av familierisiko på tallhukommelsekårer, men 

denne effekten er ikke signifikant (b = -0.15, p < n.s). Dette indikerer at barn fra familier med 

høyere sosioøkonomisk status presterte bedre på tallhukommelsetesten. I tredje trinn viser 

resultatene en signifikant, negativ hovedeffekt av barnehagestørrelse på 

tallhukommelseskårer (b = -0.01, p < .05), noe som indikerer at barn i store barnehager 

gjorde det dårligere på tallhukommelsetesten. Det er ingen signifikant hovedeffekt av 

personalstabilitet på barnas tallhukommelseskårer (b = -0.09, p < n.s.). I siste trinn i modellen 
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fremgår det ingen signifikante interaksjonseffekter mellom gjennomsnittlig antall timer i 

barnehagen, barnehagestørrelse, personalstabilitet og tid.  
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4 Diskusjon 
Hensikten med denne studien var å undersøke om kvalitet i barnehagen (barnehagens 

størrelse, barnegruppens størrelse, personalets utdanning, voksentetthet og stabilitet i 

ansettelsesforhold) henger sammen med barns kognitive og sosioemosjonelle utvikling over 

tid, og om høykvalitetsbarnehager kan kompensere for sosiale ulikheter i barns kognitive og 

sosioemosjonelle utvikling. 

 

4.1 Hovedfunn 
Denne studien fant ikke at barnehagekvalitet kompenserer for negative sammenhenger 

mellom barnas sosioøkonomiske status og sosioemosjonell og kognitiv utvikling.  

Det ble funnet at lavere nivå av personalstabilitet og flere barn i barnehagen (størrelse) 

hang sammen med høyere grad av sosioemosjonelle vansker. Videre ble det funnet en negativ 

sammenheng mellom størrelsen på barnehagene (antall barn) og barnas kognitive utvikling. 

Antall timer i uken i barnehagen i samspill med barnehagestørrelse hang sammen med 

barnas sosioemosjonelle utvikling over tid. Barn som gikk i store barnehager og hadde høyt 

antall med ukentlige timer i barnehagen, hadde høyere skårer på problemer knyttet til 

sosioemosjonell fungering ved alle alderstidspunkt mellom 4 og 8 år. 

 

4.2 Barnehagekvalitet som beskyttende faktor mot lav 

sosial status 
Denne studien bekrefter tidligere forskning som viser at mors utdanning henger sammen med 

kognitiv utvikling og sosioemosjonell utvikling. Studien fant i midlertid ikke at 

barnehagekvalitet påvirker denne sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og barnas 

kognitive og sosioemosjonelle utvikling. Til tross for at barnehageforskning indikerer at 

sosialt vanskeligstilte barn vil profittere utviklingsmessig på høykvalitetsomsorg i 

barnehager, kan utvalgskarakteristika ved denne studien forklare hvorfor slike sammenhenger 

ikke ble funnet.  

I Norge er barnefattigdommen relativt lav sammenlignet med andre vestlige land, og er i 

størst grad knyttet opp mot storbyene. Utvalget i denne studien er hentet fra rurale strøk nord 

for Oslo, og få av deltagerne hadde innvandrerbakgrunn. I tillegg hadde nærmere halvparten 

av mødrene i utvalget i denne studien høgskole- eller universitetsutdannelse på 4 år eller mer, 
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til sammenligning med 35 % av kvinner over 16 år på landsbasis i Norge i 2015 (Statistisk 

sentralbyrå, 2016b). Dette kan tyde på en seleksjonsskjevhet i utvalget i denne studien. Det 

kan for eksempel tenkes at mødre med høyere utdanning i større grad benytter seg av 

barnehagetilbud, samt takket ja til å være med i studien, og at barna med lavere 

sosioøkonomisk status av den grunn ikke ble inkludert. Resultatene viste i midlertid til 

forskjeller i både sosioemosjonell fungering og kognitiv utvikling i sammenheng med barnas 

sosiale bakgrunn. Det kan derfor være mulig at barnehagekvalitetsindikatorene hadde spilt en 

større rolle i et utvalg med større variasjon i sosial status. 

