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1. Problemstillinger og forskningsspørsmål 

Oppgavenes overordnede problemstilling er å kartlegge barnehagepedagogenes målsetninger 

og metoder i arbeid med førskolegrupper. Det legges et spesielt fokus på tiltak som rettes mot 

barn som viser urolig atferd i slike grupper. Utvikling av eksekutive funksjoner i sent 

førskolealder blir i analyseprosessen satt i sammenheng med målsetninger, metoder og 

spesifikke tiltak for å vurdere muligheter som kan støtte forskjellige faktorer av 

skolemodenhet. Dette betraktes som en del av problemstillingen. 

For å besvare problemstillingen er det utarbeidet en intervjuguide med utgangspunkt i 

følgende forskningsspørsmål:  

Hva kjennetegner pedagogenes målsettinger for førskolearbeid og for barnas overgang fra 

barnehage til skole?  

Hvordan organiseres førskolegrupper i barnehager (metoder og organisering)? 

Hvilke konkrete tiltak skal forebygge og begrense urolig atferd i førskolegrupper? 

 

2. Metode 

I undersøkelsen er det valgt en kvalitativ tilnærming i form av semi-strukturerte intervjuer av 

pedagoger i et utvalg barnehager i en liten kommune på Østlandet i Norge. Intervjuene ble 

transskribert og sentrale utsagn ble kategorisert og sammenlignet. Sentrale funn ble analysert 

med fokus på utvikling av eksekutive funksjoner. 

 

3. Data/kilder 

Undersøkelsen bygger på transkripsjon av innhentet intervjudata og på resultater fra tidligere 

forskning. Utvalg av kildematerialet gjenspeiler tilgjengelige resultater av forskning om 

eksekutive funksjoner hos førskolebarn og om barnehagelæreres målsetninger angående 

skolemodenhet. 

Informantene er pedagoger som jobber med førskolegrupper i barnehage og har 

barnehagelærerutdanning og/eller lang erfaring i arbeidet med målgruppe. 
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4. Resultater/hovedkonklusjoner 

Resultatene tyder på en prioritering av tre hovedområder i utviklingen av skolemodenhet hos 

førskolebarn i barnehagen: Det å kunne følge skolens regler og arbeidsmåter, det å beherske 

regler i sosialt samspill og selvstendighet er ferdigheter som forbindes oftest med 

skolemodenhet. Språklig og annet faglig kunnskap virker å være ikke like sentralt i 

målsetningene, selv om det legges stor vekt på temaer og metoder som skal utvikle bl. a. 

språklig bevissthet, kunnskap om bokstaver og førmatematisk forståelse. Andre målsetninger 

som nevnes i et relevant antall er å skape motivasjon til å tilegne seg kunnskap og trygghet på 

seg selv. 

Forskningsresultater tyder på at eksekutive funksjoner er en relevant størrelse når barns 

forutsetninger til å utvikle de ferdighetene som informantene forbinder med målsetningene 

vurderes. Samtidig tyder informantenes beskrivelser av førskolegrupper på at utfordringer 

som oppstår i forbindelser med urolig atferd er et godt kjent fenomen og dermed et relevant 

forskningsområde.  

Metodebruk og prioriteringer av førskolegrupper og deres organisering viser mange 

individuelle utforminger. Betydningen av lek fremheves i høy grad, men lek defineres på 

forskjellige måter i sammenheng med førskolegrupper. Samlinger og individuelt skriftlig 

arbeid er metoder som brukes jevnlig i de fleste førskolegrupper og vi ser en del likheter i 

deres rekkefølge og struktur: Begynnende med samlinger og introdusering av et tema hen til 

individuelt, skriftlig arbeid med oppgaver som er knyttet til temaet.  

I arbeid med barn som viser urolig atferd i førskolegrupper virker det at forebyggende og 

motvirkende metoder praktiseres mer individ- og situasjonsrettet men til dels også 

systematisk. Som forebyggende gruppetiltak som kan knyttes til utvikling av eksekutive 

funksjoner nevnes det sitteordninger og strategisk plassering av voksne i samlinger, 

gruppeinndeling og fokus på tilpasset formidling av fagstoff og dermed etablering av et 

positivt læringsmiljø og på medvirkningsmuligheter. Individrettete tiltak som praktiseres er i 

vår sammenheng individuell forberedelse og tilpassete oppgaver med fokus på mestring. 
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1. Introduksjon 

1.1. Formål med oppgaven og problemstillingen 

Å kunne møte barn med mange forskjellige forutsetninger som har sine styrker på mange 

forskjellige områder er et privilegium, som ikke mange yrker tilbyr. Som barnehagepedagog 

med over ti års erfaring i arbeid med barn i førskolealderen, og spesielt imens jeg deltok i og 

ledet forskjellige førskolegrupper sto jeg blant annet foran den spennende oppgaven å sørge 

for at hver og én forberedes så godt som mulig på den kommende skoleovergangen. Spørsmål 

om metodikk, tilrettelegging og tiltak i førskolegrupper dukket opp og siden har de aldri 

forsvunnet igjen.  

Femårsklubb – skolefrø – regnbuebarn – førskoleklubb – det er bare noen av betegnelser som 

gis til både skolestartere1 og til deres aktiviteter og samlinger i barnehagen. Det fins omtrent 

like mange navn for slike grupper og aktiviteter som det fins metoder og strukturer for det 

som 96% av barnehager gjennomfører for å forberede førskolebarn til barneskolen (Winswold 

og Gulbrandsen, 2009). Det som barn i slike grupper har til felles er fødselsår og at de snart 

skal slutte i barnehagen, det som de fleste førskolegrupper har til felles er ukentlige møter 

(Rambøll, 2010).  

Utover det er både barn og metoder meget forskjellige. Blant barna er det noen som kan lese 

enkle tekster, noen som kan skrive navnet sitt og noen som strever med å lære seg relasjonen 

mellom bokstav og lyd. Ordforrådet beveger seg på et kontinuum fra lite forbi gjennomsnittlig 

hen til stor. Noen virker å kunne være oppmerksomme i over en time andre kan begynne å bli 

urolige etter kort tid. Det samme gjelder også motoriske ferdigheter, det å kunne telle, det å ha 

oversikt over mengder, former og tallsymboler, for å bare nevne noen områder som prioriteres 

i førskolegrupper (Rambøll, 2010). 

Det viser seg at også temaer, aktiviteter, metoder og rammebetingelser i førskolegrupper er 

preget av en stor grad av variasjon. Den norske barnehagetradisjonen er ikke preget av 

målbare nøkkelkvalifikasjoner for førskolebarn, av en læreplan med kunnskapsmål eller 

standardisering (Haug og Støre, 2015), og dette gjenspeiles i en stor variasjon i tilrettelegging 

for læring i førskolegrupper (Rambøll, 2010). 

                                                            
1 Begrepet «skolestartere» betegner i førskolemiljøet barn som har begynt i sitt siste år i barnehagen 
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Lite standardisering og fravær av en nasjonal ordning gir mye frihet til de ansvarlige aktørene. 

Mens noen kommuner har utarbeidet overordnede planer, er personalet i flertallet av 

barnehagene i Norge forpliktet til å utvikle egne planer, til å bestemme seg for tidsbruk, 

struktur og metoder, og til å velge undervisningsmateriell på egen hånd (Rambøll, 2010). Da 

virker det naturlig at spesielt målsetninger og metoder til ansvarlige pedagoger spiller en stor 

rolle for pedagogisk praksis i førskolegrupper.   

Pedagogenes målsetninger og metoder som brukes i arbeid med førskolebarn spiller en viktig 

rolle i denne undersøkelsen. Studien skal hjelpe til å lage et bilde av målsetninger som 

pedagoger betrakter som vesentlig for barn i overgangsperioden og ved skolestart. Samtidig 

skal studien gi en oversikt over praksis og metoder i førskolegrupper. Alt dette med fokus på 

et utvalg barnehager i en norsk kommune. 

En like sentral rolle i masteroppgaven spiller utviklingen av eksekutive funksjoner hos 

førskolebarn. Som nevnt tidligere varierer barns ferdigheter i f. eks. språklig utvikling, 

motorikk, matematiske oppgaver osv. Det samme gjelder ferdigheter som forbindes med 

eksekutive funksjoner. Jeg kommer til å nærme meg begrepet eksekutive funksjoner på et 

teoretisk nivå og gir en oversikt over forskningslitteratur som fokuserer på teorier om 

utviklingen av eksekutive funksjoner og på studier som omhandler støttende metoder i 

førskolealderen.  

Ferdigheter som knyttes til eksekutive funksjoner er f. eks. det å kunne bearbeide oppgaver 

som krever en kombinasjon av lagret og ny informasjon (arbeidshukommelse), det å kunne 

holde fokus på en oppgave som krever tid (inhibisjon) og det å kunne skifte fokus til en ny 

oppgave (kognitiv fleksibilitet). Vansker med eksekutive funksjoner vises ofte gjennom 

mangel på oppmerksomhet, urolig atferd og distraherbarhet. (Bierman, Nix, Greenberg, Blair, 

og Domitrovich, 2008, Diamond, 2016, Horowitz-Kraus, Holland, og Freund, 2016) 

Når vanskelighetsgrad og abstraksjonsnivå øker, når ukjente oppgavetyper skal bearbeides og 

krav stilles utenfra øker risikoen for at vansker med eksekutive funksjoner blir synlige 

(Barkley, 1997, Monette, Bigras, og Guay, 2011). Siden studier tyder på at slike nye 

oppgavetyper allerede brukes i økt grad i barnehagenes førskolegrupper (Hogsnes og Moser, 

2014, Haug, 2013) går jeg ut ifra at implementering av metoder som styrker utvikling av 

eksekutive funksjoner kan bidra til å forbedre barns forutsetninger for å møte disse og for 

læring generelt. 
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Litteratursøk viser at det eksiterer lite informasjon om målrettet pedagogisk arbeid i norske 

førskolegrupper som fokuserer på tiltak som skal støtte eksekutive funksjoner. Dette kan 

enten tyde på en generell underestimering av betydningen som relaterte ferdigheter har eller 

på en integrasjon av metoder i det eksisterende, praktiske arbeidet som ikke blir kommunisert. 

Med denne studien ønsker jeg å bidra til å kartlegge dagens praksis i førskolegrupper, jeg skal 

analysere i hvorvidt eksekutive funksjoner spiller en rolle i pedagogenes målsetninger og i 

hvilken grad metodene og organiseringen kan hjelpe til å utvikle eksekutive funksjoner. 

Jeg har derfor valgt følgende problemstillinger: 

 Hva kjennetegner pedagogenes målsettinger for førskolearbeid? 

 Hvordan organiseres førskolegrupper i barnehager (tidsbruk og metoder)? 

 Hvilke tiltak og metoder skal forebygge og begrense urolig atferd i førskolegrupper? 

Med informasjon om målsetninger, organisering og metodebruk ønsker jeg å analysere 

likhetstrekk mellom resultater fra denne studien og resultater fra aktuell forskning som har 

vist å kunne fremme eksekutive funksjoner hos førskolebarn. Den overordnete 

problemstillingen er dermed følgende: 

 (I hvilken grad) kan metoder som brukes i barnehagens arbeid med skolestartere 

bidra til utvikling av eksekutive funksjoner hos barn som viser urolig atferd i 

førskolegrupper? 

 

1.2. Oppgavens oppbygning 

Etter jeg har gitt en kort oversikt over barnehagens formål og dagens praksis i arbeid med 

skolestartere henvender jeg meg til begrepet «skolemoden» som jeg betrakter som meget 

relevant i den videre analysen av metoder og målsetninger. Teoretiske betraktninger og en 

oversikt over relevante forskningsresultater anses som basis for forståelsen av 

problemstillingen.  

En teoretisk tilnærming til konstruktet «eksekutive funksjoner», en oversikt over metoder som 

har vist seg til å påvirke deres utvikling på en positiv måte og betydningen av eksekutive 

funksjoner for etablering av skolemodenhet hos førskolebarn er innholdet av det følgende 
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kapittelet i oppgaven. Samtidig skal jeg redegjøre for sammenhenger mellom urolig atferd og 

vansker med eksekutive funksjoner.  

I metodedelen retter jeg fokus på kvalitativ tilnærming i innhenting av datamateriale og på 

gjennomføring og analyse av semi-strukturerte intervjuer. En oversikt over resultatene av 

intervjuene følger deretter. 

Avslutningen av masteroppgaven danner et forsøk til å gi konkluderende svar på 

problemstillingene, jeg diskuterer styrker og begrensninger i lys av dagens praksis og våger et 

blikk i retning framtidige forskningsområder som kan utfylle eller videreføre studienes funn. 

 

1. 3. Barnehagens formål og arbeid med førskolegrupper 

For barnehagens pedagoger er overgangen fra barnehage til skole og pedagogisk arbeid 

knyttet til denne prosessen av stor betydning (Haug, 2013). Det fins flere publikasjoner utgitt 

av Kunnskapsdepartementet mellom 2008 og 2011 (Kunnskapsdepartementet, 2008-2009, 

2009, 2011), som legger føringer for en slik overgang. Det understrekes at det forventes et 

målrettet arbeid fra barnehager og skoler, et større fokus på metoder for utjevning av sosiale 

forskjeller og en generell kunnskapsutvikling på feltet: 

«Målet (for overgangen, H. S.) må være å skape forbindelseslinjer mellom de to institusjonene» 
(Kunnskapsdepartementet, 2008-2009, s. 14). 

«Et godt barnehagetilbud er et av de viktigste tiltakene for å sikre barn et godt utgangspunkt før skolestart» 
(Kunnskapsdepartementet, 2009, s. 5). 

«Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og 
eventuelt skolefritidsordning» (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 59). 

I følge Haug (2013) begynte barnehager å introdusere skoleforberedende tiltak for de eldste 

barna på 1980 tallet. Målet var å forberede barna på det «å være elev, sitte stille, rekke opp 

hånda og svare når en ble spurt» (s. 116). Men i løpet av de siste tretti år forandret forholdet 

mellom barnehage og skole seg. Mens det var få berøringspunkter frem til midten av 

1980tallet begynte skolen å adaptere barnehage-pedagogiske metoder mellom 1985 og 2006 

(alderen for skolestart ble nedjustert fra 7 år til 6 år i denne perioden). I årene etter det ser det 

ut til at deler av grunnskolens læreplan får større betydning for barnehagens pedagogikk 

(Haug, 2013). Det er en omstridt utvikling som den nåværende diskusjon om tidlig 

kartlegging av språk viser (Østergård Andersen, Björklund, Bleses, Gjervan, Hagtvet, og 

Valvatne, 2011).  
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Lillejord, Børte, Halvorsrud, Ruud, og Freyr (2015) peker på en forskjell mellom det de kaller 

for den «angloamerikanske curriculum-tradisjonen som er opptatt av å gjøre barna skoleklare, 

og den kontinentale danningstradisjonen som er mer orientert imot en helhetlig tenkning» (s. 

4). Samtidig peker økningen i utbredelse av skoleforberedende tiltak (Hogsnes og Moser, 

2014, Haug, 2015) og ikke minst et økende utvalg av undervisningsmateriell som er 

tilrettelagt for barnehagens førskolegrupper på at skoleforberedende aktiviteter er i forandring. 

Uavhengig av innholdet ser det ut som at skoleforberedende aktiviteter er et veletablert tiltak i 

dagens barnehager. I følge NOVA-rapporten gjennomført av Winsvold og Gulbrandsen 

(2009) hadde 96% av de norske barnehagene i 2008 slike overgangsprogrammer som 

fokuserer på sosiale og praktiske ferdigheter samt tidlig lesing, skriving og matematikk i 

aldershomogene grupper. 

 

1.4. Dagens praksis 

En omfattende studie gjennomført av Rambøll i 2009/10 (Rambøll, 2010) kaster lys over 

deler av norske barnehagers praksis angående førskolearbeid. Det var nesten 60% av et utvalg 

av 1450 barnehager som deltok i spørreundersøkelsen og forfatterne har valgt å dele studien 

inn i fire kategorier: «Organisering og forankring, Innhold og aktiviteter, Grad av 

voksenstyring og medvirkning og Samarbeid og sammenheng (med skole, H.S.)» (s. 1). 

Som førskolearbeid regnes det formelle og uformelle aktiviteter som a) retter seg mot barn 

som er i sitt siste barnehageår og som b) er målrettet med hensikt til skolestart eller 

skolebesøk. Studiens resultater tyder på en meget bred forankring av førskolearbeid i norske 

barnehager med stor vekt på språklig og sosial kompetanse, selvstendighet og tidlig 

matematikkopplæring (Rambøll, 2010).  

Studiens videre resultater peker på at forskjeller mellom barnehagene er størst i tidsbruk (fra 

en til fem timer/uka), i bruk av undervisningsverktøy (f. eks. litteratur, aktivitetshefter, 

språkstimulerende og førmatematisk materiell, osv.), og på tilrettelagt aktiviteter for barn med 

særskilte behov (Rambøll, 2010).  

Å være i en aldershomogen gruppe er i seg selv en forsmak på hverdagen på skolen. Samtidig 

tyder pedagogenes fokus på «stimulering av skolerelaterte ferdigheter, som for eksempel å ta 

imot beskjeder, rekke opp hånden og vente på tur» (Rambøll, 2010, s. 7) og bruk av 
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undervisningsmateriell i tidlig språk- og matematikkopplæring på at førskolegrupper ofte 

møtes i en skolelignende setting.  

Det eksisterer åpenbart lite forskning som sammenligner og analyserer norske barnehagers 

gjennomføring av det helhetlige førskoleopplegget i lyset av kort- og langtidseffekter av 

skoleforberedende aktiviteter i en større dimensjon. Det antas at barns forskjellige 

forutsetninger innen eksekutive funksjoner spiller en rolle for deres læring i førskolegrupper 

(Hughes, 2011). Denne studien må derfor ses i sammenheng med diskusjonen om tilpasset 

metodikk i førskolegrupper og deres betydning for barns utvikling generelt og deres overgang 

til skole spesielt. 

 

1.5. Avgrensninger 

I løpet av arbeidet med denne masteroppgaven kommer jeg bort i mange relaterte 

problemstillinger som delvis er tatt med i betraktning – men som i stor grad ikke finner plass 

her. Studiene som analyserer tiltak for en god overgang mellom barnehage og skole belyser 

tematikken ofte fra flere sider enn det jeg gjør. Mange fokuserer f. eks. på samarbeid mellom 

barnehage og foresatte eller på kontinuitet mellom barnehage og skole (Lillejord et al., 2015). 

Forskningen viser at for eksempel et gode lærer-elev relasjoner og fokus på omsorg i 

barnegrupper (Hamre et al., 2008, Alatalo, Meier, og Frank, 2015) eller førmatematiske og 

språkrelaterte ferdigheter (Fitzpatrick, McKinnon, Blair og Willoughby, 2014) kan bidra til en 

bedre skolestart. At jeg konsentrerer meg om eksekutive funksjoner betyr ikke at jeg 

nedprioriterer de sistnevnte, men at jeg vektlegger at barn som har godt utviklede eksekutive 

funksjoner, også har gode forutsetninger for å takle svakheter på andre områder og andre 

utfordringer på skolen. (Bierman et al., 2008) 

Jeg redegjorde for hvorfor jeg legger hovedfokus på arbeid med førskolegrupper i 

underkapitlet 1.1. Med tanke på at alle barnehagebarn begynner på skolen er det selvsagt at alt 

som skjer i en barnehage – om det er pedagogisk planlagt eller ikke – bidrar til barnets 

utvikling og implisitt til skolestart og skolesuksess. Jeg regner med forståelse for at en såpass 

omfattende tilnærming ikke er mulig i denne studien.   

Begrepene jeg ofte bruker som eksekutive funksjoner og inhibisjon, ja også begrepet 

«skoleklar», viser mer til den angloamerikanske forskningstradisjonen enn til den norske 

(Lillejord et al., 2015). Selv om den teoretiske delen av oppgaven omhandler kartlegging av 
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barns evner i form av eksekutive funksjoner gjennom kvantitative metoder er ikke det 

ensbetydende med en nedprioritering av et helhetlig syn på barnet og dets karaktertrekk som 

nysgjerrighet, engasjement og spontanitet. Jeg ser derimot ikke utvikling av eksekutive 

funksjoner som et mål i seg selv men som støtte til å utvikle et sett av ferdigheter som hjelper 

barn å møte nye og mere krevende utfordringer som de naturligvis møter gjennom livet. 

Undersøkelsen og erfaringen har vist meg at det fins andre og delvis større utfordringer for 

pedagoger i førskolegrupper enn barn med urolig atferd. Det kan f. eks. være krevende 

gruppeprosesser, prestasjonsangst og usikkerhet angående skolestart eller store forskjeller i 

språkrelaterte ferdigheter. Det å rette fokus mot hvert av disse temaene kunne vært spennende, 

men ville sannsynligvis sprenge rammen av masteroppgaven. 

Et mindretall av barnehagebarn har på grunn av særskilte behov allerede krav på støtte 

gjennom individuelle utviklingsplaner og ekstra voksenstøtte. Selv om det både er interessant 

og viktig å undersøke deres tilbud med tanke på skolemodenhet og eksekutive funksjoner 

også, har jeg valgt å fokusere på «urolige»2 barn som tilsynelatende har utfordringer knyttet til 

oppmerksomhet og konsentrasjon som vises i stor grad i voksenstyrte aktiviteter eller som 

ligger i en «gråsone» mellom aldersadekvat og bekymringsverdig. Antakelsen min som 

baserer på litteratur som omhandler utvikling av eksekutive funksjoner, er at større fokus, 

bedre tilrettelegging og tidlig innsats for disse barna kan støtte ferdigheter som relateres til 

skolemodenhet. Begrepet «skolemodenhet» defineres i det følgende kapitel. 

  

                                                            
2 Jeg velger å bruke «» i oppgaven når barn betegnes for urolig og å avstå for det når atferd betegnes som 
urolig, for å synliggjøre skillen mellom det som kan oppleves av barnet selv eller andre i visse situasjoner 
(atferd) og det som er en problematisk tilskrivelse av negative egenskaper. At jeg bruker begrep «urolige» barn 
i noen sammenhenger skyldes utelukkende ønsket lesbarhet av teksten. 
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2. Begreper  

2.1. Skolemoden 

Skolemoden – eller skoleklar, to begreper jeg kommer til å bruke synonymt i denne oppgaven 

– har ifølge Lillejord et al. (2015) uklare definisjoner og brukes på forskjellige måter: 

«Det er en underliggende spenning mellom den Anglo-amerikanske tradisjonen som er opptatt 

av å gjøre barna skoleklare, og den kontinentale danningstradisjonen som er mer orientert i en 

helhetlig tenkning» (s. 5). Et annet spenningsfelt i definisjonen av skolemodenhet er det som 

Ahtola, Silinskas, Poikonen, Kontoniemi, Niemi, og Nurmi (2011) kaller for «the modern 

view on school transition», som omfatter både barnets «readiness» for skolen og skolens 

«readiness» for barnet (s. 295).  

Utgangspunkt for denne undersøkelsen fokuserer på barns ferdigheter og på barnehagers 

muligheter generelt med vekt på eksekutive funksjoner. Dette innebærer at jeg overlater 

diskusjonen om skolens og foreldrenes bidrag til en god overgang til andre. Mitt bruk av 

begrepet skolemoden sikter derimot på en helhetlig betraktning av barnets ferdigheter som 

utvikles for å møte nye (sosiale, kognitive og emosjonelle) utfordringer på skolen og på 

eksekutive funksjoner som en viktig del av disse ferdighetene. 

Ferdigheter som et barn skal/må beherske er ikke klar definert i den nordiske tradisjonen og 

det brukes ikke noen måleinstrumenter som anvendes på alle barn. Er det bekymringer fra 

foreldre, barnehagepersonell eller andre angående mangel på skolemodenhet, er det – i Norge 

– som regel PPT som kontaktes for å ta en avgjørelse om (utsatt) skolestart og/eller 

støttetiltak. Her er det både kognitive og sosiale ferdigheter som vektlegges, men også 

muligheter for oppfølging og tilrettelegging som skolen kan iverksette slik at barnet har 

mulighet til å følge læreplanen. 

Senere i oppgaven kommer jeg til å se nøyere på betydningen av eksekutive funksjoner for 

skolemodenhet (kap. 4.3.1.) og på barnehagepedagogers målsetninger angående 

skolemodenhet (kap. 3.2. og kap. 6.2.). 

 

2.2. «Urolige» barn 

Begrepet urolig er et mer dagligdags enn et vitenskapelig begrep. Likevel synes jeg at det 

betegner atferden jeg ønsker å belyse i dette prosjektet på en anskuelig måte og kan hjelpe til 

å sette fokus på vansker med eksekutive funksjoner. Å bruke et slikt begrep, som gjerne 

vekker forskjellige assosiasjoner hos forskjellige lesere, krever en nøyaktig operasjonalisering 
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som jeg ønsker både å utarbeide i det følgende og som jeg bruker i intervjusituasjonen under 

datainnsamlingen. 

I førskolealder forbindes begrepet uro ofte med oppmerksomhetsvansker og viser til en atferd 

som i litteraturen forbindes med bl. a. begreper som mangel på «våkenhet, fokusering, 

vedvarende oppmerksomhet, skifte av fokus, delt oppmerksomhet, tempo for 

informasjonsbearbeiding» (Øgrim og Gjærum, 2002, s. 386). På samme sted understreker 

Øgrim og Gjærum at det ofte er situasjoner uten «iboende appell» og «umiddelbare 

konsekvenser» (s. 386) som skaper utfordringer for rammede personer selv og for 

omgivelsene, for det er her oppmerksomhetsvansker ofte blir synlige.  

Dette er et sentralt aspekt for problemstillingen min: Jeg ønsker å se på urolig atferd i 

spesielle settinger (førskolegrupper) som kjennetegnes gjennom en større grad av 

voksenstyrte aktiviteter og lengre sekvenser med forventninger om turtaking, arbeidsro, osv., 

enn mange andre settinger i barnehage. (Rambøll, 2010).  

Det å betegne et barns atferd for urolig, er kontekstavhengig i tillegg og må ses i sammenheng 

med forventningene. Som nevnt ovenfor eksisterer det i økt grad voksenstyrte aktiviteter og 

kravene til barna i førskolegrupper er høyere enn i andre settinger, mens barnas muligheter for 

selvbestemmelse og medvirkning minskes (Rambøll, 2010). Det ligger i tillegg i 

førskolegruppens målsetting at aktivitetene i større grad forbindes med noe som har 

konsekvenser i framtida (skolesuksess, enklere tilegning av fagstoff, tilpasning) – i 

motsetning til leken barna er vant til som har umiddelbare konsekvenser i form av 

«opplevelsen av glede og å ha det bra» (Kibsgaard, 2014, s.354) 

Jeg antar at alle former for urolig atferd i førskolegrupper gjør det vanskelig for barnet å følge 

opplegget og tilegne seg kunnskap på lik linje med andre. Samtidig kan det tenkes at urolig i 

forbindelse med eksternalisert atferd3 (forstyrrelser i form av bevegelse, distraksjon av andre, 

snakking, osv.) er forbundet med negativ oppmerksomhet og irettesettelser, noe som muligens 

reduserer lyst og glede i deltakelsen og i læring generelt (Bulotsky-Shearer, Fernandez, 

Dominguez, og Rouse, 2011). 

I kap. 4.3.2. vises det til sammenhenger mellom urolig atferd og vansker med eksekutive 

funksjoner. Under datainnsamlingen får spørsmål etter metoder som er rettet mot «urolige» 

                                                            
3 Jeg bruker begrepet «eksternalisert» for å fremheve synlighet av atferden, samtidig ønsker jeg å avgrense 
begrepet fra «eksternalisert atferdsproblematikk». Urolig atferd i min definisjon kjennetegnes ikke 
nødvendigvis gjennom aggressiv eller utagerende atferd. 
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barn en prioritert posisjon (kap. 5.2.2.). Jeg bruker eksempler (som jeg viser til i forrige 

avsnitt) for å beskrive atferden jeg er interessert i. 

 

2.3. Eksekutive funksjoner 

I den aktuelle vitenskapelige diskusjonen, finner vi mange forskere som definerer begrepet 

eksekutive funksjoner i barndom ved hjelp av følgende tredeling av kognitive prosesser: 

Arbeidshukommelse, inhibisjon og kognitiv fleksibilitet. Arbeidshukommelse hjelper til å 

finne fram informasjon fra langtidsminne og bearbeide den sammen men nylig informasjon. 

Inhibisjon betegner evnen til å følge regler og til å opprettholde oppmerksomhet, og samtidig 

til å forhindre altfor raske slutninger og til å hemme altfor raske reaksjoner. Kognitiv 

fleksibilitet kalles det å tenke «ut av boksen» eller å se oppgaver fra flere sider (Diamond, 

2016, s. 16).  

I tillegg er betydningen som eksekutive funksjoner har i nye og ukjente situasjoner sentralt for 

forståelsen. Når det kreves ikke automatiserte prosesser og handlinger, f. eks. foran ukjente og 

komplekse oppgaver blir eksekutive funksjoner ekstra viktig (Garon og Hughes, 2008). 

Ovennevnte tredelingen brukes i det følgende som et konstrukt som skal hjelpe leseren til å 

forstå både utviklingen av eksekutive funksjoner i løpet av førskolealderen i teori og deres 

betydning for modningsprosessen i overgang fra barnehage til skole. Som jeg viste til tidligere 

kan det antas at eksekutive funksjoner er viktige støttespillere i å hjelpe førskolebarn til å nå 

målene som er relevant for skolestart og «assistenter» mot etablering av urolig atferd. 

Før jeg kommer til å utarbeide en mer nyansert definisjon av eksekutive funksjoner og deres 

teoretiske forankring, og før eksempler på tiltak som skal støtte deres utvikling forestilles, og 

risikofaktorer og sammenhenger med urolig atferd problematiseres, vender jeg fokus tilbake 

til relevante, teoretiske betraktninger i etablering av skolemodenhet hos førskolebarn.  
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3. Overgang fra barnehage til skole 

3.1. Skolemodenhet og overgang fra barnehage til skole 

Det er barnebokforfatteren Tor Åge Bringsværd som skapte (den i barnehagemiljøet 

velkjente) neologismen “å gruglede seg” for på en i mine øyne veldig anskuelig måte å 

uttrykke ambivalensen av følelser i en overgangsfase4 (Bringsværd, 1992). Overgangen fra 

barnehagen til skole er for de fleste barn den første overgangen de forbinder bevisst med 

positive, spenningsfulle forventninger og/eller med usikkerhet og redsel for det nye og ukjente 

(Broström, 2013). Vi kan følgelig gå ut fra at både forventninger og bilder som tegnes av 

skolehverdagen og pedagogisk tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter har stor 

betydning for utvikling av skolemodenhet hos førskolebarn (Westergård, 2013).  

I Rammeplanen for Barnehager er det nedfelt at barnehagen skal «legge til rette for barns 

overgang fra barnehage til skole» (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 44). Barnehagen har 

således en sentral rolle i å fokusere på skolemodenhet hos førskolebarn.  

Som nevnt ovenfor, har de aller fleste barnehagebarn i førskolealderen et pedagogisk tilbud 

som skal fremme skolemodenhet og samtidig ser det ut som at de områdene 

barnehagepedagoger betrakter som relevante, er noenlunde like (Rambøll 2010, Winsvold og 

Gulbrandsen, 2009). 

Språkutvikling, tidlige matematiske ferdigheter og sosial kompetanse blir ikke bare sett på 

som viktige i norske barnehager. Når vi ser på UNESCOs retningslinjer, finner vi lignende 

ferdighetsområder under begrepet skolemodenhet (school readiness) for barn:  

«The ‘ready children’ dimension5 focuses on children’s learning and development. It refers to what 
children should know and be able to do in order to enter school ready and eager to learn, thereby 
enabling a successful transition to a primary school learning environment. Success in school is 
determined by a range of behaviours and abilities, such as literacy, numeracy, ability to follow 
directions, working well with other children and engaging in learning activities.” (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2011) 
 

Samtidig henviser definisjonen til betydningen skolemodenhet har for senere akademisk 

suksess og for det generelle skoleløpet. UNESCOs definisjon betrakter barnet i overgangen 

utenfra og formulerer mål knyttet til spesifikke ferdigheter ut fra et resultatorientert 

perspektiv.  

                                                            
4 Riktignok beskriver Bringsværd følelser som er knyttet til overgangen til en ny barnehage, men beskrivelsene 
og modenhet av hovedfigurene i Karsten og Petra serien tillater i mine øyne overføringen hen til de 
motstridene følelser som barn kan ha i forbindelse med skolestart. 
5 Under UNESCOs definisjon av skolemodenhet faller også dimensjonene «ready parents» og «ready schools». 
Disse betrakter jeg som ikke av betydning i min sammenheng. 
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Ut fra norsk, sosialpedagogisk tilnærming ser det ut til at fravær av organisert og omfattende 

testing av alle barnehagebarn er positivt for barnets helhetlige utvikling, ved at det ikke 

presses inn i definerte normer og kategorier allerede før skolestart. Samtidig er det en del 

utfordringer som er knyttet til denne tilnærmingen som f. eks. usikkerhet blant foreldre (og 

barn) om barnet vil mestre skolens krav. Det kan være vanskelige avgjørelser når det 

eksisterer usikkerhet om barns skolemodenhet.  

Ser vi på overgangen fra et prosessorientert perspektiv, vil vi heller fokusere på barnets 

opplevelse av forberedelse i barnehagen, av dets forventninger og dets opplevelse av 

skolestart. Brostrøm (2003) definerer skolemodenhet fra et subjektivt perspektiv og skiller 

begrepene «tilpasning» og «å føle seg tilpass» (s. 149). Han vektlegger i mindre grad målbare 

kategorier som f. eks. kognitive ferdigheter og språkutvikling, men derimot barnets 

oppfatning av seg selv i det nye miljøet. Han viser til at det fins en mengde eksempler på barn 

som får – mot all forventning – vansker ved skolestart. Derfor betegner han skolemodenhet 

«når barnet mestrer de daglige udfordringer, både livet i børnegruppen og det mere 

skoleprægede indhold» (Brostrøm, 2003, s. 149).  

Kombinerer vi begge betraktninger kan vi skille tre nivåer av skolemodenhet hos barn i 

overgangen:  

a) kognitive, sosiale og emosjonelle ferdigheter som barnet har utviklet i førskolealderen,  

b) kompetansen og trygghet til å bruke disse ferdighetene i en ny setting (selvhevdelse) og  

c) selv- og mestringsfølelse som barnet fornemmer gjennom bruk av denne kompetansen i 

sosiale aktivitetene og i undervisningen på skolen. 

Det er ingen tvil om at barn med bedre språklige (Dickinson og Tabors, 2001), kognitive og 

sosio-emosjonelle ferdigheter (Duncan et al., 2008) har et bedre utgangspunkt ved skolestart. 

Samtidig kan vi går ut fra at det kreves en viss trygghet hos barn for å kunne anvende sin 

kompetanse i ukjente settinger og for å kunne hevde seg selv i forskjellige grupper og 

situasjoner på skolen. Ikke minst tyder det mye på at også positive holdninger til egen læring, 

et positivt selvbilde og gode erfaringer fra barnehager danner en viktig basis for å utvikle 

ovennevnte ferdigheter (Brostrøm, 2003). 

At denne overgangen kan være krevende for mange, ligger i naturen av slike 

forandringsprosesser og er i seg selv spennende å belyse. Likevel ønsker jeg å fokusere på en 

gruppe barn som åpenbart har det enda vanskeligere både å tilpasse seg nye forventninger i 

barnehagen, og å tilegne seg nødvendige ferdigheter og kunnskap som er relevant for 

skolestart.  

Det kan tenkes at barn som viser urolig atferd ofte får mindre ut av førskolegrupper med 
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skolelignende metoder, fordi oppmerksomheten trekkes hen til indre og ytre distraksjoner. Det 

kan tenkes at deres atferd fører til en høyere grad av negativ oppmerksomhet i skolerelaterte 

aktiviteter og at dette atter hemmer utvikling av mestrings- og selvfølelse.  

Samtidig kan det tenkes at pedagoger som ser disse utfordringer, tar i bruk metoder som 

fremmer utviklingen av de «urolige» barna, reflekterer over egen praksis og derved 

forebygger negative konsekvenser.  

 

3.2. Pedagogenes målsetninger angående overgang fra barnehage til skole i 

forskningslitteraturen 
 

Et blikk i forskningslitteraturen som undersøker hvordan pedagogers målsetninger angående 

skolemodenhet ser ut, hva flertallet synes er mest relevant, og hvordan data sammenfattes og 

kategoriseres i intervjuanalysen kan gi oss noen holdepunkter for intervjuene, analysen og 

kategoriseringen. Dessverre er grunnlaget tynt i norsk og nordisk sammenheng, så den her 

gjengitte litteraturen stammer i stor grad fra amerikansk forskning.  

En viktig detalj som Lin, Lawrence og Gorrell (2003) fant i en omfattende surveystudie av 

lærere i kindergarten er at sosiale ferdigheter gjennomgående vektlegges i større grad enn 

akademiske. Piotrkowski, Botsko, og Matthews (2001) som sammenlignet lærerens og 

foreldres forventninger angående skolemodenhet, viser til at det er tydelige forskjeller i 

områder som prioriteres. Mens foreldre virker å være mer opptatt av barnets kunnskap og 

tilpasning til skolen enn pedagoger er det lite forskjell i begges vurdering av betydningen av 

sosiale ferdigheter. 

Som Piotrkowski et al. (2001) og Lin et al. (2003) gjennomførte også Hains, Fowler, 

Schwartz, Kottwitz, og Rosenkoetter (1989) en spørreundersøkelse og i likhet med de to 

førstnevnte, tyder deres resultater også på pedagogenes prioritering av sosial interaksjon. 

Samtidig tyder funnene på forskjeller mellom pedagoger i kindergarten og i preschool, noe 

som krever en forklaring med tanke på den norske situasjonen. Mens preschool betegner en 

institusjon som er frivillig og kan sammenlignes med norske barnehager, er kindergarten 

delvis obligatorisk, bare for barn mellom 5 og 6 år, og det legges stor vekt på skolerelaterte 

arbeidsmetoder og temaer. Hains’ et al. (1989) resultater peker på større betydning av 

ferdigheter som atferd og følging av beskjeder fra pedagoger i kindergarten. 

Tre studier som analyserer pedagogenes forventninger angående skolemodenhet og skolestart 

operer med intervjuform. Mens Şahin, Sak, og Tuncer (2013) kategoriserer informasjon fra bl. 
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a. 35 tyrkiske førskolelærere i «physical, social/emotional and cognitive readiness and the 

language and self-help skills» (s. 1711), bruker Lara-Cinisomo, Fuligni, Ritchie, Howes, og 

Karoly (2007) en mer omfattende inndeling i personlige egenskaper (motivasjon, trygghet og 

selvtillit), sosiale ferdigheter (impulskontroll, samarbeidsevner), grunnferdigheter (kunnskap 

om eget navn, farger, former, bokstaver og tall) og ferdigheter som selvinnsikt og -refleksjon. 

Den mest omfattende studien (n=93 pedagoger) i denne rekken (Wesley og Buysse, 2003) 

viste at «participants stressed the critical importance of social and emotional development as 

well as language development and communication, while de-emphasizing academic skills 

such as knowing alphabet letters and their sounds” (s. 357). 

Litteraturen tyder på at det finnes stor variasjon og bredde i det pedagoger betrakter som 

relevant for skolestart. Sosiale ferdigheter som samarbeid, ferdigheter som bidrar til tilpasning 

til større grupper og arbeidsro, og turtaking virker sammenlignet å være viktigere enn 

kunnskap om bokstaver og tall og fysisk utvikling.  

Ifølge Rambøll-studien (2010) finnes det likheter mellom norske og internasjonale resultater 

med tanke på betydningen av sosial kompetanse og på språkferdigheter. Samtidig virker det 

slik at «selvstendighet» som målsetning tyder på eksisterende forskjeller. Ved siden av 

Rambøll ser det ut at det bare én av de undersøkte internasjonale studiene som ser på det som 

relevant målsetning (Şahin et al.,(2013).  
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4. Eksekutive funksjoner 

I introduksjonen og senere i kap. 2.3. er sentrale begreper som arbeidshukommelse, inhibisjon 

og eksekutive funksjoner nevnt og kort forklart. I dette kapittelet kommer jeg til å utdype 

konstruktet «eksekutive funksjoner» på en forhåpentligvis omfattende og samtidig anskuelig 

måte. Jeg kommer til å legge fokus på utviklingen av eksekutive funksjoner i førskolealder og 

på risiko- og beskyttende faktorer. Etter det, behandler jeg tiltak og metoder som har påvist 

eller har teoretisk virkning på utvikling av ferdigheter som forbindes med eksekutive 

funksjoner. 

Men før det et kort tilbakeblikk til Vygotskys teori om selvregulering som jeg anser som et 

viktig fundament i dagens diskusjon om eksekutive funksjoner og metoder for å fremme 

disse.  