Videre er det mulig at barnas sosioøkonomiske status er knyttet til andre forhold i barnas 

liv, som kan settes i sammenheng med barnas utvikling. Dette kan for eksempel være hvor 

mye tid barna tilbringer i barnehagen. Om dette kan ses i sammenheng med faktorer knyttet 

til sosial status, som aleneforelderskap, foreldrenes arbeidstider og arbeidstimer, samt svakere 

sosiale nettverk, kan det tenkes at mer sårbare barn i form av risikofaktorer som lav sosial 

status tilbringer flere timer i uken i barnehagen. Resultatene viste at mer tid i barnehagen var 

assosiert med dårligere sosioemosjonell utvikling hos barna, og at strukturelle 

kvalitetsindikatorer som barnehagestørrelse kunne moderere denne sammenhengen. 

Spørsmålet om barnehagen kan fungere som en kompensatorisk faktor i utviklingen til 

sårbare barn, er derfor fortsatt aktuelt. 

 

4.3 Kvalitetsbegrepet 
Mye av kvalitetsforskningen tilsier at strukturelle forhold som barnehagepersonalets 

utdanningsnivå, voksen-barn-ratio og barnegruppestørrelse henger sammen med 

utviklingsutfall hos barnehagebarna. Utdanningsnivå blant personalet, voksen-barn-ratio og 

størrelse på barnegruppene var i denne studien ikke assosiert med barnas kognitive og 

sosioemosjonelle utvikling. Betydningen av disse kvalitetsindikatorene kan fortsatt være 

tilstede, men da heller reflektert i en baseline for utvalget. En mulig forklaringsmodell i 

denne sammenheng kan knyttes til definisjonen av kvalitetskonstruktet, der forutsetningene 

for norske barnehageforhold belyses. 

I Norge er det relativt strenge retningslinjer for kvalitetskrav i barnehagene, spesielt i 

form av voksen-barn-ratio og personalets kompetanse (Kunnskapsdepartementet, 2005, 

2012). Funnene i denne studien kan tenkes å være resultater av lokale forhold og egenskaper 

ved utvalget, men kan også illustrere at kvalitetskonstruktet i høy grad er påvirket av de 

rammebetingelser som er tilstede, for eksempel i form av nasjonal barnehagepolitikk. 
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Kvalitetsbegrepet bør ses i sammenheng med blant annet de historiske, politiske og 

geografiske betingelser som er tilstede ved operasjonalisering av konstruktet. Det kan tenkes 

at det generelle kvalitetsnivået på norske barnehager er relativt godt, og at barnehager med 

dårlige kvalitetsstandarder derfor ikke representeres i denne studien. Av den grunn kan 

sammenhenger mellom viktige kvalitetsindikatorer som personalets utdanningsnivå, voksen-

barn-ratio og gruppestørrelse, og barnas kognitive og sosioemosjonelle utvikling, føre til 

mindre variasjon i barnas utvikling og ikke komme til uttrykk som statistisk signifikante 

sammenhenger.  

 

4.4 Sosioemosjonell utvikling 
4.4.1 Barnehagestørrelse 
I lys av at strukturelle forhold kan indikere prosessuelle kvaliteter ved barnehagen, for 

eksempel samspill mellom voksen og barn, er det flere mulige mekanismer som kan forklare 

sammenhengen mellom barnehagestørrelse, personalstabilitet og barnas utvikling. 

Et sentralt spørsmål knyttet til sammenhengen mellom barnehagens størrelse og barnas 

sosioemosjonelle utvikling, er hvilke rammebetingelser større barnehager medfører for 

hverdagen til barna. Større barnehager kan tenkes å medføre at både barnehagepersonalet og 

barnehagebarna er nødt til å forholde seg til flere personer i løpet av dagen. Det kan tenkes at 

de voksne i mindre barnehager tilegner seg mer kunnskap og forståelse for det enkelte barn, 

og at dette videre medfører at de oftere er i samspill med barna på en responsiv måte. For 

eksempel kan det å møte barnet i utfordrende situasjoner med utgangspunkt i forståelse for 

enkeltbarnets individuelle egenskaper og behov, bidra til at barnet selv får en opplevelse av å 

bli forstått og møtt. Dette kan videre tenkes å være viktig for utviklingen av mentalisering 

overfor andre, og en slik mentaliseringsevne kan være sentral i barnets sosioemosjonelle 

utvikling over tid. Dette kan i fremtidige studier testes ved å ta utgangspunkt i mål på sosial 

kognisjon, for eksempel tester knyttet til ”Theory of Mind”. 