 

4.1. Vygotsky og selvregulering 

For Bodrova, Leong og Akhutina (2011) har Vygotsky (og Luria) stått sentralt i å prege 

nevropsykologi gjennom en sentral teori om hvordan høyere mentale funksjoner, dvs. 

prosesser som underligger individets kontroll, utvikles i samspill mellom biologiske og 

sosiale prosesser, hovedsakelig ved hjelp av språket: «For Vygotskyans, higher mental 

functions are self-regulated, mediated, and learned mental functions, which makes them 

central to the discussion of the development og self-regulation» (s. 12) 

Oppmerksomhet er ifølge denne teorien noe som skapes først gjennom miljøet (f. eks. 

gjennom foreldres handlinger og språk). Ved hjelp av dette lærer barnet både å utvikle et likt 

univers med sin omgivelse og deretter å lede først andres og så egen oppmerksomhet 

selvstendig på ønskete objekter, mennesker eller handlinger. I denne læringsprosessen spiller 

språkutviklingen en sentral rolle for Vygotsky, siden det å kunne sette ord på egne ønsker 

betraktes som grunnleggende i menneskelig utvikling (Bodrova et al., 2011). Har utviklingen 

nådd et stadium der oppmerksomhet kontrolleres gjennom internalisert språk og tanker, har 

barnet nådd det som Vygotsky (1981) kaller for «higher developmental stages of nature. (…) 

They (menneskene, H. S.) subordinate their own responses to their own control» (s. 175). 

Bodrova, Germeroth og Leong (2013) beskriver i konteksten av denne teorien den essensielle 

betydningen som rollelek har for utviklingen av selvregulering. I motsetning til mange andre 
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former av barnets lek, krever rollelek at barn «create an imaginary situation, take on and out 

roles, and follow a set of rules determined by specific roles” (s. 113). Spesielt i samspill med 

andre blir det tydelig at det kreves en felles forståelse av de forskjellige rollene i leken og 

samtidig ferdigheter til å følge regler som er knyttet til disse rollene for å gjøre det mulig for 

barnet å undertrykke fristelser og kontrollere atferd og reaksjon. I rollelek skjer dette frivillig 

og av egen impuls og det er nettopp denne frivilligheten som bidrar til å bygge grunnmuren 

for ferdigheter som øker i betydning senere: «The types of tasks which students perform in 

school, the system of socially constructed stimuli to which they are introduced, and the 

introduction to scientific concepts are all critical for deliberate control of behavior and 

actions» (Fox og Riconscente, 2008, s. 385).  

Selv om Vygotsky ikke brukte inhibisjon og eksekutive funksjoner som begreper, og selv om 

nevrobiologi har gjort enorme fremskritt siden han formulerte sine ideer i 1920årene, kan vi 

finne overraskende mange likhetstrekk i hans teori om høyere mentale funksjoner og det som 

jeg i det følgende framstiller som eksekutive funksjoner. 

Senere i dette kapitlet (4.5.3.) retter jeg fokus på et program som er laget for å utvikle 

eksekutive funksjoner og som har sine røtter i Vygotskys teori om selvregulering (Diamond 

og Lee, 2011).  

Mye senere brukte Barkley begrepet selvregulering i sin teori om eksekutive funksjoner. 

Spesielt skillet mellom automatisert og målrettet atferd legges det stor vekt på (Barkley, 

1997). Teorien om selvregulering brukes av Diamond senere i hennes modell (kap. 4.2.3.). 

 

4.2. Fra Baddeleys «central executive» til Diamonds «componential view» 

4.2.1. Baddeley og tredelingen av arbeidshukommelse 

Baddeley og Hitch (1974) foreslo en tredeling av konstruktet arbeidshukommelsen i en 

fonologisk del (hvordan vi bearbeider språket), en visio-spatiell del (hvordan vi bearbeider 

visuell informasjon) og en tredje – mer abstrakt - del som han senere kaller for «central 

executive» (sentrale eksekutive), eller «a little man who sits in the head and in some 

mysterious way makes the important decisions» (Baddeley, 1996, s. 6). Sitatet viser på en 

anskuelig måte at tilnærmingen til den sentrale eksekutiven ikke ser ut til å være enkelt.  

Med sin teori om arbeidsmåten til arbeidshukommelsen og begrepet «sentrale eksekutive» 

konstruerte Baddeley og hans kollegaer (Baddeley og Wilson, 1986, Baddeley, 1996) et 



 17 
 

innflytelsesrik modell som postulerte eksistensen av et mentalt verktøy som tar avgjørelser 

med støtte fra sine «slave systems» (Baddely, 1996, s. 5) fonologisk og visio-spatiell 

arbeidsminne. Baddeleys ovennevnte beskrivelse av den sentrale eksekutive kan hjelpe å 

forstå prosessen fra enkel gjenkalling til kompleks problemløsning ved bruk av både aktuell 

og lagret informasjon.  

Spørsmålet som Baddeley lot ubesvart er om hans konstrukt «will (…) regard the executive as 

a unified system with multiple functions or simply as an agglomeration of independent though 

interacting control processes” (Baddeley, 1996, s. 5). 

Mens han i studiene fokuserte på voksne pasienter med nevrologiske symptomer ble 

forskningen senere utvidet til betraktning av arbeidshukommelse i førskolealder også 

(Gathercole, 1998, Wiebe, Sheffield, Mize Nelson, Clark, Chevalier, og Andrews Espy 2010, 

Hughes 2010, Conway og Stifter 2012). Baddeleys modell av arbeidshukommelse hjelper til å 

forklare komplekse prosesser, som for eksempel å huske en tallrekke og gjenta den baklengs. 

Wiebe et al. (2011) hevder at en stor del av slike komplekse arbeidshukommelses-prosesser 

som inneholder gjenkalling og manipulering av informasjon, etablerer seg i en alder av ca. tre 

år og at enklere former av arbeidshukommelse og vedvarende oppmerksomhet er betingelser 

for det. 

Baddeleys tredeling av arbeidshukommelse ble utfordret i det siste med resultater både fra 

faktoranalyse av sammenhenger og skillelinjer av eksekutive funksjoner og fra 

nevrofysiologisk forskning (Diamond, 2016). Diamond hevder at “interference control”, dvs. 

kontroll av forstyrrende tanker og evnen til vedvarende oppmerksomhet, burde - empirisk sett 

- regnes som del av arbeidshukommelsen. Konseptuelt sett, virker det derimot slik at evner 

som regulerer forstyrrende tanker og som hjelper med å stå fokusert over en viss periode, 

faller under begrepet inhibisjon. Hun forklarer videre utfordringer med å finne en klar definert 

skillelinje med vekselvirkninger av arbeidshukommelse og inhibisjon: Mens 

arbeidshukommelsen bidrar med å beholde målet i fokus og dermed å definere hva som skal 

regnes som forstyrrelser, sørger inhibisjon av distraksjoner for fokusering på relevant 

informasjon i arbeidshukommelse. 

 

4.2.2. Miyake og «unity and diversity» av eksekutive funksjoner og betydning av inhibisjon 

Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, Howerter, og Wager (2000) gjennomførte en omfattende 

undersøkelse av 137 studenter for å finne skillelinjer og sammenhenger mellom forskjellige 

deler av eksekutive funksjoner. Ifølge deres innflytelsesrike publikasjon «The unity and 



18 
 

diversity of executive functions» og en påfølgende studie (Friedman og Miyake, 2004) går 

forfatterne ut fra at arbeidshukommelse6, inhibisjon, og kognitiv fleksibilitet «are moderately 

correlated with one another, but are clearly separable» (Miyake et al., 2000, s. 49). 

Problemstillingen i studien var, å finne ut i hvilken grad forskjellige ferdigheter som åpenbart 

er lokalisert i de samme områder i hjernen bygger på like grunnleggende mekanismer. 

Utgangspunkt for Miyake var, i likhet med Baddeley, spørsmål som oppstå under observasjon 

av pasienter med skader av kritiske områder i hjernen. 

Studentenes resultater i en rekke enkle oppgaver (bl. a. Tower of Hanoi, Wisconsin Card 

Sorting Test) ble gjennom faktoranalyse relatert til forskjellige eksekutive funksjoner og 

deretter ble disse resultatene relatert til hverandre.  

Miyake et al. (2000) fant ved siden av underbyggingen av tidligere antakelser angående et 

skille mellom de tre sentrale ferdighetene innen eksekutive funksjoner (arbeidshukommelse, 

inhibisjon, kognitiv fleksibilitet) ut at det eksisterer en korrelasjon også, dvs. at vi kan går ut 

fra at eksekutive funksjoner både kan deles inn i forskjellige områder, men at de samtidig 

danner en enhet.  

Ifølge forfatterne ligger det riktignok begrensninger i generaliseringsmulighetene av 

resultatene med tanke på overførbarhet til f. eks. skole- eller førskolebarn. 

Både tredelingen av eksekutive funksjoner og enheten av de relaterte ferdighetene er basis for 

mange påfølgende studier. Mens det virker som at det er en viss enighet om Miyakes funn når 

det gjelder voksne, er forskningen fremdeles uenig om når i livet og separeringen av 

eksekutive funksjoner innsetter og hvordan den foregår (Nelson, James, Chevalier, Clark, og 

Espy, 2016).  

 

4.2.3. Inhibisjon og Diamonds «componental view of executive functioning» 

Som vi har sett i kapitel 4.2.1., er det ikke enkelt å definere en nøyaktig skillelinje mellom 

arbeidshukommelsen og visse deler av inhibisjon og som vi nettopp har sett ser det ut som at 

deler av inhibisjon påvirker andre ferdigheter innen eksekutive funksjoner.  

Garon et al. (2008) f. eks. bruker begrepet «response inhibition» (inhibisjon på atferdsnivå) og 

definerer det som «evnen til å tilbakeholde motoriske reaksjoner» (s. 40). Denne modellen 

hjelper til å avgrense den internaliserte delen av inhibisjon (f. eks. dagdrømming) fra en 

                                                            
6 Miyake et al. (2000) bruker begrepet «updating», som er en utvidelse av arbeidshukommelse og innfører en 
transformasjonskomponent til den kjente todelingen kombinasjon av lagret og ny informasjon. Fordi jeg ikke 
betrakter forskjellen som relevant i min sammenheng oversetter jeg «updating» med arbeidshukommelse. 
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eksternaliserte delen (f. eks. mangel på evnen til å undertrykke spontan atferd). Diamond 

(2016, s. 16) bruker senere begrepet «interference control» som betegnelse for den 

internaliserte delen for å benevne ferdigheter som hjelper til å undertrykke forstyrrende tanker 

(«inhibisjon of thoughts») og til å opprettholde oppmerksomhet («focused attention»).  

Som vi ser det her, kan det virke slik at inhibisjon har negativ betydning i form av å 

undertrykke spontane reaksjoner eller kreative og nye tanker. Diamond (2016) snur det til de 

mer positivt konnoterte begrepene «selvkontroll» og «disiplin» og det er her en sentral 

funksjon av inhibisjon (og den tette relasjonene til arbeidshukommelsen) blir tydelig: 

Inhibisjon hjelper - ved å utelukke forstyrrende tanker, emosjoner og ytre distraksjoner – å 

holde fokus på det som er målet. 

Ved siden av forskjellen mellom inhibisjon av tanker og inhibisjon av atferd kan det også 

virke sannsynlig at inhibisjon fungerer på forskjellige måter når situasjoner innebærer 

nøytrale, i motsetning til emosjonsladede sanseinntrykk. Men forskningsresultater tyder på at 

mekanismene som er ansvarlige for begge disse former av inhibisjon ikke er diversifiserbare 

(Kerr og Zelazo, 2004).  

Baddeleys modell av arbeidshukommelse og Miyakes modell av unity og diversity av 

eksekutive funksjoner er to sentrale elementer i Diamonds (2016) komponent modell av 

eksekutive funksjoner (s. 16). I tillegg integrerer Diamond Barkleys (1997) modell av 

selvregulering som får en overordnet betydning i form av at den styrer samspillet mellom 

inhibisjon på atferdsnivå, oppmerksomhet, og «maintaining optimal levels of emotional, 

motivational, and cognitive arousal» (s. 16).  

For Diamond (2016) er arbeidshukommelse og inhibisjon de to komponentene som danner 

basisen av alle de andre eksekutive funksjonene. Mens arbeidshukommelse i hennes modell 

relaterer seg til Baddeleys tredeling, består inhibisjon av de tre ovenfor nevnte komponenter 

inhibisjon av tanker, inhibisjon av atferd og vedvarende oppmerksomhet. Relasjonen mellom 

arbeidshukommelse og inhibisjon er sterk, begge betinger hverandre og danner grunnlaget for 

kognitiv fleksibilitet (se kap. 4.2.4.) og for det som kalles for «higher order executive 

functions: reasoning, problem solving, planning» (s. 16). 

Jeg kommer til å se nøyere på sammenhenger mellom selvregulering, inhibisjon og urolig 

atferd på et senere tidspunkt (kap. 4.3.2.). 
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4.2.4. Kognitiv fleksibilitet 

Det å kunne belyse problemer fra forskjellige sider, det å kunne ta i bruk forskjellige 

løsningsstrategier og det å veksle mellom oppgaver på en rask og enkel måte er eksempler på 

kognitiv fleksibilitet (Diamond, 2016). Diamond betegner både arbeidshukommelse og 

inhibisjon som sentrale betingelser for kognitiv fleksibilitet og ser det som et viktig 

utgangspunkt for kreativitet og selvinnsikt. Garon et al. (2008) og Miyake et al. (2000) bruker 

betegnelsen «set-shifting» for å beskrive lignende ferdigheter. Selv om Garon et al. viser til at 

grunnleggende ferdigheter på dette området allerede utvikles i tidlig førskolealder, ser det ut 

til at det er enighet i forskningsmiljøet om at motsigende resultater gjør det vanskelig å skille 

mellom flere enn de to faktorer arbeidshukommelsen og inhibisjon i førskolealder (Diamond, 

2016, Garon et al., 2008). Tvert imot er det til dags dato også uenighet i hvorvidt det er mulig 

å skille ferdigheter knyttet til arbeidshukommelse og ferdigheter knyttet til inhibisjon hos 

førskolebarn (Nelson et al., 2016).  

Til tross den pågående diskusjonen om det nøyaktige tidspunktet eller tidsrommet av 

differensieringen, betrakter jeg en dypere forståelse av utviklingslinjer, begreper og 

ferdigheter som knyttes til eksekutive funksjoner som grunnleggende i dette arbeidet.  

Enighet består i forskningsmiljøet i at førskolealderen er en kritisk periode der eksekutive 

funksjoner som regel viser en rask utvikling og blir mer betydningsfulle i barnets hverdagslige 

aktiviteter (Blair, 2002). 

 

4.3. Praktisk betydning av eksekutive funksjoner for førskolebarn 

4.3.1. Eksekutive funksjoner og overgang mellom barnehage og skole 

Tidligere har jeg beskrevet prosessen barnet står overfor på vei fra barnehagen til skole og jeg 

har henvist til den spesielle situasjonen førskolegrupper står i ved deres bruk av skolelignende 

metoder og regler men med samtidig forankring i barnehagen. Nå skal jeg trekke linjer fra 

slike arbeidsmetoder som barnet kommer til å møte på skolen hen til betydningen av 

eksekutive funksjoner i møtet med disse.  

Bierman et al. (2008) sier at mange amerikanske førskoleprogrammer fokuserer på metoder 

«to enhance children’s acquisition of key emergent literacy skills» (s. 821). Det er ikke tvil 

om at språkferdigheter er avgjørende for skolesuksess. Samtidig tyder mye på at 

langtidsvirkninger av programmene er avhengige «on the degree to which they 

(programmene, H. S.) foster the development of mental systems that support learning and 
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adaptive learning behaviours. (s. 822). Nedprioriteres selvregulering og sosial kompetanse i 

skoleforberedende tiltak utvikles det i for liten grad motivasjon, kooperasjon og utholdenhet, 

som er nødvendig for skolesuksess (Bierman et al., 2008). 

Fokus på utvikling av eksekutive funksjoner kan derimot støtte f. eks. utvikling av lese- og 

skriveferdigheter indirekte gjennom reduksjon av sinne og aggresjon (Monette, Bigras, og 

Guay, 2011).  

Mens Monette et al. (2011) har sett på elever i første klasse, har Fitzpatrick og Pagani (2013) 

gjennomført en langtidsundersøkelse som målte barnas eksekutive funksjoner og sosial 

kompetanse i barnehager samt bl. a. en rekke kunnskaps- og atferdsrelaterte kjennetegn. 

Påfallende i denne undersøkelsen var «at lav selvregulering i barnehagen var assosiert med 

lærer-elev-konflikt, uoppmerksomhet, lav status hos jevnaldrende, aggresjon og antisosial 

atferd i fjerde klasse» (sitert etter Lillejord et al., 2015, s. 44). 

Med tanke på norske forhold kan vi tilføye at utvikling av språkkunnskap og sosial 

kompetanse er to meget sentrale områder i førskolearbeid (Rambøll, 2010). Samtidig er det 

nesten alle barnehager som uttrykker at de jobber med «stimulering av skolerelaterte 

ferdigheter, som for eksempel å ta imot beskjeder, å rekke opp hånda og å vente på tur» (s. 

30). Ut fra et rent kvantitativt synspunkt, tyder dermed mye på at norske barnehager tar i bruk 

aktiviteter og temaer i førskolegrupper som krever (og utvikler) sentrale ferdigheter innen 

eksekutive funksjoner.  

Ikke alle barn har like forutsetninger når de begynner sitt siste barnehageår, og noen strever 

med å tilpasse seg nye arbeidsmåter og krav i førskolegrupper. Med utgangspunkt i antakelser 

om at eksekutive funksjoner støtter akademisk læring i barnehagen (Bierman et al. 2008, 

Monette et al., 2011, Blair og Razza, 2007), virker det derfor sannsynlig at et økt fokus på 

arbeidshukommelse og inhibisjon, som anses som mest relevante eksekutive funksjoner for 

førskolebarn, kan føre til bedre forutsetninger for læring og senere skolemodenhet. 

Diamond og Lee (2011) som undersøkte en rekke tiltak for både barnehage- og skolebarn, 

framhever at det ofte er barn som viser resultater under gjennomsnittet i eksekutive 

funksjoner, som har størst utbytte av spesielle tiltak.  

Det gås ut fra at barn med vansker i arbeidshukommelse og inhibisjon har ugunstige 

forutsetninger når opplegget i førskolegrupper tilpasses barn som viser godt utviklete 

eksekutive funksjoner. En konsekvens av denne diskrepansen mellom krav og ferdigheter kan 

være at disse barn viser i økt grad urolig atferd i førskolegruppe.  
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4.3.2. Eksekutive funksjoner og urolig atferd 

Det å kunne «sitte stille, vente på tur, og rekke opp hånda» samt selvstendighetstrening virker 

å være målsettinger som fins i alle barnehager (Rambøll, 2010). I motsetning til norske 

barnehagers øvrige pedagogiske tilnærminger som kjennetegnes gjennom store deler av 

selvbestemt «frilek» og «utelek» ser det ut som at forventninger til førskolebarn både er større 

og flere enn til yngre barn (Haug, 2013). 

Dette kan øke sannsynligheten at barn som viste ingen eller bare få utfordringer i 3- og 4- 

årsalderen, får problemer med tilpasning til nye krav. Det å kunne sitte stille i en 

samlingsstund med sanger, korte fortellinger og bruk av bilder og konkreter, det å kunne kle 

på seg med voksenstøtte og det å delta aktivt i lek med bestevenner kan være enklere for 

mange enn det å sitte stille over tid i en førskolegruppe, det å kunne fokusere på en hel 

påkledningsprosess uten hjelp og det å kunne hevde seg noe foran mange og delvis ukjente 

barn (Bongers, Koot, van der Ende, og Verhulst, 2003). 

Mulige årsaker til disse utfordringene er mangfoldige, og det er konsekvensene også. I 

problemstillingen bruker jeg begrepet urolig både for å vise til en viss atferd når det gjelder 

utfordringer og når det gjelder konsekvenser. Urolig atferd kan bli synlig gjennom bevegelser, 

forstyrrelser og distraherbarhet (Øgrim og Gjærum, 2008), men også gjennom nervøsitet eller 

usikkerhet (Westergård, 2013). Samtidig kan urolig atferd være et tegn på 

oppmerksomhetsvansker og en risikofaktor for utvikling av ADHD/HFK (Ghumann og 

Ghumann, 2014), eller den kan utvikle seg som sekundærvanske som forårsakes av f. eks. 

språkvansker (Blair, Protzko, og Ursache, 2011). 

Et sentralt begrep innen eksekutive funksjoner, som forbindes med «urolig» atferd, er 

inhibisjon. Inhibisjon betegner bl. a. ferdigheter som hjelper barnet å regulere forskjellige 

sanseinntrykk og å velge en situasjonstilpasset reaksjon (Diamond, 2016). Ifølge Diamonds 

modell om eksekutive funksjoner, oppstår urolig atferd når oppmerksomhetsvansker faller 

sammen med vansker med «interference control» (s. kap. 4.2.3.), dvs. at barn ikke klarer å 

fokusere på f. eks. en oppgave eller på høytlesning av en bok og heller ikke å kontrollere 

deres atferd slik at andre ikke blir forstyrret.  

Schoemaker, Mulder, Deković, og Matthys, (2012) har i en omfattende metaanalyse påvist 

sammenhengen mellom eksekutive funksjoner (og her spesielt inhibisjon) og eksternalisert 

problematferd i førskolealder. Eksternalisert problematferd er ikke synonymt til urolig atferd 

likevel er det mange overlappinger i konkrete handlinger som f. eks. distraherbarhet, høy 
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motorisk aktivitet, og vansker med venting og turtaking. I en longitudinell studie om 

sammenhenger mellom selvregulering og urolig atferd i barnehagen og senere problematferd 

på skolen fant Lonigan et al. (2016) lignende resultater. 

Det å utvikle ferdigheter som hjelper til å regulere både tanker og atferd og som fører til økt 

oppmerksomhet i møte med nye utfordringer, nye problemstillinger og mer abstrakte temaer 

virker dermed å være en kritisk faktor i arbeidet med førskolebarn.  

Før jeg presenterer tiltak og metoder som har påvist og positiv effekt for eksekutive 

funksjoner ønsker jeg å gi en kort oversikt over risikofaktorer. 

 

4.4. Risikofaktorer 

Amerikansk forskning tyder på at barn fra risikofamilier (lav sosioøkonomisk status, lav 

emosjonell tilknytning, rigid oppdragelsesstil), fra minoritetsspråklige familier og fra etniske 

minoriteter, er overrepresentert blant dem som starter skolen med svak utviklete eksekutive 

funksjoner. Mye tyder samtidig på at kontrollerende og begrensende oppdragelse fra foreldre 

ovenfor barn viser en sammenheng med svakere eksekutive funksjoner. Studier som fokuserer 

på barn fra fosterfamilier viser lignende resultater. Foreldre påvirker derimot barns utvikling 

av eksekutive funksjoner positivt ved hjelp av støtte av autonomi og positivt samspill og 

etablering av et støttende læringsmiljø. Bruk av rusmidler i svangerskapet og genetiske 

årsaker er to videre risikofaktorer som kan kobles til svake eksekutive funksjoner 

(McClelland, Leve, og Pears, 2016). 

Det ser ut til at det er store overlappinger mellom risikofaktorer for svakt utviklete eksekutive 

funksjoner og andre ugunstige forutsetninger for læring, akademisk suksess og emosjonell og 

kognitiv utvikling som f. eks. språkutvikling, psykiske vansker og atferdsvansker (Dickinson 

og Tabors, 2001, Charman, Hood, og Howlin, 2011). 

På den andre siden kan vi se at barn som vokser opp i risikofamilier eller problematiske 

sosioøkonomiske miljøer men som likevel har godt utviklete eksekutive funksjoner, har bedre 

forutsetninger for å komme seg ut av en «ond sirkel» mellom et utsatt miljø og svake 

akademiske prestasjoner enn sine naboer som ikke har lignende ferdigheter (McClelland et 

al., 2016).  

Urolig og utfordrende atferd i situasjoner som krever arbeidsro og konsentrasjon er en 

konsekvens av vansker med inhibisjon og selvregulering. Dette kan danne grunnlaget for en 

problematisk sirkel av negative tilbakemeldinger og tilbakevisning fra lærere. Slikt kan føre 
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til problematiske og avvisende relasjoner mellom barn og pedagogisk personell og videre til 

vansker med sosial, emosjonell og kognitiv utvikling (Bulotsky-Shearer et al., 2011). 

Den betydningen som godt utviklete eksekutive funksjoner har for bl. a. skolemodenhet og 

selvregulering for førskolebarn (Garon, et al., 2008, Diamond, 201), tyder på at tidlig innsats 

og programmer som virkelig fremmer arbeidshukommelse og inhibisjon og som hjelper 

barnet med selvregulering og kognitiv fleksibilitet kan gi positive ringvirkninger i skoleløpet, 

i emosjonell utvikling og i sosiale settinger.  

 

4.5. Metoder som støtter utvikling av eksekutive funksjoner hos førskolebarn 

En stor del av forskningen som skal belyse effekter av tidlig innsats og prevensjon iht. 

skolerelaterte ferdigheter rettes mot «lærning in domain-specific skills (e. g. emergent literacy 

and numeracy skills)» (Biermann og Torres, 2015, s. 300). Det ser ut som at betydningen av 

eksekutive funksjoner for læring og skolesuksess har vært undervurdert lenge. Som nevnt 

tidligere (kap. 3.1.) tenker jeg at skolemodenhet vises på tre nivåer, og kognitive ferdigheter 

for å tilegne seg fagstoff er bare et av disse. Spesielt barn som ligger under gjennomsnittet når 

det gjelder kognitiv og sosial utvikling ved skolestart og med svake evner til å delta i 

strukturerte aktiviteter med fokus på læring, drar ofte nytte av programmer og tiltak som 

hjelper med utvikling av eksekutive funksjoner (Diamond og Lee, 2011). 

I dette kapitlet kommer jeg til å diskutere muligheter og begrensninger av slike tiltak i 

førskolegrupper i barnehagen. Med tanke på denne studiens tema, kommer jeg ikke til å 

fokusere på individrettete tiltak for barn med spesifikke diagnoser, men jeg prøver å gi en 

oversikt over det som har vist seg å forbedre ferdigheter innen eksekutive funksjoner og 

relaterte evner. Biermann og Torres (2015) poengterer at den samlede dokumenterte effekten 

av intervensjoner er relativt lav i motsetning til noen forskernes forventninger. Likevel 

begynner det å tegne seg et mønster, og noen programmer har vist seg å være lovende. I dette 

kapitlet kommer jeg til å presentere de som jeg anser som mest relevante; så hovedfokus 

ligger på gruppebaserte tiltak for førskolebarn.  

Et begrep som jevnlig nevnes i litteraturen om metoder for å støtte eksekutive funksjoner og i 

forbindelse med metoder jeg diskuterer nedenfor er «scaffolding» (bl .a. Hughes, 2011, s. 261, 

Diamond og Lee, 2011, s. 961, Clements et al. s. 1), eller stillasbygging. Scaffolding er en 

pedagogisk fremgangsmåte som går ut fra at læring fungerer best i «the zone of proximal 

development» (Vasliner og Van der Veer, 1999, s. 3), dvs. rett utenfor grensene av barnets 

ferdigheter og virker å være så fundamental at jeg avstår fra å henvise til det i den videre 
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presentasjonen av metodene.  

 

4.5.1. Trening av eksekutive funksjoner 

I det følgende legges det mindre vekt på programmer som undersøker effekten av spesifikke, 

individrettede treningsprogrammer for utvikling av eksekutive funksjoner hos førskolebarn, 

men heller på intervensjoner på gruppenivå.  

I en rekke studier som ser på virkningen av gruppebasert trening av enkelte eksekutive 

funksjoner ble det påvist effekter for de spesifikke områdene som barn ble trent i. Mens 

samlet informasjon tyder på at det kan nås en forbedring av f. eks. resultater i ferdigheter 

knyttet til inhibisjon ser det ikke ut at slike programmer fører til noe eller bare til svake effekt 

for andre (også for lignende) områder innen eksekutive funksjoner. Dette gjelder spesielt 

forskning som har undersøkt effekten av computerbasert trening (Diamond og Lee, 2011). 

Forfatterne viser til lovende resultater innen utvikling av arbeidshukommelse men samtidig til 

utfordringer når det gjelder overføring og generalisering av resultatene. Samtidig har slike 

effekter ofte ikke vist seg å være betydningsfulle når det gjelder generelle læreevner eller 

skolesuksess (Biermann og Torres, 2015).  

Re, Capodieci, og Cornoldi (2015) og Röthlisberger, Neuenschwander, Cimeli, Michel, og 

Roebers, (2011) har gjennomført lovende intervensjonsstudier med grupper barnehage-

/førskolebarn (n = 52, n= 135), og resultatene tyder på at treningsprogrammer som sikter 

direkte på eksekutive funksjoner kan ha positiv virkning. Barna gjennomførte over perioder 

av ni, hhv. seks uker sekvenser per uke som var rettet direkte mot forskjellige eksekutive 

funksjoner. Til tross for en del positive resultater, mangler det måling av langtidseffekter i 

begge studier, spesielt resultater som belyser senere skoleprestasjoner. 

Likevel kan et framskritt i databaserte metoder, generering av tilpassete spill og applikasjoner 

og økt tilgang til f.eks. nettbrett for barnehagebarn sørge for økt forskning på dette område og 

dermed hjelpe i utvikling av tilpasset digitalt undervisningsmateriale som kan brukes i 

gruppearbeid (Axelsson, Andersson, og Gulz, 2016). 

 

4.5.2. Positivt læringsmiljø og sosio‐emosjonell læring  

Betydningen av et positiv sosio-emosjonelt klima i undervisningen for læringsmuligheter og 

påvirkningen av relasjonen mellom førskolelærere og barn er godt dokumentert, f. eks. 

gjennom tallrike studier som relaterer seg til CLASS-verktøyet (Alatalo et al., 2015, Hamre et 

al., 2008). 
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At god kvalitet av tidlig omsorg for barn har positiv effekt for eksekutive funksjoner (Bernier, 

Carlson, Deschênes, og Matte Gagné, 2012), fører til antakelsen av at gode relasjoner mellom 

voksne og (førskole-)barn og et positivt klima i barnehage (og skole) bidrar til utvikling av 

eksekutive funksjoner senere også (Fay-Stammbach, 2016). 

Raver, Jones, Li-Grining, Metzger, Champion, og Sardin gjennomførte i 2008 en omfattende 

intervensjonsstudie (543 barn) som tok for seg å undersøke hvilken effekt programmet 

Chicago School Readiness Project (CSRP), har for utviklingen av eksekutive funksjoner hos 

3-4 åringer og som fant lovende resultater. Dette programmet fokuserer på utvikling av 

lærernes ferdigheter i atferdsmanagement og stressreduksjon ved hjelp av «topics such as 

developing positive relationships with children, rewarding children who modelled well-

regulated behavior through specific praise, and establishing classroom rules and routine» 

(Raver et al., 2008). Resultatene tyder på forbedringer i eksekutive funksjoner i løpet av 

programmet, og langtidsundersøkelsen tyder på at dette påvirker skolesuksess på en positiv 

måte. Biermann og Torres (2016) legger vekt på at de positive resultatene muligens ikke kan 

generaliseres siden deltakerne til en stor grad kom fra sosio-strukturelt meget 

underpriviligerte miljøer. 

Webster-Strattons velkjente program «the incredible years»7 blir i denne sammenheng også 

vurdert som lovende og forskning tyder på at barn kan bli mindre distraherbare og i tillegg 

viste det seg en signifikant positiv effekt for læring og atferd i klasserommet. Målinger av 

eksekutive funksjoner derimot ble ikke gjennomført i denne undersøkelsen (Bierman og 

Torres, 2016). 

Eksekutive funksjoner er i nær relasjon med emosjonell regulering og sosial kompetanse, så 

det kan tenkes at programmer som utvikler forståelse og gjenkjenning av egne og andres 

følelser, samtidig kan ha effekt på eksekutivt funksjonsnivå (Biermann og Torres, 2015). 

Promoting alternative thinking strategies (PATHS) er et omfattende intervensjonsprogram 

som bl. a. brukes i barnehager siden 2000. Sentralt i PATHS er focus på «increasing children’s 

ability to discuss emotions, utilize a larger emotions vocabulary, and understand meta-

cognitive aspects of emotions” (Greenberg, Kusche, Cook, og Quamma, 1995, s. 120).  

To studier som undersøkte effekten av PATHS på skolen (2- og 3. klasse, Riggs, Greenberg, 

Kusché og Pentz, 2006) og barnehagen (Domitrovich et al., 2009), fant positive resultater 

spesielt i inhibisjon og selvkontroll hos begge grupper. Spesielt barnehagebarn med i 

utgangspunkt svake resultater i inhibisjonsrelaterte tester viste tydelige forbedringer. Det ser 

                                                            
7 For en anskuelig oversikt over metoder og strategier hos Webster‐Stratton se: Webster‐Stratton, Reinke, 
Herman, og Newcomer, 2011, s. 516 
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ut at det er en styrke for programmet at den positive utviklingen ikke avtar over tid. I begge 

studier kunne forskerne finne en positiv langtidseffekt. 

Programmer som rettes mot emosjonell utvikling og selvregulering, og som setter fokus på 

klare regler og forsterkning av positiv atferd bidrar dermed – ifølge resultatene – i barnas 

utvikling av eksekutive funksjoner.  

 

4.5.3. Lekbaserte metoder 

Den innflytelsen som lek har for barnets utvikling er mangfoldig, og det er også teoriene om 

lekens opprinnelse og betydning. Blair og Diamond (2008) hevder at rolleleken krever at barn 

innøver tre grunnleggende eksekutive funksjoner. I følge deres undersøkelser, er det liten tvil 

om at det eksisterer sammenhenger mellom kvaliteten i rollelek som et barn behersker og bl. 

a. dets nivå av eksekutive funksjoner. Også Biermann og Torres (2015) argumenterer for at vi 

kan gå ut fra at styrking av barns ferdigheter for rollelek kan ha positive virkninger for 

utvikling av deres eksekutive funksjoner. 

Blair og Diamond (2008) bygger i sitt arbeid i stor grad på Vygotskys leketeori (1978) og 

deres sentrale motiv er, forenklet, følgende: Ferdigheter knyttet til eksekutive funksjoner hos 

førskolebarn utvikles i stor grad gjennom barnas rollelek8. Disse ferdigheter er sentrale for 

læring bl. a. på skolen, og det er derfor riktig og viktig å støtte barns lekeferdigheter i 

barnehagen. 

En rekke intervensjonsstudier som undersøkte hvilken effekt som økt fokus på rollelek har for 

eksekutive funksjoner har vist lovende resultater. F. eks. gjennomførte Saltz, Dixon og 

Johnson (1977) en intervensjonsstudie som viste klare sammenhenger mellom kvantitet av 

rollelek og utvikling av inhibisjon og oppmerksomhet, Barnett et al. (2008) fant lignende 

effekter med programmet «tools of the mind». «Tools of the mind» er et omfattende program 

som ikke bare prøver å styrke barnas ferdigheter i rollelek, men samtidig fokuserer på bl. a. 

planlegging av leken, motoriske øvelser, tegning og spill – og samtidig relaterer disse 

metodene til rollelekens innhold.  

Nicolopoulou, Cortina, Ilgaz, Cates, og de Sá (2015) har funnet lignende resultater da de 

undersøkte effekten av et program som består av en kombinasjon av høytlesning og rollelek 

(storytelling and story acting practice, STSA) i barnehager med barn fra familier med lav 

                                                            
8 det engelske begrepet «pretend play» treffer kjernen av leken i denne sammenhengen bedre, samtidig brukes 
den norske oversettelsen late‐som‐lek ikke i like stor grad. Istedenfor er det vanlig å bruke rollelek for å 
signalisere at barn inntar forskjellige roller 
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inntekt. Forsøksgrupper viste – ved siden av positiv utvikling i forskjellige språkrelaterte 

områder – «a significant association between participation in the STSA and improved self-

inhibition» (s. 159).  

Både teori (se kap. 4.1.) og praksis tyder dermed på at utvidet, støttet og organisert rollelek 

kan ha positiv effekt; ikke bare for utviklingen av språkrelaterte ferdigheter, men også for 

utvikling av eksekutive funksjoner. 

Det bør nevnes at det eksisterer motsigende resultater også. Clements, Sarama, Unlu, og 

Layzer (2012) viser til bedre effekter for eksekutive funksjoner hos barn som deltok i en 

matematikk-relatert intervensjon enn hos barn som deltok i et «tools of the mind» program, 

mens Wilson og Farran (2012) ikke fant signifikante forskjeller i eksekutive funksjoner 

mellom en gruppe som deltok i «tools of the mind» program og kontrollgruppen. 

Samlet sett virker det likevel slik at en metodisk tilnærming til og et fokus på utvikling av 

rollelek kan ha en positiv effekt, spesielt for barn med i utgangspunkt svake eksekutive 

funksjoner. Tar man i betraktning at rollelek styrker mange andre ferdigheter, som bl. a språk 

og kreativitet (Skogen, 2000) tyder det på at disse lekeferdighetene mest sannsynlig er 

essensielle. 

 

4.5.4. Fysisk aktivitet 

Mens direkte trening og spill, rollelek og lesing samt programmer som tar opp temaer som 

emosjoner og atferd, retter seg i stor grad til kognitive evner hos førskolebarna (forståelse av 

regler og følelser, språkforståelse), satser intervensjoner som fokuserer på fysisk aktivitet i 

utviklingen av eksekutive funksjoner på andre årsakssammenhenger. 

Teoriene bak antakelsen om at fysisk aktivitet kan utvikle eksekutive funksjoner, varierer fra 

fysiologiske årsaker, som høyere blodforsyning og betydning av komplekse 

bevegelsesmønstre i forandrende omgivelser, eller motivasjonelle årsaker, hvorav spesielt 

målet om å vinne regelleker har stor betydning (Biermann og Torres, 2015). 

Tominey og McClelleland (2011) var blant dem som gjennomførte lovende studier som kunne 

finne signifikante forskjeller i eksekutive funksjoner (inhibisjon, kognitiv fleksibilitet) hos 

barn som deltok i et program som kombinerer fysisk aktivitet og regellek.  

Halperin og Healey (2011) går i en lik retning, da de forslår å utvide behandling av 

symptomer av ADHD (spesielt vansker med inhibisjon og oppmerksomhet) ved hjelp av 

fysisk aktivitet og regelleker. Selv om ideene om alternative tiltak for ADHD er bygget på 

resultater fra dyreforsøk og nevrovitenskapelige teorier om hjernens utvikling, viser 
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anbefalingene om videre forskning i samme retning som Tomineys og McClellelands 

resultater. 

En metaanalyse av forskjellige databaser iht. sammenhenger mellom fysisk aktivitet og 

eksekutive funksjoner (Barenberg, Berse og Dutke, 2011) i bl. a. ni empiriske langtidsstudier 

tyder på at det finnes positive eksempler på dette området og at det virker veldig sannsynlig at 

fysisk aktivitet bidrar til positiv til utvikling av eksekutive funksjoner.  

I tillegg til dette, har en rekke undersøkelser påvist positive effekter av bl. a. yoga, aerobic og 

kampsporttrening hos barn fra 5 – 11år. Selv om andelen av deltakerne i førskolealderen i 

disse undersøkelser var lav, og selv om overførbarhet til norske barnehager med deres praksis 

i førskolearbeid ikke virker å være relevant, tyder både resultater og tankemodeller på en 

positiv effekt av metoder som støtter motorisk koordinasjon, som fysisk aktivitet/trening, men 

også undervisning med musikkinstrumenter (Diamond og Lee, 2011).  

 

4.5.5. Generelle krav og fellestrekk av forskningsresultatene angående tiltak 

Det ser ut til at det fins et mangfold av metoder som kan støtte utvikling av eksekutive 

funksjoner. Det som de fleste lovende metodene åpenbart har til felles, er at de er 

kontinuerlige og over tid og ikke punktuelle og kortvarige, og at forventningene til barna må 

inneholde kontinuerlig økende utfordringer og dermed tilpasses barnas evnenivå (Diamond og 

Lee, 2011). Et begrep som fokuserer på denne tilpasningen og som jevnlig nevnes i 

litteraturen om metoder for å støtte eksekutive funksjoner er «scaffolding» (bl .a. Hughes, 

2011, s. 261, Diamond og Lee, 2011, s. 961, Clements et al. s. 1), eller stillasbygging. 

Scaffolding er en pedagogisk fremgangsmåte som går ut fra at læring fungerer best i «the 

zone of proximal development» (Vasliner og Van der Veer, 1999, s. 3), dvs. rett utenfor 

grensene av barnets ferdigheter og må anses fundamental i mange metoder. 