I lys av Barker og Gumps sosiale ansvarlighetsteori (1964) kan barnehagepersonalets 

opplevelse av arbeidsforholdene være knyttet til størrelsen på barnehagen. Dette innebærer at 

ansatte i små barnehager kan ha sterkere opplevelse av ansvar, forpliktelse og involvering i 

arbeidet sitt. Ansatte som er mer involvert i barna, som opplever større grad av forpliktelse og 

ansvar overfor barnehagebarna, kan for eksempel tenkes å ha en større opplevelse av agens i 

de situasjonene som oppstår. Ansattes opplevelse av at de kan påvirke og har ansvar for barna 

i barnehagen, kan således komme til uttrykk i en mer positiv attribusjonsstil. I stedet for å 
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attribuere negativ atferd til barnets personlighet, kan denne negative atferden i større grad 

attribueres til situasjonelle forhold. Å tilegne barnas negative atferd til situasjon, kan videre 

gi en større opplevelse av handlingsrom og endringsmuligheter, og bidra til et positivt 

emosjonelt klima for barna.  

 

4.4.2 Personalstabilitet 
Denne studien fant at mindre barnehager hadde mer stabile ansettelsesforhold. Det kan tenkes 

at de samme mekanismene som øker barnas trivsel i mindre barnehager, også øker de ansattes 

trivsel. Økt grad av trivsel hos ansatte kan videre bidra til at de blir på samme arbeidsplass 

over lengre perioder, samt lavere grad av sykdom. Høy stabilitet i personalgruppen kan i 

praksis bety at barna opplever større forutsigbarhet og involvering fra personalet i hverdagen. 

Dette kan igjen danne grunnlaget for at barna får nok tid og muligheter til å danne trygge og 

støttende tilknytningsbånd til de voksne, som videre spiller en sentral rolle i barnas 

sosioemosjonelle utvikling.  

I følge tilknytningsteori kan tilknytningspersoner fungere som referansepunkter for barna, 

blant annet ved at de har en emosjonsregulerende og emosjonsorganiserende funksjon, og ved 

at de fungerer som støttepersoner for barnas utforsking av verden. Barn som får hjelp til å 

regulere og organisere sine følelser av voksne de er trygge på, vil i mindre grad utvikle 

internaliserende og eksternaliserende vansker (Yaholkoski, Hurl, & Theule, 2016), samt 

utvikle bedre sosiale ferdigheter (Broekhuizen, Mokrova, Burchinal, Garrett-Peters, & 

Investigators, 2016). Barn med gode evner til selvregulering og gode sosiale ferdigheter kan 

tenkes å i større grad trives i barnehagen, samt være mer prososiale ovenfor sine 

jevnaldrende. Dette kan igjen danne grunnlaget for at barna får gode erfaringer som virker 

utviklingsfremmende i møte med voksenpersoner og jevnaldrende.   

 

4.4.3 Barnehagestørrelse og tid i barnehagen 
Høyere antall ukentlige timer i barnehagen er i tidligere studier vist å henge sammen med 

sosioemosjonelle vansker. Resultatene av denne studien er i tråd med disse forventningene, 

da flere ukentlige timer i barnehagen var assosiert med høyere nivå av sosioemosjonelle 

vansker hos barna.  