Samtidig tyder spesielt resultatene i curriculum-baserte metoder på viktigheten av et positivt 

klasserom-klima og reduksjon av stress og utestengning.  

Gruppebaserte metoder burde inneholde ingen eller få deler der det forventes at barn skal sitte 

stille over lengre perioder og ifølge Diamond og Lee (2011) bærer altfor lange sekvenser der 

det forventes venting og passivitet. Disse forventningene kan være «not develeopmentally 

appropriate» eller «increase teacher-student tensions, and lead some children to dread school 

and/or to be wrongly labeled as having ADHD» (s. 963). 

Metodene som ble diskutert i dette kapitlet, berører både sosial, emosjonell og fysisk utvikling 

hos førskolebarn. Det er derfor mulig at en helhetlig framgangsmåte med en balansert 
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kombinasjon og/eller avveksling av metodene kan føre til gode resultater i utvikling av 

eksekutive funksjoner. På denne måten kan barn bringe inn sine individuelle styrker og de 

fleste sentrale ferdighetene blir berørt.  

 

4.6. Sammendrag 

Idet jeg presenterer en modell av eksekutive funksjoner, sammenhenger mellom urolig atferd 

og inhibisjon, og tiltak som støtter utviklingen av relevante ferdigheter i førskolebarn prøver 

jeg samtidig til å slå en ring til problemstillingens fokus på sammenhenger mellom 

målsetninger og metoder i arbeidet med norske skolestartere. Det å undersøke praksisen i 

norske førskolegrupper med et kritisk blikk og med fokus på barn som viser urolig atferd på et 

nivå som kan gjøre deltakelse og læring til en utfordring er et tema som virker å være 

underprioritert i forskningen. Det samme gjelder vel også graden av betydning som utvikling 

av eksekutive funksjoner får i den offentlige diskusjonen om målsetninger i overgang mellom 

barnehage og skole. Både førskolegruppenes praksis og den offentlige diskusjonen tyder på at 

språkrelatert innhold og måling av språkrelatert kunnskap er desidert mest relevant. Som 

nevnt tidligere, anses språkrelaterte ferdigheter med god grunn som sentralt i utvikling av 

skolemodenhet og tilrettelegging for senere akademisk suksess. Samtidig viser 

forskningsresultater både en nær sammenheng mellom språkutvikling og eksekutive 

funksjoner og mellom akademisk suksess og eksekutive funksjoner.  

Derfor tenker jeg at utvikling av skolemodenhet i barn med urolig atferd er et område som har 

behov for mer forskning og muligens også for økt fokus i barnehagen generell og spesiell i 

arbeid med førskolebarn.   
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5. Metode 

5.1. Utvalg 

5.1.1. Deltakerne 

De fleste deltakerne i studien var barnehagelærere med ansvar for førskolegrupper. Til 

sammen ble 16 informanter fra 13 forskjellige barnehager intervjuet. 

12 av 16 informanter har utdanning som barnehagelærer som kvalifiserer formelt til stillingen 

som pedagogisk leder i barnehage.  

Samlet sett viste det seg at i 12 av 13 barnehager er det formell kvalifiserte barnehagelærere 

som har (alene eller med-) ansvar for pedagogisk planlegging og gjennomføring av arbeidet 

med førskolegrupper. Utvalget gjenspeiler dermed omtrent landets gjennomsnitt av 

pedagogtetthet i barnehager som ligger på 91% (Statistisk Sentralbyrå, 2016)  

Fire av 16 informanter hadde ikke formell barnehagelærerutdanning, to av disse fire hadde 

fagbrev i småbarnspedagogikk. Tre av disse fire jobbet som pedagogiske ledere, den fjerde 

hadde bachelor i spesialpedagogikk og var ansatt som ekstra førskolelærer for et barn med 

særskilte behov, men samtidig medansvarlig for arbeidet i barnehagens førskolegruppe.  

Som forventet, er det flest kvinner som ble intervjuet. Her er forholdet én mann til 15 kvinner. 

I presentasjon av resultatene tillater jeg meg – med tanke på anonymisering og siden 

kjønnsforskjeller ikke betraktes som relevant i intervjuanalysen – å framstille alle informanter 

som kvinnelige. 

 

5.1.2 Rekruttering 

Kommunen som ble valgt ut for undersøkelsen, har en stor andel kommunale barnehager og 

bare noen få private. For å få et størst mulig antall informanter, ble i første trinnet av 

rekrutteringen virksomhetslederne informert om studiens innhold, forskningsinteresse og 

metodikk. Tre virksomhetsledere ble grundig informert og har i etterkant sagt seg villig til å 

introdusere den planlagte undersøkelsen i fagnettverksmøter der alle virksomhetslederne i 

kommunen deltar9. Virksomhetslederne ble videre bedt om å presentere prosjektet ved hjelp 

                                                            
9 Kommunen er i barnehagesektor delt inn i tre områder, derfor denne tredelingen. 
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av informasjonsbrevet (se appendix) til det pedagogiske personalet i barnehagene som er 

ansvarlig for førskolegrupper. 

I trinn to ble virksomhetslederne kontaktet via telefon og det ble spurt a) om de ansvarlige 

pedagoger hadde fått informasjon om undersøkelsen og b) om disse hadde vist interesse for å 

bli intervjuet i sammenheng med den.  

Trinn tre deretter besto i direkte kontakt med det pedagogiske personell i de tilfellene det var 

interesse i deltakelse i studien. Informantene fikk tilsendt informasjonsbrevet og avtaler om 

tidspunkt samt den videre kommunikasjonen foregikk enten via telefon eller epost.  

 

5.1.3. Størrelse av utvalget 

Av de 25 barnehager som ble forspurt om deltakelsen var det to som ønsket å avstå på grunn 

av utfordringer angående personvern, herunder en barnehage med veldig få barn i målgruppa. 

Fire barnehager ønsket å avstå med begrunnelsen om utfordringer angående forandringer i 

personalgruppen og/eller sykdom blant personalet, mens de resterende barnehager som ikke er 

med i undersøkelsen har vist interesse men ble valgt bort med tanke på tidsperspektivet. 

Alle barnehager som ble forspurt har nevnt at de har egne førskolegrupper. Det betyr at 

datamaterialet omfatter cirka halvparten av kommunens førskolegrupper.  

 

5.2 Datainnsamling 

5.2.1. Kvalitativt intervju 

I starten av prosjektet mitt – etter at problemstilling vart noenlunde klar – sto spørsmålet om 

metoder som kan være nyttige i både generering av informasjonen og når det gjelder senere 

analyse. Fordeler jeg ser i den valgte semi-strukturerte intervjuformen er muligheten til både å 

kunne få innblikk i et større antall praksissituasjoner (større enn f. eks med observasjon) og 

samtidig å gå dypere inn i metodebruk og refleksjoner rundt dette (dypere enn f. eks med et 

spørreskjema eller en analyse av arbeidsplaner). Samtidig satte (tids)økonomiske 

rammebetingelser en grense for datainnsamling og -analyse, noe som spilte en rolle i valg av 

metoden også.  
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Intervju er en metode innen kvalitativ forskning som skal hjelpe forskeren til å «få belyst 

temaet og de problemstillingene som er valgt ut i forhold til det aktuelle prosjektet» (Dalen, 

2001, s. 26). Vi kan skille mellom strukturerte former, der spørsmålene er forhåndsbestemte 

og deres rekkefølge er gitt, diverse semi-strukturerte former, som kjennetegnes gjennom en 

mer eller mindre fast struktur som samtidig gir rom for oppfølgingsspørsmål og for forandring 

av spørsmålenes rekkefølge, og åpne former, der forskeren legger mer vekt på aktiv lytting og 

fri flyt av informantenes kommuniserte tanker og svar (Silverman, 2011).10  

Ved siden av intervjuformen, er informantenes posisjon av stor betydning for analyse av 

innholdet og for problemstillingen i bl. a. samfunnsvitenskapelig forskning.  Vi kan f. eks. 

skille mellom intervjuer med fagpersoner og profesjonsutøvere og intervjuer med målgrupper, 

pasienter eller pårørende, dvs. personer som er rammet av en utfordring e. l. og/eller i 

målgruppen av et pedagogisk tiltak. Det er flere skillelinjer som må tas i betraktning i 

intervjusituasjon, som f. eks. klasseforskjeller eller kulturelle forskjeller som kan påvirke 

relasjoner og dermed validitet av informasjon (Rubin og Rubin, 1995). Gjennom valg av 

informanter og med min egen bakgrunn, tyder mye på at det er store likhetstrekk i 

førkunnskap og i bruk av fagbegreper. I kapitlene om validitet og forskningsetiske 

betraktninger, kommer jeg til å drøfte nærmere betydningen som valg av informanter har for 

studiens utsagnskraft. 

Den lyttende formen av intervju som velges som metode forhindrer i denne undersøkelsen en 

fagdiskusjon eller en vurdering av den enkeltes praksis, som kunne oppstå når to fagpersoner 

diskuterer. Samtidig prøver jeg å løfte pedagogenes praksis til et nivå hvor den betraktes som 

betydningsfullt for både forskning og for individers hverdag.  

Å velge en forskningsmetode, er en av de sentrale problemstillingene en forsker står ovenfor, 

og det er ofte ikke bare vitenskapsteoretiske refleksjoner som ligger til grunn, men også 

personlige preferanser og (tids)økonomiske rammer. Siden informantene mine er fagpersoner, 

regnet jeg med en høy grad av kunnskap og refleksjon rundt temaet, noe som hjalp i 

formuleringen av spørsmål om mål og metoder. Samtidig viser tidligere undersøkelser (bl. a. 

Rambøll, 2010) og egne erfaringer at praksisen er ofte forskjellig, noe som krever spillerom i 

oppfølgingsspørsmål. Det samme gjelder begrepet «urolige» barn, noe som kan identifiseres 

og defineres på forskjellige måter.  

                                                            
10 Silverman (2011) nevner med fokusgruppe intervju riktignok en fjerde form som fokuserer på resultater av 
gruppeprosesser gjennom diskusjon og intervjuernes spørsmål.  
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Ut fra dette har jeg valgt en semi-strukturert form der jeg jobber ut fra en strukturert 

intervjuguide (se appendix) som inneholder alle temaer jeg ønsker å få innblikk i, men som 

samtidig gir rom for utdypende spørsmål, mulighet for forandring av rekkefølge temaene blir 

behandlet i og informantenes fokus. Med den valgte intervjuformen ønsker jeg i tillegg å 

fange opp relevant informasjon innen feltet som ikke tas hensyn til i spørsmålene.  

 

5.2.2. Oppbygning av intervjuguiden 

Gjennom analyse av litteratur om førskolearbeid Norge og studier som undersøker 

pedagogenes forventninger om skolemodenhet, har jeg utarbeidet en intervjuguide som skal 

være forståelig og praksisnær og ta utgangspunkt i pedagogenes egne erfaringer og 

arbeidsmåter.  

Jeg har valgt å dele intervjuguiden inn i fire hovedområder. Del én fokuserer på 

informantenes utdanningsnivå, deres erfaring i arbeidet med førskolegrupper, gruppestørrelse 

og tidsbruk for førskolearbeid.  

Deretter følger spørsmål om målsetninger for førskolearbeid, om pedagogenes definisjon av 

skolemodenhet og om innhold og tematikk i førskoleopplegget. Spørsmålene i dette området 

skal hjelpe til å belyse pedagogenes betraktninger om relevante ferdigheter og gi en oversikt 

over det som de synes er mest sentralt for barn å kunne når de begynner på skolen.  

Det gås ut fra at spørsmål om personlige mål og om definisjon av skolemodenhet kan hjelpe 

til med å belyse temaet på en både subjektiv («hva vil jeg») og en objektiv («hva trengs») 

måte. Erfaringer fra prøveintervjuer viste at disse to spørsmålene hjalp informantene til å 

reflektere over både prosess- og kompetansemål (se kap. 6.2.), og jeg antar derfor at svarene 

kan gi et helhetlig bilde av pedagogens målsetninger. Resultatene tyder på at pedagogenes 

praksis både er rettet mot det de formulerer under egne mål og det de definerer som 

skolemoden. 

Samtidig gås det ut fra at pedagoger har – gjennom metode- og temavalg – mulighet til å 

fremme sine mål til en viss grad i praksis. Målsettinger og deres definisjoner blir i analysen 

brukt som utgangspunkt for en vurdering som betydningen av utvikling av eksekutive 

funksjoner har i barnehagens førskolearbeid. Som jeg har vist til i kapitel 4.3.1. har graden av 

utvikling av eksekutive funksjoner stor betydning for en suksessfull skolestart.  
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Metoder i førskolegrupper, tidsbruk og rutiner er det som står i fokus i den tredje delen av 

intervjuet. Hvordan struktureres førskolegrupper, hvilke metoder er sentrale, og hvilke rutiner 

preger skoleforberedende arbeid er det som ønskes belyst. Denne typen informasjon skal 

hjelpe til å sammenligne praksis i de deltakende barnehager med metoder som har vist seg 

eller som antas å fremme eksekutive funksjoner. I hvilken grad kan vi gå ut fra – eller kan vi i 

det helle tatt gå ut fra – at metoder i de deltakende barnehager kan hjelpe barn til å utvikle 

sine eksekutive funksjoner?  

Jeg har vist til problematikk rundt svakt utviklede eksekutive funksjoner i kapitel 4.3.2. 

Statistisk sett, kan det regnes med at blant de over 200 barn som refereres til i denne studien, 

kan ca. 14% utvikle atferdsrelaterte psykiske plager i løpet av barneskolen 

(Folkehelseinstitutt, 2015). Sammenhenger mellom slike plager (atferdsvansker, ADHD) og 

eksekutive funksjoner (Ghassabian et al., 2013, Halperin og Healey, 2010) tyder på at tidlig 

innsats fremmer ikke bare skolesuksess men kan ha en preventiv virkning for slike 

utfordringer også. 

Med begrepet urolig og med eksempler på urolig atferd som jeg gir til informantene i løpet av 

intervjuet (motorisk uro i situasjoner der det kreves å sitte rolig, utfordringer med å vente på 

tur, enkelt å distrahere, utålmodighet og lite konsentrasjon) ønsker jeg å avgrense en gruppe 

som jeg anser for å kunne ligge i faresonen. Jeg er bevisst på at eksemplene i og for seg kan 

tyde på andre utfordringer også og at urolig er et lite definert, ikke-vitenskapelig begrep. 

Likevel tenker jeg at både størrelsen av gruppen og pedagogenes kunnskap om aldersadekvat 

utvikling av barn gir et grunnlag for å anta at en del førskolebarn kommer til å risikere en 

vanskelig skolestart med bakgrunn i svak utviklete eksekutive funksjoner. Jeg ønsker å få 

innsyn i både bevissthet rundt utfordringer som en del barn åpenbar har med å tilegne seg 

disse ferdigheter og i metoder som tas i bruk for å opprettholde oppmerksomhet, for å 

forebygge distraherende atferd og for å formidle kunnskap.  

Jeg tenker at for å konkludere med om det finnes eksempler på bruk av lovende metoder (eller 

lignende tiltak) for utvikling av eksekutive funksjoner hos «urolige» førskolebarn i de 

deltagende barnehager, er de nevnte spørsmålene sentrale. 
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5.2.3. Intervjusituasjon 

Intervjuene foregikk utelukkende i barnehagene der informantene jobbet i. Dette skyldes både 

antakelsen at en intervjusituasjon i kjente omgivelser sørger for et mer horisontalt hierarkinivå 

(Dalen, 2011) og praktiske avveininger. Det er enklere å delta i en undersøkelse når en ikke 

må bruke ekstra tid til å reise til et ukjent sted (f. eks. universitet). I barnehagen kunne det i 

tillegg disponeres over et eget rom (møte- eller pauserom), noe som forebygget distraksjoner 

utefra.  

Informantene ble bedt om å stille spørsmål om studien og innholdet i informasjonsbrevet før 

starten av intervjuprosessen, hvis det var noe uklarheter e. l.  og ble spurt om intervjuer kunne 

bruke diktafon for å ta opp intervjuet på lydopptaker.  

Alle informanter har sagt seg innforstått med lydopptak, noe som gjorde det enklere å kunne 

lytte og stille oppfølgingsspørsmål, samtidig som det sørget for minimering av risikoen for å 

gå glipp av relevant informasjon under transkriberingen. 

 

5.2.4. Transkribering 

Transkriberingen ble gjennomført av meg selv. Jeg valgte å ikke transkribere lydrett men 

fokuserte på utvalgte og for problemstillingen relevante, sekvenser i form av stikkord og 

nøkkelformuleringer.  

Ut ifra dette kan transkribering av samtalene tolkes som en første form for koding av 

informasjon, idet kommentarer som jeg anser som relevant for problemstillingen blir silt ut fra 

datamaterialet. I forskningslitteraturen vises det til at transkriberingsprosessen i seg selv 

allerede er en form av datainterpretasjon (Morse og Richards, 2002) og at den innebærer en 

form av datareduksjon (Kvale og Brinkmann, 2009), spesielt den ikke-lydrette formen. Med 

bevisstheten om slike utfordringer, gikk jeg i løpet av analyseprosessen gjentatte ganger 

gjennom lydopptakene for å dobbeltsjekke hvorvidt den foretatte kodingen tilsvarer 

kategoriseringen. 

Siden intervjuene hadde informantenes profesjonsutøvelse som tema og var tett knyttet til 

praktisk arbeid og til oppgaver som er sentralt i deres hverdag, kunne jeg regne med at mange 

av dem beveger seg på trygg grunn, og at dette ville gjenspeile seg i måten informasjon blir 

kommunisert. Under intervjuene og under transkriberingen oppdaget jeg få tegn på usikkerhet 

og nervøsitet, noe som f. eks. kunne tyde på diskrepans mellom informasjon og reell praksis.  
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Andre tiltak som jeg foretok for å sikre valid datamateriell, er: Oppfølgingsspørsmål i løpet av 

intervjuet (for å få en bekreftelse av min forståelse av informantenes utsagn), tidsnær 

transkribering (for å ha best mulige forutsetninger til å supplere transkribering med en 

helhetlig vurdering av intervjuet), og verifisering av sitatene gjennom informantene (for 

ytterlig validering av informasjon). 

Sitatene ble for øvrig delvis og i minst mulig grad gjort om til en mer leservennlig form. 

Bortsett fra en informant som ønsket en omformulering av to sitater, ble alle sitater godkjent 

av informantene. 

 

5.3. Dataanalyse 

Under transkriberingen av kvalitative data ble informasjon kodet gjennom separering av 

spesifikke nøkkelord og -formuleringer som kunne relateres til enten målsetninger og 

definisjoner av skolemodenhet eller til metoder i og organisering av førskolegrupper.  

Internasjonal forskningslitteratur som analyserer pedagogers forventninger og målsetninger 

for overgang mellom barnehage og skole som jeg henviser til i kapittel 3.2., danner en 

teoretisk basis for kategoriseringen av nøkkelordene, som jeg kombinerer med prioriteringer 

som de norske informanter gjør. Nøkkelord og sammenhenger disse brukes i, hjelper til å 

tolke informantenes tekst og danner grunnlaget for kategoriseringen i undersøkelsen. Kvale 

og Brinkmann (2009) betegner en slik fremgangsmåte som «innholdsanalyse»: «Kodingen av 

en teksts meningsinnhold i kategorier gjør det mulig å kvantifisere hvor ofte bestemte temaer 

nevnes i en tekst, og hyppigheten av temaene kan deretter sammenlignes og korreleres med 

andre målinger» (s. 210). 

Flere temaer blir identifisert i analysen og det ble dannet kategorier etter hyppighet av 

nøkkelord og -begreper og etter vekt som informantene legger i disse. 

Sammenligningen av intervjuene er neste skritt i analyseprosessen. Etter å ha formulert 

kategorier i hvert intervju, og etter at jeg har gjennomført en «forkortelse av 

intervjupersonenes uttalelser til kortere formuleringer» («meningsfortetting», Kvale og 

Brinkmann, 2009), følger det en ny kvantifisering. Denne gangen er det sentralt å lage en 

oversikt over hvilke kategorier som finnes i mange eller flere intervjuer.  
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Denne analyseprosessen står sentralt i undersøkelsen. Målet er å få et innsyn i pedagogenes 

sentrale målsetninger angående overgang fra barnehage til skole og i mønstre i 

førskolegruppenes metodiske og organisatoriske praksis.  

Kvantitativ informasjon som f. eks. tidsbruk og gruppestørrelse som blir analysert presenteres 

i stor grad ved hjelp av grafiske figurer.  

 

5.4. Validitet, Reliabilitet, og etiske vurderinger 

5.4.1. Validitet 

Validitet betegner i «hvilken grad man ut fra resultatene av (…) en studie kan trekke gyldige 

slutninger om det man har satt seg som formål å undersøke.» (Sirianne Dahlem, 2015). 

Validitet kan i kvalitativ forskning betegnes som konstrukt som er avhengig av forskjellige 

variabler (f. eks. begrepsdefinisjon, generaliserbarhet, kontroll over feilkilder) og har som 

formål å avdekke eller konstruere sannhet. Et eksempel som viser utfordringen som er knyttet 

til sannhetsbegrepet er spørsmålet om i hvorvidt «kunnskapsutsagn stemmer overens med den 

objektive verden» (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 251) (korrespondanseteori) eller i hvorvidt 

de følger en «indre logikk» (ibid.) og samsvarer med andre, sanne utsagn (koherensteori). 

Sannhet er et mye omdiskutert begrep i vitenskapsteorien, men i kvalitativ forskning legges 

det ofte mest fokus på «social reality as a social construction» (Morse og Richards, 2002, s. 

168). Sosial konstruksjon av sannhet er relevant i hele forskningsprosessen, fra utvikling av 

problemstilling, over samhandling og kommunikasjon i intervju og tolkning av informantenes 

utsagn hen til resepsjon av leseren.  

Validitet i kvalitativ forskning spør som følge etter metoder som hjelper å nærme seg 

sannhetsbegrepet på den best mulige måten og forskningslitteratur viser til en mengde av 

virkemidler som kan brukes i denne prosessen (Kvale og Brinkmann, 2009, Dalen 2011). 

Jeg ønsker med fokus på denne oversiktlige studien å redegjøre for sentrale forhåndsregler jeg 

fulgte for å styrke validiteten gjennom hele forskningsprosessen.  

Deltakelse i undersøkelsen var frivillig og det var informantene som besvarte forespørselen i 

alle tilfeller. Pedagoger fra 19 av 25 barnehager uttrykket interesse i å delta i studien. 

Pedagoger som ikke ønsket å delta begrunnet det delvis med forbehold til personvern og med 

en krevende personalsituasjon, ikke med betenkninger angående formål med undersøkelsen. 
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Dette forholdet tolker jeg som et tegn at de informanter som deltok følte seg både trygge og 

kompetente til å svare på spørsmål knyttet til førskolearbeid.  

Gjennom spørsmålenes karakter, f. eks. om egne målsetninger og praktiserte metoder, ble 

informantene motivert til å uttrykke seg fritt og til å fokusere på egne meninger og egen 

praksis. 

Arbeid i førskolegruppene foregikk i mellom seks og syv måneder før intervjuene ble 

gjennomført. Dette tidsrom burde være tilstrekkelig for en refleksjon om barnegruppens og 

individers utfordringer og om virkninger av egne metoder. Informantene ga til uttrykk at de 

hadde minst et evalueringsmøte i løpet av dette tidsrommet.  

I løpet av intervjuene ble de gitt eksempler av barnets atferd som jeg legger i begrepet urolig 

med tanke på at begrepet kan defineres på forskjellige måter (kap. 5.2.2.). Alle sitater som 

brukes i teksten ble godkjent av informantene i etterkant – i to tilfeller ble sitatets struktur 

forandret av informanten. 

 

5.4.2. Reliabilitet 

Reliabilitet refererer mindre til resultatenes sannhet men til dens «konsistens og troverdighet» 

(Kvale og Brinkmann, 2009, s. 250). Sentrale spørsmål i vurdering av konsistens i kvalitative 

undersøkelser er om andre forskere hadde fått like eller lignende resultater med det 

foreliggende datamaterialet, om et annet tidspunkt av datainnsamlingen ville føre til lignende 

resultater eller om valg av informantene ville påvirke resultatene. Slike spørsmål er vanskelig 

å besvare i rammen av en masteroppgave og spesielt innen kvalitativ forskning (Dalen, 2011), 

mest av alt når det foreligger bare et begrenset antall av sammenlignbare studier. Ved å vise 

til forskning som belyser pedagogenes målsetninger (kap. 3.2.) i overgang mellom barnehage 

og skole prøver jeg å innordne studiens sentrale funn i en større sammenheng. Forskjeller i 

metodikk, kulturforskjeller og en generell utfordring i sammenligning av kvalitative studier 

(Kvale og Brinkmann, 2009) er viktige begrensninger her.  

Troverdighet, det andre kriteriet som utgjør reliabilitet, kan underbygges gjennom å minske 

potensielle feilkilder ved å gjennomføre og analysere prøveintervjuer, ved å legge fokus på 

formulering av åpne spørsmål og en ikke dømmende samtalestruktur eller idet transkripsjon 

gjennomføres kort tid etter intervju, for å nevne noen grep som jeg foretok under 

datainnsamlingen.  
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5.4.3. Forskningsetiske spørsmål 

I følge Kvale og Brinkmann (2009) begynner etiske problemstillinger allerede i valg av 

undersøkelsens forskningsobjekt. Dette valget burde bidra «til forbedring av den 

menneskelige situasjon som utforskes» (s. 80). Rubin og Rubin (1995) viser til at fokus på og 

åpenhet rundt forskningsetiske spørsmål ovenfor informantene kan bidra til et bedre 

samarbeid. 

I det videre forløpet av intervju-basert forskning bør det legges stor vekt på omfattende 

informasjon om undersøkelsens formål og sikring av konfidensialitet og anonymisering av 

datamaterialet (Kvale og Brinkmann, 2009). I forbindelse med disse kravene ble det 

utarbeidet et omfattende informasjonsskriv med krav om samtykke av informantene (se 

appendix 2) og det ble innhentet en godkjenning fra Norsk Senter for Forskningsdata (NSD, 

se appendix 3), med tanke på at prosjektet ble betraktet som meldepliktig i henhold til 

personopplysningsloven § 31. 

Før gjennomføring av hvert intervju ble informantene gjort kjent med den videre prosessen i 

studiens forløp (transkribering og dataanalyse), det ble avtalt mulighet til å verifisere sitater 

som ønskes å bli brukt i teksten og det ble innhentet muntlig samtykke til lydopptak. 

Undersøkelsen retter blikket mot en gruppe barn som beskrives med delvis negativ konnoterte 

begreper. En viktig del av anonymiseringsprosessen var derfor å henvise informantene til 

utfordringer som er knyttet til det. Det var derfor et krav i å beskrive atferd på et mest mulig 

overordnet og allment nivå for å unngå en mulig identifisering av enkelte. 

Etiske spørsmål oppstår i denne studien i tillegg gjennom min egen erfaring med feltet 

førskolearbeid i barnehagen. Min tilknytning til yrkesgruppen av pedagoger generell og 

barnehagelærere med ansvar for førskolegruppe spesielt kan føre til overidentifisering med 

informantene og mangel på nøytralitet (Kvale og Brinkmann, 2009). I intervjusituasjonen 

prøvde jeg å unngå konflikter rundt dette gjennom fokus på fagrelaterte spørsmål og på 

praksisbeskrivelser.  
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6. Resultater 

6.1. Førskolegrupper 

6.1.1. Størrelser og antall voksne 

Størrelsene av de undersøkte førskolegruppene er med mellom 13 og 16 barn ganske like 

(gjennomsnitt i antall barn per førskolegruppe er ca. 14,2). Det skyldes både at barnehagene, 

med to unntak, er omtrent like store (fire avdelinger) men muligens også en del ren 

tilfeldighet.  

Antall voksne som deltar i førskolegruppemøter, varierer derimot mellom to og fire, hvorav 

det bare er én barnehage med en førskolegruppe med 16 barn som benytter seg av fire voksne, 

mens seks førskolegrupper gjennomføres av to respektive tre voksne (gjennomsnitt av antall 

voksne per førskolegruppe er ca. 2,6). 

I fire barnehager er det barn med særskilte behov som utløser tilsetning av en ekstra voksen.  

Til sammen befinner det seg dermed i tidsrommet for datainnsamlingen 185 barn og 34 

voksne i de undersøkte førskolegrupper.  

Figur 1: 

 

Antall barn og antall voksne i førskolegrupper 
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6.1.2. Ansattes funksjon i barnehage 

Cirka to tredjedeler (23) av de 34 ansatte som deltar i førskolegrupper er i stillinger som 

pedagogiske ledere, åtte er såkalte ekstrapedagoger og tre fungerer som assistenter. Av de 23 

pedagogiske ledere er det 19 med formell barnehagelærerutdanning og fire som har 

dispensasjon fra utdanningskravet. Utdanningsnivået fra ekstrapedagogene er mer variert, 

herunder er det bl. a. spesialpedagoger og lærere, men også ansatte uten formell pedagogisk 

utdanning. Alle de tre assistenter har ifølge informantene lang erfaring med førskolegrupper. 

Figur 2 

 

Funksjon i barnehage av ansatte som jobber med førskolegrupper 

 

6.1.3 Informantenes erfaring i barnehage 

I analysen av intervjumaterialet kan det ikke tas høyde for erfaringsbakgrunn til alle ansatte i 

førskolegrupper. Det er derfor jeg velger å fokusere på informantenes bakgrunn. 

Blant de 16 informanter, var 15 ansatt som pedagogiske ledere, hvorav 13 viste til at de hadde 

over syv års erfaring fra arbeid i barnehage. Bare to var både relativ nyutdannede pedagoger 

og hadde under 4 års erfaring. En av informantene jobbet som ekstra ressurs, hadde bachelor i 

spesialpedagogikk og bare et halvt års erfaring i barnehage11. 

Når det gjelder ansvar for førskolegrupper var det syv pedagoger som hadde mindre enn fire 

års-, og seks som hadde mer enn syv års, erfaring.  

                                                            
11 Nevnte har ikke noe formelt ansvar for førskolegruppe og er ikke tatt hensyn til i tabellen. 
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Figur 3 

 

Informantenes erfaring 

 

Mangel på data gjør det vanskelig å sammenligne erfaring av de ansvarlige pedagoger i 
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ikke bare kan betraktes som kompetente gjennom utdanningsnivå, men også gjennom 
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Elin: «Ingen som er så veldig urolig denne gangen, veldig merkelig. Det er få alderskull hvor vi ikke 

har noen som vi enten har tatt inn i PPT eller har en liten bekymring rundt.» 

De fleste som rapporterer om «urolige» barn estimerer antallet mellom to og fem. Bare i én 

førskolegruppe virket det slik at tallet kunne være høyere. Vanskeligheten med definisjonen 

av begrepet urolig gjenspeiler seg i informantenes formuleringer. Mange brukte «noen», eller 

varierende tall («to eller tre»). Blant de undersøkte gruppene, var det én barnehage som skilte 

seg ut ved å referere til et høyere antall barn som kunne vise urolig atferd som følge av 

gruppeprosesser.  

Inger-Johanne: «En skal tøffe seg mer enn den andre og så drar de med seg flere samtidig og så blir 

det mye fjas og de hører ikke etter.» 

Arbeid med førskolebarn som viser urolig atferd i forskjellige, voksenstyrte aktiviteter i 

førskolegrupper, virker ifølge disse tall som et kjent fenomen for alle intervjupartnere, noe 

som etter min oppfatning underbygger relevansen av denne undersøkelsen og ikke minst 

betydningen av å finne gode tiltak og metoder som hjelper disse barn med sine eventuelle 

utfordringer og med overgangen mellom barnehage og skole. 

 

6.2. Hva kjennetegner pedagogenes målsetninger for førskolearbeid  

Kommunen som ble undersøkt, har ikke utarbeidet felles retningslinjer for arbeid med 

førskolegrupper, og samtidig ser det ikke ut at det er lagt til rette for et formelt samarbeid 

mellom pedagoger som er direkte ansvarlige for førskolegrupper fra forskjellige barnehager. 

Disse to punktene underbygger min antakelse at det finnes relevante forskjeller mellom 

barnehager i målsetninger (og i organisering og metodebruk).  

Selv om det ikke fantes et direkte spørsmål knyttet til faglig samarbeid mellom pedagoger, var 

det flere informanter som kritiserte mangel på gjensidig utveksling og som viste interesse i 

andres praksis. Eneste møtearena for pedagogene som jobber med førskolegrupper er – ifølge 

mange informanter – to felles samlinger for skolestartere i løpet av våren. Én informant 

nevnte et forsøk på å legge til rette for et tettere samarbeid mellom noen barnehager i form av 

flere uformelle møtearenaer for førskolegrupper. 

Når det gjelder spørsmål om målsetninger i arbeid med førskolebarn, har jeg valgt å fokusere 

på informantenes egne prioriteringer og definisjoner. Det gås ut fra at dette resulterer i en 

bedre sammenlignbarhet av intervjuene. De skriftlig formulerte målsetninger i barnehagens 
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planer varierer etter mitt syn i for stor grad – fra overordnete mål som «å skape en god 

overgang fra barnehage til skole» til spesifiserte delmål som «blyantgrep» – for å kunne 

sammenligne de på en for problemstillingen relevant måte. Samtidig var det ikke alle 

barnehager som har formulert spesifikke mål for arbeidet i førskolegrupper. 

Som jeg antydet bl. a. i kap. 1.3., er det overordnete målformuleringer om barnas overgang fra 

barnehagen til skolen som er nedfelt i retningslinjene (Rammeplan for barnehager, 

Kunnskapsdepartementet, 2011), slik at pedagoger arbeider i et område som er preget av både 

metodisk og tematisk frihet, men også av usikkerhet. Ut ifra bl. a. egen bakgrunn, 

pedagogiske holdninger og barnehagens tradisjoner, etablerer de – enten alene eller i 

samarbeid med andre – et program som skal hjelpe og fylle ut rammeplanens krav:  

«Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første 
klasse og eventuelt skolefritidsordning. (…) Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med 
barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng 
mellom barnehage og skole» (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 59). 

 

6.2.1. Målsetninger knyttet til oppmerksomhet, turtaking og å kunne sitte i ro 

Ferdigheter knyttet til vedvarende oppmerksomhet, turtaking og atferd som å rekke opp 

hånda, å sitte i ro, og å fokusere på skriftlige oppgaver, nevnes i elleve av tretten intervjuer. 

Utenom to er det alle informanter som nevner at ferdigheter som konsentrasjon og turtaking 

og det å følge med i en samling, å ta imot beskjeder, å sitte i ro og å gjøre forhåndsbestemte 

oppgaver, er viktige for barn når de begynner på skolen.  

Men selv om så mange av pedagogene synes at slike ferdigheter er viktige, virker det som at 

mange av dem relativiserer betydningen i form av at de samtidig bruker begreper og 

formuleringer som kan gi inntrykk av at målsetninger som er knyttet til ordentlig eller rolig 

atferd ikke er målet som er det mest sentrale. Omtrent halvparten av informantene som nevnte 

slike mål, syntes å ha behov for å uttrykke at det er et sekundært mål eller at f. eks. det å sitte 

stille og være lydige ikke alltid samsvarer med barnas tilnærming til læring, med deres 

egenart og spesielt at det er andre ferdigheter som de anser som viktigere. 

Inger-Johanne: «Det første man tenker på ut i fra skolemoden er jo å sitte i ro og kunne tall 

og bokstaver. Men etter mange års erfaring tenker jeg det viktigste er den sosiale biten.» 
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6.2.2. Målsetninger knyttet til sosial kompetanse 

Ti av samtalepartnere nevner sosial kompetanse som et viktig mål for førskolearbeid og en 

viktig evne for overgangen. Derunder faller egenskaper som å skaffe seg venner og å 

opprettholde vennskap, å løse konflikter, å kunne samarbeide, å ta vare på hverandre, 

selvhevdelse og empati. I motsetning til målsetninger som er nevnt under punkt 6.2.1. er det 

her slik at mange informanter anser sosial kompetanse som den mest sentrale evnen for 

førskolebarn og halvparten av informanter som nevner sosiale ferdigheter antyder at de anser 

«det sosiale» for det viktigste, selv om spørsmål etter målsetninger ikke innebar noe rangering 

av målene.  

Selma: «Det aller viktigste er jo at de har venner, at de har troen på seg selv og takler det 

sosiale.» 

Frøydis: «Det viktigste er det sosiale, å samhandle med andre barn. Å vite at alle har en 

venn. Det er veldig viktig.» 

Maria: «Det sosiale er kanskje det viktigste.» 

Guro: «Det viktigste er nok det punktet at man både kan hevde seg selv samtidig som man kan 

ta andres perspektiv, fordi sosial kompetanse er en veldig viktig del for å kunne begynne på 

skolen.» 

Fokus på sosial kompetanse kan tyde på en pedagogikk som prioriterer det sosialpedagogiske 

konseptet og en helhetlig oppfatning av individets evner og forutsetninger for skolestart, hvor 

ikke bare evnen til å ta imot informasjon og tilpasning til klasserom og læreformer avgjør en 

vellykket overgang, men også sosiale kompetanse. Å kunne delta i gruppeprosesser og å 

kunne samhandle positivt med jevnaldrende, både i klasserommet, men også i friminutt, på 

SFO og i fritida virker derfor å være det målet som er prioritert av flertallet av informantene.  

I tillegg har to av de tre pedagoger som ikke nevnte sosial kompetanse under spørsmål om 

målsetninger og skolemodenhet, antydet at de bruker metoder som skal hjelpe barn å utvikle 

sosialt samspill og sosiale ferdigheter ved hjelp av pedagogisk materiale, hhv. gjennom 

forsterket fokus på lek med barn fra andre barnehager. 

6.2.3. Målsetninger knyttet til selvstendighet 

I likhet med sosiale ferdigheter blir også selvstendighet nevnt av ti informanter som en 

prioritert målsetning. Under selvstendighet angis det ferdigheter som å kle på seg selv og 
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kroppshygiene og det å ha oversikt og orden over, samt det å føle ansvar for, sine ting. Her er 

det praktiske ferdighetene pedagoger sikter på, som skal hjelpe de framtidige skolebarn å 

«overleve» i en verden med mye mindre voksentetthet. Det kan virke som en bekymring fra 

barnehagens side at barn som for eksempel ikke kommer seg fort nok ut i friminutt på grunn 

av somling i garderoben, får mindre sosialt samspill med vennene og at barn som jevnlig 

glemmer pennal og mister luer og votter får negativ oppmerksomhet. Påfallende er også at et 

flertall av informantene som nevnte konkrete forventninger fra skolen, framhevet 

selvstendighet som ferdighet skolen satte størst pris på. 

Guro: «En viktig del er selvstendighetstrening, det å kunne ha oversikt over sine egne ting, 

kunne gå på do selv, kunne kle på seg selv, og ikke minst hurtighet når man kler på seg selv.» 

Therese: «Det handler om selvstendighetstrening, ikke at de blir sittende der med få 

hjelpere.» 

Å kunne være del av en skoleklasse i undervisningssituasjoner uten å vise forstyrrende atferd, 

uten å distrahere og uten å bli distraherbar, å kunne være del av et sosialt kollektiv utenfor 

undervisningen og å kunne møte utfordringer som knyttes til mindre voksentetthet på skolen, 

ser dermed ut til å være de tre mest sentrale målsetninger i de undersøkte barnehager. Likevel 

er det en rekke andre målsetninger som også fremheves av flere informanter: 

 

6.2.4. Språkrelaterte mål og målsetninger knyttet til tidlige lese‐ og skriveferdigheter 

Fem av informantene nevner eksplisitt mål som er relatert til språklig utvikling. Språklig 

bevissthet, å skrive navnet sitt, lytteferdigheter og det å gjenkjenne bokstaver, er eksempler på 

det som formuleres av pedagogene.  

Kathrine: «Det overordnede målet er å gjøre klar til skolestart og så jobber vi mye med det 

språksprell-opplegget. Så vi bruker mye tid på ord og uttrykk og fonologi.» 

Det er fire barnehager som nevner blyantgrep og to av disse i tillegg at barna introduseres i 

den «riktige» skrivemåten for bokstaver (etter skolens anbefaling).  
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Ser man på betydningen som språkrelaterte aktiviteter har i førskolegruppens praksis og på 

arbeidsmateriell12 og tidsbruk13 gjennom året, virker dette tallet lavt. Jeg ser det som et 

spennende spørsmål, hvorfor det er relativt få pedagoger som angir at språkrelaterte 

ferdigheter har høy prioritet som målsetning mens det samtidig er en overvekt på 

språkrelaterte tiltak i førskolegrupper. Samtidig kan denne studien ikke ta høyde for denne 

diskrepansen. 