I denne studien ble det funnet at barn som tilbringer mye tid i store barnehager, har større 

grad av sosioemosjonelle vansker ved alderstidspunkt 4, 5, 6, 7 og 8 år. Det kan tenkes at det 

er en seleksjonseffekt til stede, slik at barn som er sårbare i form av lavt utdanningsnivå hos 
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foreldre og høy risiko knyttet til familiemiljø, tilbringer mer tid i barnehagen sammenlignet 

med jevnaldrende uten disse risikofaktorene. Risikofaktorer knyttet til foreldres 

utdanningsnivå og familiemiljø er i midlertid kontrollert for i denne studien, noe som 

sannsynliggjør at disse sammenhengene ikke nødvendigvis kan tilskrives seleksjonseffekter 

knyttet til barnas sosioøkonomiske bakgrunn eller familierisiko.  

Resultatene viste også at barn som tilbringer mye tid i mindre barnehager, ikke har den 

samme utviklingen som de med mange timer i større barnehager. Barna som oppholder seg i 

høyere antall timer i mindre barnehager hadde lavere nivå av sosioemosjonelle vansker ved 

alle fem alderstidspunkt. Det kan tenkes at barna som er mye i barnehagen, men som i disse 

timene oppholder seg i et trygt, varmt og forutsigbart miljø, ikke opplever de samme negative 

utviklingstendensene som barn i barnehager som i mindre grad innehar disse positive 

miljøfaktorene. I forlengelse av dette kan det diskuteres om mindre barnehager derfor innehar 

flere av disse positive miljøfaktorene. I motsetning til barna som tilbringer mange ukentlige 

timer i små barnehager, viser resultatene fra denne studien at barna som tilbringer lite tid i 

større barnehager har en annen utviklingskurve enn de resterende barna.  

Hos barna som tilbringer få ukentlige timer i større barnehager, viste utviklingskurvene 

en økning av sosioemosjonelle vansker over tid, som kom til uttrykk først ved 6-, 7- og 8-års 

alder. Disse barna har samme nivå av sosioemosjonelle vansker som barna i små barnehager 

frem til 6-års alder, men utviklingskurven viser en brattere økning av sosioemosjonelle 

vansker frem til 8-års alder. Det kan tenkes at barn i store barnehager må forholde seg til 

både flere voksne og barn i løpet av dagen. Siden barna er færre timer i barnehagen, er det 

mulig at de får mindre tid til å bli trygge på omgivelsene, de andre barnehagebarna og 

personalet i barnehagen.  

Det kan være flere grunner til at de sosioemosjonelle vanskene først kommer til uttrykk i 

skolealder. Barnas sosioemosjonelle vansker er skåret av barnehagepersonalet, og det kan 

tenkes at de ansatte har mindre kjennskap til barna som er lite i barnehagen. Skolelærerne kan 

derfor ha bedre forutsetninger for å kartlegge barnas sosioemosjonelle utvikling, da ukentlige 

antall timer i skolen er tilnærmet likt for alle skolebarn. Med økende alder stilles det høyere 

krav til barnas sosioemosjonelle fungering, og sosioemosjonelle vansker kan derfor få større 

betydning etter hvert som barna blir eldre. Sosioemosjonelle vansker knyttet til barn som er 

lite i store barnehager kan av den grunn tenkes å først komme til uttrykk i skolealder. 

 

4.5 Kognitiv utvikling 
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4.5.1 Barnehagestørrelse  
Barnas kognitive utvikling var assosiert med barnehagens størrelse, der barn i mindre 

barnehager viste høyere skårer på tallhukommelse. Det kan tenkes at barnehagens ressurser, i 

form av areal, bøker og leker, ikke er proporsjonalt med størrelsen på barnehage. Om barna i 

mindre barnehager har tilgang til flere bøker og leker, og i tillegg har større plass til å 

oppholde seg på, kan de strukturelle forholdene ligge mer til rette for at barna får muligheten 

til å stimulere kognitive ferdigheter.  