 

6.2.5. Målsetninger knyttet til motivasjon og lyst til å lære 

Syv informanter poengterer at det å vekke motivasjon, men også det å utvikle evner til læring, 

er et mål for arbeidet med førskolebarna. Sentralt her er at motivasjon og evner sees som noe 

som barna allerede eier, men som må justeres litt fra den lekbaserte, utforskende og spontane 

måten til den mer skolerettete og voksenstyrte måten som forventes av skolen. Det ser ut til at 

pedagogene betrakter både faglige forberedelser som å tilrettelegge for arbeid med f. eks. 

bokstaver, tall og naturvitenskap og metodiske betraktninger – og det å vise at læring kan 

være som en lek og noe som er gøy, som sentralt i denne målsetningen.  

Selma: «Vårt mål er rett og slett at barna synes det er gøy å lære og får lyst til å lære mer». 

Therese: «Når barna føler mestring og gleder seg til å lære mer, da er de skoleklare.» 

 

6.2.6. Målsetninger knyttet til trygghet 

Også i syv av intervjuene nevnes det at trygghet er en viktig målsetning. Under trygghet 

forstås både det å være trygg på seg selv, med tanke på at det forventes større grupper og 

andre dagsrytmer og utfordringer på skolen men også det å kunne bevege seg trygt i de nye 

omgivelsene, det å finne seg til rette, og det å bli kjent med skolens rutiner. Tre av 

informantene gir uttrykk for at de synes at det å være trygg er det mest sentrale mål for dem 

og en ubetinget forutsetning til læring.  

Therese: «Trygge unger – de lærer. Er du utrygg så lærer du ikke.» 

                                                            
12 Elleve informanter ga uttrykk for at de bruker eller brukte undervisningsmateriell i form av oppgavehefte 
eller kopierte ark samt individuelt skriftlig arbeid. Temaer av det skriftlige arbeidet er i alle tilfeller 
språkrelaterte. 
13 Kommentarer angående fordeling av temaer i enkelte timer og i løpet året tyder på at språkrelaterte 
oppgaver både i samlinger og individuelt arbeid er muligens mest sentralt. Samtidig forbyr informantenes svar 
en konklusjon om den nøyaktige fordelingen av diverse temaer. 
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Elin: «Det hjelper ikke å lese når du ikke er trygg på deg selv.» 

Kompetansemål som ble nevnt få ganger er førmatematisk kunnskap, ikke nøyere definert 

faglig kunnskap, aksept av forskjellighet og fysisk utholdenhet. 

 

6.2.7. Prosessmål 

Ved siden av kompetansemålene var det cirka halvparten av informantene som viser til at det 

å sørge for mestringsopplevelser er et viktig mål i deres arbeid.  

Kristine: «Jeg tenker også mye på det at de opplever at de klarer ting, å styrke selvtilliten, at 

de føle at de opplever at de mestrer ting.» 

At alle skulle ha mulighet til å delta i førskolegrupper, uavhengig av kompetanse og 

ferdigheter, og at alle skulle gis oppgaver som er mest mulig tilpasset deres individuelle 

nivåer, er for noen pedagoger åpenbart en viktig målsetning i seg selv; samtidig kan det sees 

som en metode som hjelper barn med både læring men også med utvikling av sosial 

kompetanse og trygghet. Skillelinjen mellom klar definerte målsetninger og metoder 

pedagogene bruker for å utvikle barnas ferdigheter er ikke entydig, og som vi ser i dette 

tilfelle, finnes det overlappinger. 

En målsetning som også faller i den kategorien er noe som tre informanter formulerte med «å 

ha det gøy», spesielt som gruppe.  

Gunnhild: «Og så skal det (læringen) ja være gøy, det skal være lystbetont.» 

Maria: «Jeg tenker jo veldig mye på at barna har det gøy i det siste året i barnehage.» 

I denne sammenhengen er det viktig å fremheve at et flertall av pedagogene (n=8) nevner at 

læring i førskolegrupper skal være gøy, allsidig og lekbasert og skal gi mulighet for aktiv 

deltakelse, bevegelse og avveksling. Enda flere (n=10) påpeker at førskolegrupper og det 

enkelte barnet i disse har flere retter og privilegier enn yngre barn, f. eks. spesielle og lengre 

turer, overnattinger, forberedelser av arrangement i barnehage, og retten til å være i 

uteområde eller inne på avdelingen uten voksne til stede. 

Fokus på mestringsopplevelser (f. eks. gjennom spesielle turer og overnattinger), på det å ha 

det gøy og på eksklusive aktiviteter og rettigheter kan regnes som prosessmål og kan relateres 

til pedagogisk metoder som skal hjelpe til å utvikle trygghet og fremme et positivt selvbilde 
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samt sørge for positive opplevelser i fellesskap og dermed for samhold og vennskap (Nordahl 

og Misund, 2009). 

Samtidig betrakter jeg den prioriteringen som førskolegrupper i de fleste barnehager får (ved 

siden av spesielle rettigheter og turer, innrømmes førskolegrupper ofte prioritet ved sykdom: 

«førskolegruppe er det siste som ryker») som relevant og signifikant for en senere konklusjon. 

Før jeg kommer inn på resultatene angående metoder i førskolegrupper ønsker jeg å nevne at 

én av informantene var kritisk til spørsmålet om definisjon av skolemodenhet og antydet at 

forskjeller mellom barn i modnings- og ferdighetsnivå som hun møter i hverdagen, er en 

normalitet og hun «tenker at de (barn, H. S.) vokser inn i det (skolen, H. S.). Vanlige barn er 

veldig forskjellige, jeg vil ikke si at den ene er skolemoden og den andre er ikke det, det er 

ganske bredt.» (Kirsti) 

 

6.3. Organisering av førskolegrupper i barnehager med fokus på tidsbruk og metoder 

Som jeg har vist til tidligere ser det ut til at barnehagenes førskolearbeid kjennetegnes – til 

tross for en synlig fokusering på områder knyttet til språk og matematikk og til tross den 

aktuelle diskusjonen om større vektlegging av styrte aktiviteter og måling av ferdigheter som 

knyttes til skolesuksess – av frihet som gjelder tids- og metodebruk. Selv om flere forskere 

kritiserer at førskolegrupper jobber mer og mer med skolelignende temaer og i klasselignende 

strukturer (Hogsnes, 2009), og selv om andre gjør rede for å styrke skolelignende 

førskolearbeid (f. eks. Agderprosjekt under regi av Universitet i Stavanger, 2017), viser 

Rambøll-rapporten et mangfold av arbeidsmåter og store forskjeller i tidsbruk for 

førskolegrupper (Rambøll, 2010). 

Også denne undersøkelsen viser en rekke forskjeller i utforming og organisering av 

førskolearbeid mellom de forskjellige barnehagene. Å gå inn i dybden og presentere og 

analysere hver enkelte barnehagens tilnærming til førskolearbeid, ville sprenge rammen av 

denne studien. Det er derfor jeg fokuserer på hovedtrekk i barnehagenes organisering og 

metodikk som virker å være mest sentralt.  
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6.3.1. Tidsbruk 

Opplysninger som omhandler tidsbruk (gjennomsnittlig antall timer/uke) i førskolegrupper 

virker på en side enkelt å sammenligne, siden alle deltakende barnehager viser til faste 

ukentlige aktiviteter. Samtidig er det jevnlige turaktiviteter som seks informanter nevner, som 

gjør sammenligningen skjev. Én informant angir for eksempel at veien til turstedet brukes for 

å tematisere antall, rom og form, og barn får tildelt praktiske oppgaver, én barnehage har ikke 

noe voksenstyrt opplegg på tur, én barnehage bruker turen til å la barna bli kjent med 

uteområdet rundt skolen, osv. Disse variasjoner gjør at jeg velger å bare sammenligne 

tidsbruk for aktiviteter i barnehagen. 

I alle14/15 barnehager i studien (n=13), rapporteres det at det finnes (i ett tilfelle fantes) 

organiserte inneaktiviteter16 i minst en time per uke. Figur 4 viser hvor mange timer i uken 

barnehager bruker gjennomsnittlig for slike aktiviteter (inkludert felles måltider og frilek), 

som utelukket rettes til førskolegrupper.  

Figur 4 

 

Antall timer førskolegrupper gjennomfører voksenstyrte aktiviteter per uke 

 

10 av 13 barnehager bruker dermed ikke mer enn to timer per uke med slike aktiviteter. 

Samtidig er det viktig å huske at også turer har pedagogiske funksjoner ved siden av de som 

kan relateres til spesifikke målsetninger. Gjennom å se på problematikken rundt tidsbruk og 

metoder på turer og lignende aktiviteter, ser vi tydelig at barnehagepedagogiske metoder ikke 

                                                            
14 En barnehage har rett før intervjuet byttet til en fast uteaktivitet i skogen 
15 En barnehage har faste uteaktiviteter til og med november og fra og med april. 
16 Herunder regnes det også f. eks. regelleker, eksperimenter eller rollespill som foregår på barnehagens 
uteområde. 

7

3

1
2

1‐1,5 1,5‐2 2‐2,5 >2,5

fø
rs
ko

le
gr
u
p
p
e
r

tidsbruke / uke



52 
 

kan deles inn på noen enkelt måte i aktivitet og målsetning, og at det ikke ble gjord i denne 

studien heller. Overlappinger virker å være normen og ikke unntak her. Hvor mye tid barna 

bruker på tur for samspill og rollelek, for utvikling av motoriske ferdigheter, for å teste 

grenser og hvor mye de føler mestring og hvor mye tid pedagoger bruker på tur for å støtte 

samspill gjennom deltakelse og gruppeinndeling, hvor mye for å hjelpe språkutvikling 

gjennom samtaler og hvor mye tid som brukes for utvikling av selvstendighet gjennom å la 

barna finne veien, pakke sekken, osv. ble ikke målt i denne studien.  

Med hjelp av figur 5 kan vi se at de fleste førskolegrupper møtes en gang i uken. Av 

førskolegruppene som møtes to ganger er det én på grunn av ukentlige turer og én barnehage 

som gjennomfører både møter for alle 5-åringer men som har i tillegg etablert en ekstra 

gruppe på en av storbarnsavdelingene. Tallet 1,5 oppstår siden én barnehage har faste turer 

hver andre uke. 

Figur 5 

 

Antall ganger førskolegrupper møtes per uke 

 

Det ser dermed slik ut at den mest brukte varianten for førskolegrupper er det å møtes én gang 

i uken i et tidsrom mellom 1 og 2 timer. Én barnehage har ikke noen inneaktiviteter men 

benytter seg utelukkede av skogsturer i førskolearbeid. 

Informantene antyder at de føler å ha begrenset tid til felles planlegging og evaluering av 

aktiviteter og spesiell til evaluering og planlegging av tiltak og metoder som rettes til barn 

med utfordrende eller urolig atferd. Datamaterialet tyder på at samtaler og refleksjon rundt 
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metodikk, pedagogiske tiltak og justering av opplegget ofte skjer i uformelle arenaer, delvis 

under gjennomføring av førskolegruppemøter eller på tur. Et flertall av informantene viser til 

to planleggingsmøter i løpet av året. 

 

6.3.2. Metoder i arbeid med førskolegrupper 

Resultatene tyder på at informantene bruker et mangfold av forskjellige metoder og 

undervisningsformer i de undersøkte førskolegrupper. Det ser ut at et stort flertall av 

informantene legger vekt på en blanding av skolelignende undervisningsmetoder og former 

som forbindes mer med barnehagepedagogiske opplegg. Både begrepet «lek» og begrepsparet 

«lekser» og «oppgaver», som betegner individuelt og ofte skriftlig arbeid, brukes av et stort 

flertall av pedagogene. I det følgende har jeg prøvd å kategorisere de metodene som har flest 

omtaler. Grunnlaget for resultatene er i hovedsak spørsmål under punkt b i intervjuguiden (se 

appendix). 

Lek og læring 

Det var veldig få informanter i undersøkelsen som ikke understreker betydningen av leken i 

førskolearbeid. For mange virker det å sørge for at tilrettelegging av læringen er lekbasert og 

attraktiv for målgruppa å være en sentral del av arbeidet med førskolegrupper. Samtidig viser 

det seg at innholdet som pedagogene legger i begrep «lek» varierer. En gruppe (n=7) 

poengterer at de bruker lekbaserte tiltak for å fremme læring av fagrelatert kunnskap. Her 

nevnes det bl. a. pedagogisk undervisningsmateriell som språksprell17 eller selv-utviklede 

metoder som baserer seg på populært innhold fra barne-tv, men også ikke nærmere definerte 

metoder. En mindre gruppe (n=3) forbinder «lek» mer med f. eks. regelleker og spill som 

brukes for å både utvikle sosial men også faglig kompetanse. Fokus her ser ut til å ligge på 

innøvelse av regler, samarbeid og det å lære seg å tape. En tredje betydning av «lek» som 

omtales i intervjuene (n=7) er det som ofte kalles for frilek. For det meste omtales det her en 

aktivitet som skjer utendørs, ofte på skogsturer. Deltakelse av voksne eller planlegging og 

styring er på et lavt nivå. Det er i stor grad tid og rom som skal hjelpe barn til å fokusere på 

selvvalgte lekeaktiviteter. Tre informanter sier at det brukes en planlagt og delvis styrt form 

av rollelek i førskolegrupper. Gjennom aktiv deltakelse av voksne og gruppeinndeling og 

                                                            
17 http://www.barnehageforum.no/showarticle.aspx?ArticleID=344 
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felles utvikling av lekens innhold, prioriteres her utvikling av sosial kompetanse, samarbeid 

og det å bli kjent med barn fra andre avdelinger.  

Guro: «Vi har veldig fokus på at alt læring skal skje gjennom lek.» 

Selma: «Jeg syntes det var for mye skoleaktiviteter, så jeg har gjort om litt. Jeg har så mye 

troen på at man kan leke seg til kunnskap.»  

Frøydis: «Vi tilrettelegger for en del rollelek for å få barna til å kunne samarbeide på en 

naturlig og god måte. Vi har diktet opp en egen lek. Det er litt som politi og røver.»  

Kirsti: «Vi bruker jo mest tid på frileken. Det er ikke så ofte barna vil spille, de vil bare leke.» 

Heidrun: «Det er på en måte styrt hva de kan leke med, det er ikke bare fram og tilbake.» 

Samling, individuelt skriftlig arbeid og smågrupper 

Alle informanter rapporterer om samlinger i begynnelsen av timen, som skal kjennetegne 

starten av førskolebarnas eget program i barnehagehverdagen. Samlingen inneholder som 

regel opprop og introduksjon av det som pedagogene har valgt som dagens tema, ofte også 

synging av én eller flere sanger barna relaterer til førskolegruppen. En metode som nevnes 

mange ganger i sammenheng med slike samlinger, er visualisering av dagens program ved 

hjelp av flipchart, tavle, eller konkreter.  

Kirsti: «Her (peker på flipchart, som inneholder programmet fra forrige førskolegruppe) ser 

barna nøyaktig hva vi skal gjennom.» 

Merete: «Vi har først en samling med introduksjon, og så litt praktiske oppgaver barn skal 

gjøre, og så kan vi avslutte med lekser som har med oppgavene å gjøre.» 

Samlingenes varighet orienterer seg for det meste på metoden som blir brukt etterpå. Mens 

cirka halvparten av informantene nevner at gruppen blir delt i to eller tre mindre grupper etter 

en kort introduksjon, velger den andre halvparten som regel å bruke lengre tid og å behandle 

dagens tema med hele gruppen. Sistnevnte poengterer at de legger vekt på en lekbasert 

tilnærming til abstrakt innhold, som ofte er relatert til språkutvikling eller til fagområde antall, 

rom og form (førmatematisk kunnskap) med aktiv deltakelse og praktiske øvelser. Samtidig 

virker det som at en del av metoden består av noe som kan ligne på undervisning, der en 

pedagog stiller spørsmål og barn skal svare – enten muntlig på plassen:  

Kristine: «Hva er et mønster er det kanskje jeg spør og så rekker noen opp hånda sitt.», 
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skriftlig på en tavle:  

Kirsti: «De skulle tegne hva de ville ha i fruktsalaten der (peker på flipchart).», 

eller i form av en handling:  

Merete: «Så hadde vi en oppgave hvor de fikk en kurv med masse forskjellige ting og så skulle 

de sortere.» 

Mens førskolegrupper som fokuserer på arbeid i smågrupper angir at denne oppstartsfasen 

varer i ca. 5 minutter, varer samlingen i de andre grupper i gjennomsnittet mellom 15 og 20 

minutter. 

Med unntak av én, brukes det i alle førskolegrupper i studien individuelt, skriftlig arbeid med 

enten oppgaveark eller oppgavehefte som metode, spesielt under temaområder som språk og 

matematikk. Ifølge intervjudata varierer tidsbruk for denne metoden mellom ca. 15 og ca. 30 

minutter. Ca. halvparten av barnehagene (syv) følger helt eller delvis et ferdig opplegg i 

sammenheng med det. (Trampoline18, Språksprell, Språklek II19). 

Gruppearbeid 

Informanter i elleve grupper nevner at gruppearbeid er en gjennomgående metode i 

førskoleopplegg. Det er viktig å presisere her at både aktiviteter og tidsbruk i gruppefasene er 

veldig varierende. Noen barnehager arbeider med stasjonslignende metoder der hver gruppe 

gjennomfører forskjellige oppgaver eller temaer i en viss periode (ofte 15 til 20 minutter) før 

de bytter og går over til neste stasjon. Gruppene som omtales her, kan både følge et utarbeidet 

opplegg eller det er bare én gruppe som gjør det mens den eller de andre får rom for frilek. 

Variasjon i arbeidsmåter og tilpasset lengde av forskjellige metoder omtales her som 

betydningsfullt. Samtidig virker det som at metodikken i noen grad tilpasses antall voksne 

som er deltakende i førskolegrupper. Ved fravær av pedagoger gis ofte mer rom for frilek. 

Andre nevner at gruppene deles i mindre enheter for å jobbe med oppgaveark. Her er det 

fokus på arbeidsro og tett kontakt med voksne som er grunnlaget for delingen.  

Som regel er inndelingen styrt eller delvis styrt for å sikre tett voksenkontakt for barn som 

åpenbar trenger den. Bare én informant nevner at inndelingen skjer delvis på grunnlaget av 

barnas ferdigheter. 

                                                            
18 http://www.gyldendal.no/Barnehage/Pedagogisk‐materiell/Trampoline.‐Aktivitetshefte‐for‐barnehage 
19 https://gan.aschehoug.no/nettbutikk/spraklek‐1‐gan.html 
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Kirsti: «Så jobber vi i grupper på tre forskjellige rom. Da er de samme barna og de samme 

voksne.» 

Guro: «Så er barna delt inn i to faste grupper og vi fordeler oss på to rom.» 

Gunnhild: «Vi bruker samlingen for å fortelle hva som skjer og deler etterpå barn i to 

grupper hvor en gruppe har språklek og en gruppe skal jobbe med permen som varer i cirka 

20 minutter. Og så bytter vi.» Heiko: «Er gruppene alltid de samme?» Gunnhild: «Nei. For 

de skal jo knytte vennskap. Man vet jo ikke hvem som havner i samme klasse.» 

Turer og fysisk aktivitet 

I seks førskolegrupper har informantene valgt å gjennomføre jevnlige turer for 

førskolegruppen. I tre tilfeller er disse turer et tillegg til den skolelignende formen, i et tilfelle 

gjennomføres opplegget for førskolebarn ute om høsten og om våren, mens aktivitetene om 

vinteren er inne. I et tilfelle har gruppeprosesser bidratt til avgjørelsen om å forandre 

førskoleopplegget grunnleggende ved å avslutte inne- og istedenfor etablere uteaktiviteter.  

I fire av disse seks grupper gjennomføres det ifølge informantene både planlagte aktiviteter og 

det gis rom og tid til selvbestemt lek. Blant aktivitetene er f. eks. prosjektbasert etablering av 

en «egen skogplass», men også oppgaver knyttet til fagområde antall, rom og form. 

En annen – mye kortere – form for fysisk aktivitet som blir brukt i fire barnehager, er et 

«friminutt», der barna har mulighet til å kle på seg og løpe fra seg i uteområdet, eller korte 

økter med gymnastiske øvelser mellom to forskjellige faser i førskolegrupper. Dette varer ca. 

mellom 5 og 15 minutter. 

Friminutt brukes ifølge informantene for å gi barna en pause i det som ansees som teoretiske 

metoder og for å styrke selvstendighet. 

Høytlesning ‐ Gjenfortelling – Oppsummering 

I tre førskolegrupper er høytlesning og gjenfortelling en metode som brukes jevnlig. Det er 

både lytting og det å kunne huske og gjenfortelle historien eller deler derfra med egne ord, 

som nevnes i sammenheng med dette.  