Videre kan det tenkes at prosessuelle aspekter ved mindre barnehager bidrar til at barna i 

høy grad blir kognitivt stimulert. Dette kan være i form av at personalet har muligheten til å 

gjennomføre lengre og hyppigere sekvenser av interaksjon med barna. For eksempel kan det 

tenkes at lesing og lek med barna bidrar til å stimulere deres kognitive utvikling. Lengre og 

hyppigere økter med lesing og lek kan være viktig for barnas evne til konsentrasjon og 

læring. Det kan også tenkes at personalet i mindre barnehager har større kjennskap til det 

enkelte barns mål og behov, og at læringsfokuserte interaksjoner i større grad kan tilpasses 

individuelt.  

Det kan diskuteres om større barnehager organiseres annerledes enn mindre barnehager. 

Eksempler på ulikheter i organisering kan knyttes til størrelsen på avdelingene. Til tross for at 

voksen-barn-ratioen i større avdelinger opprettholdes, vil denne organiseringen medføre flere 

barn i samme rom. Dette kan for eksempel tenkes å ha betydning for støynivå, der større 

avdelinger vil oppleves som mer preget av støy og distraksjoner sammenlignet med mindre 

avdelinger. I forlengelse av dette, kan det hende at personalet forholder seg ulikt til barna i 

små sammenlignet med store grupper. Det kan tenkes at gruppeledelsen i større grupper er 

mer preget av styring av gruppen som helhet, og mindre direkte kontakt med barna. Om 

mindre grupper tillater mer fleksibilitet og rom for det enkelte barn, kan det tenkes at dette er 

viktige mekanismer i barnas kognitive utvikling.  

 

4.5.2 Personalstabilitet 
Resultatene i denne studien viste at barns kognitive utvikling ikke var assosiert med 

personalstabilitet. Det kan for eksempel tenkes at barns kognitive utvikling ikke er direkte 

avhengig av at barna har mulighet til å danne trygge tilknytningsbånd til personalet, men 

heller er assosiert med forhold knyttet til direkte stimulering av kognitive ferdigheter. Dette 

kan være tilgang på ressurser som bøker og leker som virker kognitivt utviklingsfremmende, 

eller hyppig stimulering av kognitive ferdigheter som lesing og tallforståelse. Det kan derfor 
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tenkes at andre mekanismer er av større betydning for barnas kognitive utvikling 

sammenlignet med sosioemosjonell utvikling. 

 

4.5.3 Barnehagestørrelse og tid i barnehagen 
Det var ingen sammenheng mellom antall timer i barnehagen i uken og barnas kognitive 

utvikling over tid, også satt i sammenheng med barnehagestørrelse. Dette kan indikere at 

oppholdstid i større eller mindre barnehager ikke er en sentral faktor for barnas kognitive 

utvikling over tid. En mulig forklaring knyttet til dette kan være at barnas kognitive utvikling 

har svakere sammenheng med faktorer knyttet til miljøet, når omgivelsene er gode nok. Da 

kan det tenkes av barnas kognitive utvikling i større grad er knyttet til genetiske og biologiske 

disposisjoner, og at ulikheter i kognitiv utvikling med bakgrunn i mindre miljøforskjeller ikke 

er av stor betydning. Denne forklaringen kan ytterligere begrunnes i at familierisikofaktoren 

ikke var assosiert med barnas kognitive utvikling, i motsetning til mors utdanning. I tråd med 

et sosialt seleksjonsperspektiv, kan det derfor tenkes at mangelen på sammenhenger mellom 

oppholdstid i barnehager av ulik størrelse og barnas kognitive utvikling, kan være knyttet til 

at kognitive evner i større grad er betinget av biologiske og arvelige faktorer. Det kan derfor 

diskuteres om miljøfaktorer i større grad er av betydning hos barn i mer depriverte 

omgivelser. 

 

4.6 Mulige mekanismer 
Det kan tenkes at familiedynamikk og tilknytning til barnehagepersonalet spiller en mer 

sentral rolle i barnas sosioemosjonelle utvikling, sammenlignet med utviklingen av kognitive 

ferdigheter. God sosioemosjonell utvikling kan knyttes opp mot miljøfaktorer som 

emosjonelt klima i barnets miljø, responsivitet mot barnets behov og trygge og støttende 

tilknytningsrelasjoner til viktige voksne. Barnehager med høy stabilitet i personalet, og 

familier med god kommunikasjon og familiedynamikk, kan virke fasiliterende for god 

utvikling av barnets sosiale ferdigheter og emosjonelle utvikling. Det kan i midlertid også 

tenkes at sårbarhetsfaktorer knyttet til barnets individuelle karakteristikker, for eksempel 

temperament og kjønn, kan moderere disse sammenhengene. I lys av dette, kan 

miljøfaktorene tenkes å ha en indirekte påvirkningskraft på barnets sosioemosjonelle 

utvikling, for eksempel i form av en beskyttende funksjon. Høyere utdanningsnivå hos mor 

og mindre barnehager var assosiert med bedre skårer på tallhukommelse. I tråd med det 

sosiale seleksjonsperspektivet, kan mors utdanning påvirke barnas kognitive ferdigheter 
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direkte ved at genetiske disposisjoner knyttet til kognitive evner får uttrykk i barnas kognitive 

utvikling. Det kan derfor tenkes at personalstabilitet har en større betydning for barns 

sosioemosjonelle utvikling, sammenlignet med barns kognitive utvikling.  

Barnehagestørrelse var i midlertid assosiert både med barnas sosioemosjonelle og 

kognitive utvikling. Det kan derfor diskuteres om det finnes felles mekanismer i begge 

utviklingsdomenene som kan forklare hvorfor kognitive evner og sosioemosjonell utvikling 

har sammenheng med barnehagestørrelse. I følge nevrokognitiv forskning spiller barns 

sosioemosjonelle utvikling en sentral rolle også i barnas kognitive ferdigheter og senere 

prestasjoner på grunn av overlapp av eksekutive funksjoner som er sentrale for begge 

utviklingsdomenene. Et sentralt eksempel kan være barnas evne til selvregulering. Denne kan 

tenkes å blant annet være avhengig av evnen til planlegging, vedvarende oppmerksomhet og 

å utsette impulser ved inhibering. Disse ferdighetene er viktige både i sosiale situasjoner der 

barna må vente på tur, dele med andre eller følge andre sosiale regler. De samme 

ferdighetene kan være sentrale for kognitiv læring i form av evnen til å konsentrere seg, 

unngå distraksjoner og fullføre oppgaver og mål. Dette kan for eksempel tenkes å være mer 

tilstede i mindre barnehager. Barna i barnehager som legger til rette for trygge og støttende 

relasjoner mellom barna og personalet, kan i større grad stimulere og støtte opp om 

utviklingen av denne selvreguleringsevnen.  

 

4.7 Styrker og begrensninger ved studien 
4.7.1 Styrker ved studien 

Utvalget i denne studien består av 586 barn, i 28 forskjellige barnehager, og studien har 

derfor et relativt stort utvalg som er representativt for norske barnehageforhold med unntak 

for storbyene. Det ble testet for sammenhenger mellom barnehagekvalitet på to viktige 

utviklingsdomener i barnas utvikling, både sosioemosjonell og kognitiv utvikling, og studien 

kan derfor belyse eventuelle ulikheter i mekanismer knyttet til disse. I tillegg ble det 

kontrollert for mange variabler som kunne være av betydning, der i blant barnas kjønn, 

sosioøkonomiske status, alder ved oppstart i barnehage og antall ukentlige timer i 

barnehagen. 

Studien hadde et longitudinelt design som fulgte barnas utvikling over en femårig 

aldersperiode, der barna hadde gjennomgått minst to år i barnehage og tre år på skole. Å 

følge barnas utvikling over en lengre tidsperiode gir grunnlag for å teste om sammenhengene 

mellom de ulike målene er tilstede over tid, også med overgangen til skole. Sammenhengene 
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mellom kvalitet i barnehagen og barnas utvikling som viste seg å være tilstede utover i 

skolealder, kan derfor tolkes som relativt robuste funn. 

 

4.7.2 Begrensninger ved studien 
Denne studien har et korrelasjonelt design, og det er derfor ikke mulig å trekke slutninger om 

kausale årsakssammenhenger basert på de resultatene som foreligger. Utfordringer knyttet til 

korellasjonelle design er blant annet mulige tredjevariabler som ikke kan kontrolleres for i 

analysene, samt hvilke retning de mulige årsakssammenhengene virker. For eksempel er det 

uvisst om retningen på assosiasjonen mellom kvalitetsindikatorene og barnas utvikling 

faktisk skyldes egenskaper ved barnehagene, eller om det er andre mulige årsaksretninger 

mellom barnas utvikling og barnehagekvalitet.  

 

Tredjevariabler 

I denne studien ble kjønn kontrollert for i analysene som en mulig tredjevariabel, og viste seg 

å ha sammenheng med barnas utvikling. Mors utdanning og antall ukentlige timer i 

barnehagen ble testet som mulige tredjevariabler, og som moderatorer. Studien kontrollerte i 

midlertid ikke for barnas temperament, noe som kan tenkes å være sentralt i sammenheng 

med barnas respons på miljøfaktorer, samt hvilke responser de selv vekker i miljøet, i tråd 

med en transaksjonell forståelse av barns utvikling. Det er for eksempel stor sannsynlighet 

for at barnas temperament er assosiert med sosioemosjonell utvikling, der ulikheter i 

temperament både kan fungere som korrelater til utviklingsutfall, men også moderere 

sammenhengen mellom faktorer i barnas miljø og deres sosioemosjonelle utvikling.  

 

Validitet 

Strukturelle kvalitetsindikatorer fungerer som indirekte mål på barnehagekvalitet. Ved å ta 

utgangspunkt i strukturelle forhold kan det være problematisk å slutte hvilke mekanismer og 

prosesser som ligger til grunn for sammenhengene med barnas utvikling. En stor begrensning 

ved denne studien er derfor at det ikke foreligger mål på prosessuell kvalitet, som for 

eksempel kan måle kvaliteten på interaksjonen mellom barnehagepersonalet og barnas 

opplevelse av barnehage- og familiemiljø. Å ta utgangspunkt i strukturelle forhold som 

grunnlag for barnehagekvalitet har likevel fordeler knyttet til at det er økonomisk og 

tidsbesparende, og muliggjør at kvalitetsindikatorene kan rapporteres uten trenede 

rapportører. I forlengelse av dette kan det i midlertid tenkes at besvarelsene kan være påvirket 
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av barnehagestyrers oppfatninger. Denne problemstillingen kan til tross for dette være mer 

relevant ved måling av prosessuell kvalitet, der prosessene bør måles av flere observatører, 

og interrater-reliabiliteten i større grad utgjør en forutsetning for datainnsamlingen. 

 

4.8 Implikasjoner  
Resultatene fra denne studien viser at det trengs mer forskning på betydningen av 

barnehagens størrelse for barns utvikling. I forlengelse av dette kan et større 

forskningsgrunnlag for eksempel skape forutsetning for retningslinjer knyttet til maksimalt 

antall barn i hver barnehage. Med utgangspunkt i denne studien vil det være nyttig å 

undersøke hvilke prosessuelle kvaliteter som henger sammen med barnehagestørrelse og 

personalstabilitet i norske barnehager. Dette kan belyse sentrale mekanismer i 

barnehagebarns kognitive og sosioemosjonelle utvikling. 

 

4.9 Konklusjon 
Resultatene fra denne studien indikerer at personalstabilitet kan henge sammen med barns 

sosioemosjonelle utvikling, og at barnehagestørrelse kan henge sammen med både 

sosioemosjonelle og kognitive utvikling. Dette er spesielt viktig for barn som oppholder seg 

mye i barnehagen. Det ble også funnet sammenhenger mellom barnas sosioøkonomiske 

status og kognitiv og sosioemosjonell utvikling, men barnehagekvalitet modererte ikke denne 

sammenhengen. Til tross for at dette er små sammenhenger, kan resultatene i et 

folkehelseperspektiv tenkes å ha store implikasjoner og representere mulige satsningsområder 

for fremming av kognitiv utvikling og forebygging av sosioemosjonelle vansker. 
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