En av disse tre informanter som benytter seg av høytlesning nevner at metoden avsluttes med 

en felles oppsummering av teksten som ble lest. I tillegg nevner fire andre informanter en 

form av oppsummerende avslutning som metode. Her legges det vekt på å huske og å kunne 

gjenfortelle det som var dagens tema. 



 57 
 

En av pedagogene som fremhever betydningen av høytlesningen, viser til en økende 

vanskelighetsgrad av bøkene som en metode som hun benytter seg av. 

Frøydis: «Jeg er veldig glad i å fortelle bok, dramatisere bok. Bruker konkreter, bruker 

bilder. Nå øver vi på å lese bok som ikke har så mye bilder i seg. Vi er der nå hvor vi øver å 

kunne lytte til en bok og lage historien selv i hodet vårt. Det har tatt oss et år snart.» 

I to førskolegrupper brukes metoder der barna – med hjelp av visualisering – holder noen 

referat-lignende foredrag foran gruppen. Pedagogene som står ansvarlig for denne metoden, 

sier at de fokuserer på selvhevdelse. 

Bruk av pedagogisk verktøy som skal styrke sosial kompetanse 

I tre førskolegrupper brukes det pedagogisk verktøy («Grønne tanker – glade barn»20, «Det er 

mitt valg»21) som skal styrke sosial kompetanse. Ifølge datamateriale virker det slik at det er 

de eneste eksempler av en tilnærming til dette temaområdet, som baseres på pedagogiske 

programmer med et dokumentert hhv. sannsynlig evidensnivå. Samtidig er det flere 

informanter som understreker betydningen av å fokusere på sosial kompetanse når det er 

akutt, f. eks. i konfliktsituasjoner, eller som nevner at dette er et tema som får mer fokus i 

avdelingsvis arbeid.  

6.4. Metoder skal forebygge og begrense urolig atferd i førskolegrupper 

Den tredje delen av intervjuene består av spørsmål som skal belyse utfordringer med, og tiltak 

mot, urolig atferd i førskolegrupper. Pedagogenes tilbakemeldinger om antall barn med urolig 

atferd er tatt opp i kap. 6.1.4. Men hvordan ser praksisen i førskolegrupper ut, når barn viser 

urolig atferd og hvilke tiltak kan forhindre at det oppstår forstyrrelser og distraksjoner i 

opplegget? 

Før jeg presenterer resultatene, ønsker jeg å vise til at metoder som beskrives ovenfor ble 

ifølge informantene delvis implementert med hensikt om å gjøre det enklere for alle barn å 

opprettholde oppmerksomhet eller for å tilpasse arbeidsmåter til barnas forventet 

oppmerksomhetsspenn. Eksempler på dette er friminutter og korte avsnitt med fysisk aktivitet, 

inndeling i mindre grupper, visualisering og uteaktiviteter og turer. Dette er metoder som 

brukes på gruppenivå, og uavhengig av utfordringer knyttet til atferd i førskolegrupper. 

                                                            
20Eng og Ulvund (2016) 
21Stiftelsen «Det er mitt valg (uten årstall) 
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I analysen av datamaterialet, viser det seg at det å skille metodene mellom forebyggende og 

inngripende er like utfordrende som å trekke klare linjer mellom metoder på gruppenivå og på 

individnivå. Inndeling i smågrupper f. eks., er en metode som ifølge mange informanter både 

brukes for å skille barn som viser (enten i større samlinger, i samspill, eller alene) urolig 

atferd, men også for å sørge for at barn fra forskjellige avdelinger får mulighet for samspill og 

for å tilrettelegge for bedre læringssituasjoner gjennom større pedagog-barn tetthet. Det blir 

tydelig at én metode kan ha flere målsetninger.  

Det er derfor jeg ønsker å understreke at resultater i det følgende kapittelet fokuserer på svar 

som informanter gir på spørsmål som er relatert til barn med urolig atferd. 

 

6.4.1. Sitteordning og strategisk plassering av voksne 

Elleve informanter nevner at det rettes fokus på sitteordning og inndeling i passende grupper 

for å forebygge uro. Pedagogene fremhever at barnas plassering i samlinger spiller en viktig 

rolle når det gjelder å forebygge uro og de nevner at voksne sitter/setter seg ved siden av barn 

som viser urolig atferd. 

Det virker slik at disse metoder som skal støtte arbeidsro og dermed øke muligheter for barns 

læringsutbytte, er hyppig brukt. Samtidig tyder varierende vektlegging av sitteordninger som 

metode i forskjellige intervjuer på at bruk av slike tiltak og/eller nødvendigheten av deres 

implementering varierer i stor grad. Mens det virker å være tilstrekkelig for flertallet av 

pedagogene at visse barn ikke skal sitte ved siden av hverandre og skilles ved behov, 

understreker andre at det trengs flere grep for å forebygge uro og gode læringssituasjoner.  

Kirsti: «Da er det de samme barna – samme voksen. Hver gang. Og hos meg – det gjør vel 

alle voksne – da har de sine faste plasser rundt bordet.» 

Merete: «Hvis vi ser at det blir for mye tull, så flytter vi bare barna som sitter ved siden av 

hverandre. Men det har ikke vært et stort problem.» 

Samlet sett virker en fast sitteordning å ikke være en metode som er regelen i førskolegrupper, 

men et fokus på plasseringen av enkelte barn antydes i de fleste intervjuene. Bare i et av 

intervjuene fremheves det at faste plasseringer – i store og i smågrupper – er en målrettet 

pedagogisk metode.  
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Over halvparten av informantene viste til betydningen av fysisk nærhet av en voksen for barn 

med urolig atferd. I praksis er det ifølge datamaterialet ofte slik at voksne som sitter med i 

barnegruppa prøver å stoppe barn som viser urolig atferd ved hjelp av kroppskontakt eller 

påminnelser. Noen barnehager nevner i denne sammenhengen at det hadde vært positiv for 

enkelte barn og for barnegruppa hvis det hadde vært flere voksne til stede. Disse informantene 

begrunner dette med at det er enklere og pedagogisk ønskelig å støtte et barn som er urolig 

gjennom en voksen som sitter ved siden av og kan gi kroppskontakt, minne på reglene eller 

hjelpe barnet med å rette fokus på temaet.  

Heidrun: «Å ha de litt tett inntil meg at de ikke kan sprette så veldig langt. Ikke at jeg tar tak i 

dem, men på en måte bare å være i nærheten gjør barn roligere.»  

Frøydis: «Når vi plasserer barna i garderoben har vi allerede tenkt litt på hvem som bør sitte 

i nærheten av en voksen. Hvem som trenger den ekstra støtten, med en som språksetter litt for 

eksempel.» 

 

6.4.2. Forberedelse på innhold i førskolegruppe 

Fem informanter nevner at det jobbes med å forberede barn på temaer og innhold i 

førskolegrupper. En informant gir uttrykk for at dette er ønskelig men ikke mulig med tanke 

på kapasitet. Gjennomføring av slike forberedelser virker å variere fra planlagt 

smågruppearbeid med fokus på innhold hen til en mer uformell gjennomgang av temaet og 

forventningene til barnet i forkant av førskolegruppemøte. Delvis gjennomføres en slik 

forberedelse av ekstra pedagoger som er ansatt for å støtte barn med særskilte behøv som 

inkluderer andre barn som antas å kunne dra nytte av forberedelser også. 

Kirsti: «Jeg tar med meg andre barn (når barn med særskilte behov forberedes på opplegget i 

førskolegruppe, H. S.) som kan streve litt med de oppgavene også, for jeg tenker de har også 

nytte av det.» 

Kathrine: «Vi bruker mye tid på forberedelse før vi skal gå inn i skolestartergruppa.» 

Frøydis: «Ekstrapedagogen har forberedelsestid i forkant med enkelte barn før selve 

gruppetiden. Da går de gjennom oppgaver vi skal gjøre på gruppen og forteller litt om 

opplegget som skal skje denne gangen. Dette ser vi har hatt stor effekt på barna som deltar på 

dette.» 
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6.4.3. Tilpasning av oppgaver/grupper og fleksibilitet i opplegget 

På spørsmål om tiltak som skal tas i bruk for å støtte barn som viser urolig atferd, nevner 

pedagoger av ti førskolegrupper at de kan justere lengden av de forskjellige sekvenser i løpet 

av en førskolegruppetime. Det å avkorte en sekvens eller deler av det planlagte programmet, i 

tilfelle uroen sprer seg virker å være et kjent tiltak for mange informanter. Informantene 

nedjusterer i sjeldnere tilfeller også nivå av oppgavene, hvis disse virker for vanskelige og 

oppmerksomheten avtar.  

Merete: «Da legger man den planen man egentlig har til side, hvis de blir veldig urolig, så 

gjør vi noe helt annet, hvis det blir for lett eller for vanskelig.» 

Elin: «Da kan vi fort snakke med barna om det og spørre om vi skal kanskje finne på noe helt 

annet i dag. Det er litt viktig å høre på barna for det kan være forskjellige årsaker til det.» 

Flere informanter viser til eksempler der de oppfattet at en for stor vanskelighetsgrad av de 

planlagte oppgavene fører til uro hos enkelte barn eller i barnegruppen. Som resultat har de 

nedjustert oppgavenes nivå eller avsluttet opplegget – enten for hele gruppen, eller for barn 

som virket å ha behov for enklere oppgaver. Noen enkelte informanter nevner at 

vanskelighetsgrad kan tilpasses for enkeltbarn i tilfeller der det kan forventes at barnet/barna 

utvikler uro ved for krevende oppgaver.  

Kathrine: «Vi har alltid muligheten til å gå på et annet rom og å sette oss med andre 

oppgaver. Jeg kan ta med meg et eller to barn og på en måte tyvstarte litt, og det er helt åpent 

for å gjøre.» 

Gunnhild: «Hvis han ikke klarer en oppgave og ikke vil, da har vi mulighet, da kan vi finne en 

annen.» 

Som nevnt tidligere, bruker én barnehage inndeling i smågrupper med tanke på barnas 

evnenivå og tilpasser oppgaver deretter. 

Selma: «Så har vi delt litt i grupper hvordan barna er. Hvor mye kunnskap de har fra før av, 

hvor de trenger litt utfordringer.» 
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6.4.4. Tilpasning av omgivelser og metoder  

Flere informanter nevner at valg av omgivelsen bidro til uro i barnegruppen og at den derfor 

ble forandret. For eksempel det å møtes i et fellesrom med tilgang til både kjøkkenet og andre 

avdelinger blir sett som lite konstruktivt med tanke på at det var mange personer som 

forstyrret opplegget.  

Guro: «Vi ser det fungerer bedre å ta med gruppa ut istedenfor å være på fellesrommet, så da 

går vi på tur på hver tredje onsdag.» 

Det nevnes at samtidig med omgivelsene blir også metodene forandret og at det i større grad 

satses på uteaktiviteter i form av både regelleker, skogsturer og skolebesøk.  

Et annet eksempel er bytting av rom slik at ikke aktiviteter som skjer utenfor vinduene kan 

bidra til forstyrrelser og dermed til distraksjon og uro.  

6.4.5. Positiv tilbakemelding, involvering og påminnelser 

Mange informanter bruker beskrivelser av egne reaksjoner på forstyrrelser i samlinger når de 

svarer på spørsmål angående metoder i arbeid med barn som viser urolig atferd.  

En måte å uttrykke at atferden som barn viser er uønsket, er å fremheve betydningen av 

reglene som gjelder i gruppa. Slike metoder nevner fem informanter, tre informanter derimot 

angir at det å jobbe med positiv forsterkning i tilfeller av forstyrrelser, dvs. å gi barn som viser 

uønsket atferd muligheten til å bidra konstruktiv til samlingens tema kan gi mestringsfølelser i 

fellesskapet.  

Therese: «Det skal ikke være en tilsnakk, men en påminnelse.» 

Kristine: «Hvis jeg ser at de begynner å tulle, stiller jeg et sånt spørsmål, for å lede 

oppmerksomheten på noe annet, et spørsmål som handler om det vi jobber med. Så hjelper jo 

ofte det.» 

Før jeg avslutter kapittelet om metoder mot uro ønsker jeg å peke på at den største delen av 

informantene virker å være bevisst på virkningen av negativ oppmerksomhet og irettesettelser 

foran barnegrupper ifølge datamaterialet. Et stort flertall av pedagogene viser til egen praksis 

som prioriterer å ikke rette for mye oppmerksomhet mot barn som forstyrrer, og å bruke 

navnet til enkelte barn minst mulig i en irettesettende sammenheng.  
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7. Diskusjon 

Som vi ser i kap. 6.1.4., virker det å arbeide med «urolige» barn i førskolegrupper å være et 

kjent fenomen for mange pedagoger i barnehage. Femåringer som har det vanskelig å sitte 

stille, som distraherer sidemenn og som trenger påminnelser angående turtaking og regler i 

samlinger, er noe som alle informanter har møtt i hverdagen. 

Som mange andre pedagoger tenker jeg at det er en vel dosert blanding av sosial kompetanse, 

motivasjon til å lære, kommunikasjonsferdigheter og fagkunnskap (kap. 3.2.) som hjelper 

førskolebarn å takle overgangen til skolen og å utfolde sitt potensial. Utgangspunktet mitt er 

at utvikling av eksekutive funksjoner er kritisk til noen av disse ferdigheter og bør få økt 

fokus i pedagogisk arbeid. 

Samtidig virker det slik at diskusjonen om (mangel på) språkferdigheter og pedagogiske tiltak 

rettet mot dette tar mye plass når pedagoger og politikere forhandler om barnehagens framtid 

(Sandgrind, 2016) mens programmer og verktøy som skal utvikle språkrelaterte ferdigheter 

får mest plass i førskolegruppens praksis (Rambøll, 2010). 

Den prioriterte posisjonen som språkutvikling åpenbart har i førskolearbeid gjenspeiler seg i 

min undersøkelse ikke så tydelig i informantenes uttrykte målsetninger, men i 

førskolegruppens praksis. Samlinger som kan kreve godt utviklet språkforståelse, bruk av 

språkstimulerende undervisningsmaterialer og individuelt og skriftlig arbeid med oppgaver 

knyttet i stor grad til fagområdet språk, kommunikasjon og tekst er metoder som er sentrale 

deler av førskolearbeid hos de fleste informanter.  

I min undersøkelse ønsker jeg å utvide fokus og rette det til en gruppe barn som per definisjon 

og av ukjente årsaker har utfordringer med å følge med i ovennevnte settinger.  

Det kan tenkes at utfordringer «urolige» barn viser i førskolegrupper er relatert til svake evner 

i f. eks, språkforståelse eller ordforråd, samtidig kan vi uten måling eller nøyaktig observasjon 

av slike ferdigheter ikke være sikker. Likegodt kan årsakene ligge i svak eller 

undergjennomsnittlig utviklete eksekutive funksjoner (eller i en blanding av begge eller andre 

områder). 

Jeg skal derfor begynne min konklusjon ved å analysere pedagogens målsetninger med tanke 

på relevans som eksekutive funksjoner har for disse. Jeg skal senere sammenligne metoder i 

de undersøkte førskolegrupper med metoder som har vist seg å støtte eksekutive funksjoner. 
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Med dette håper jeg å kunne bidra til en reflektert bruk av pedagogiske virkemidler i arbeid 

med «urolige» barn i førskolegrupper. 

 

7.1. Pedagogenes målsetninger og eksekutive funksjoner 

Et sentralt tema i intervjuene var pedagogens målsetninger og deres definisjon av 

skolemodenhet. Bakgrunnen til spørsmål knyttet til dette tema var å kunne kartlegge 

informantenes synspunkter angående viktige ferdigheter for barns skolestart. Ut fra denne 

kartleggingen skal jeg prøve å undersøke om eksekutive funksjoner kan bidra i oppnåelse av 

målsetninger knyttet til førskolearbeid og skolestart.  

En utfordring i denne tilnærmingen er at flertallet av begreper som brukes i sammenheng med 

eksekutive funksjoner – og ikke minst selveste begrep eksekutive funksjoner – ikke er deler 

av det norske barnehagepedagogiske hverdagsspråket men brukes heller i forskningsmiljøet. 

Jeg har derfor valgt å avstå fra spørsmål som inneholder muligens ukjente fagtermini i 

intervju, noe som fører til utfordringer i tolkningen av pedagogenes målsetninger som knyttes 

til skolemodenhet. Jeg tenker likevel at slutningene som trekkes nedenfor gjenspeiler 

pedagogenes utsagn og setter de i relasjon med eksekutive funksjoner på en forståelig og 

logisk måte. 

I starten skal jeg sammenligne hovedtrekk i målsetningene med tidligere forskningsresultater 

før jeg analyser de enkelte målsetningene og metodene i sammenheng med betydning og 

utvikling av eksekutive funksjoner. 

 

7.1.1. Pedagogenes målsetninger i relasjon med tidligere forskningsresultater 

Informantenes målsetninger som kommer frem i denne undersøkelsen, tilsvarer delvis det som 

tidligere studier har funnet ut. Med tanke på forskjeller mellom norsk og amerikansk syn og 

prioriteringer i barnehagepedagogikk (Lillejord et al. 2015), kunne man forvente et større 

fokus på områder som sosial kompetanse og mindre vektlegging på akademiske ferdigheter 

og fagkunnskap, eller på kategorier som arbeidsro og turtaking.  

Størrelse av utvalget og forskjeller i metodebruk gjør det vanskelig å gi sammenlignende svar 

om prioriteringer mellom den aktuelle undersøkelsen og tidligere funn. Likevel tyder 

informantenes gjennomgående fremheving av sosiale ferdigheter fremfor oppmerksomhet og 
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arbeidsro og spesielt fremfor akademiske og språkrelaterte ferdigheter på likheter med 

tidligere internasjonale resultater. Her tyder det på at det ikke finnes store forskjeller i 

holdninger mellom norske og utenlandske pedagoger.  

Det som skiller resultatene fra tidligere forskning er den store vektleggingen av ferdigheter 

som er knyttet til selvstendighet. Det kan tenkes at ferdigheter som jeg sammenfatter under 

dette begrepet, kategoriseres på en annen måte i tidligere undersøkelser, men det er også 

mulig at pedagoger i norsk sammenheng prioriterer barns ferdigheter rundt dette i større grad 

enn andre. Tegn på det sistnevnte antydes også i kartleggingen av Rambøll (2010). 

 

7.1.2. Oppmerksomhet, turtaking, arbeidsro 

Nesten alle informanter refererer til betydningen av ferdigheter som å vise vedvarende 

oppmerksomhet, å vente på tur, å sitte stille med oppgaver eller å lytte i en samling. Mange 

nevner i tillegg at forventningene til enkelte førskolebarn og til førskolegrupper i henhold til 

det, er større enn til yngre barn og også i henhold til andre situasjoner i barnehagen. Idet 

pedagoger fremhever relevans av å vente på tur, oppmerksomhet og arbeidsro, tyder det på at 

de ser betydningen i ferdigheter knyttet til inhibisjon og selvregulering og økende 

forventninger samsvarer med forskningsresultater som viser til økende kapasitet i slutten av 

førskolealderen (Röthlisberger et al., 2012, Nelson et al., 2016). 

Det å sørge for i større grad å bli kjent med og vant til slike forventninger og arbeidsmåter, 

synes å være en sentral målsetning for pedagoger i arbeid med førskolegrupper. Et flertall av 

informantene gir uttrykk for dette synet, selv om de ofte stiller seg kritisk til bruk av altfor 

mange metoder og lange sekvenser som forbindes med skolens arbeidsmåter. Likevel virker 

det slik at et flertall av informantene føler seg ansvarlige for å fokusere på dette i arbeid med 

førskolegrupper. 

Dette kan tyde på at pedagogene som jobber med førskolegrupper og som mer eller mindre 

bevisst følger barn i utviklingen av deres eksekutive funksjoner, står i et dilemma i både å 

forberede barn på det framtidige og samtidig ta vare på det aktuelle: Spontanitet, impulsivitet, 

bevegelsestrang vs. oppmerksomhet, turtaking, disiplin.  

Ifølge datamaterialet løser informantene dilemmaet med å understreke at de sistnevnte 

ferdighetene blir relevante først i framtiden og ved å dempe forventninger og krav til barn, 

idet andre målsetninger får større betydning.  
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Graden av forventet arbeidsro og lengden av forventet oppmerksomhetsspenn ble ikke målt i 

undersøkelsen og heller ikke om det eksisterer forskjeller i kvantitative og kvalitative 

forventninger angående dette. Konstant innøving og fokus på turtaking og på atferd i 

skolelignende settinger tyder likevel på en ønsket utvikling i løpet av barnas siste år i 

barnehage. 

 

7.1.3. Sosialt samspill, konfliktløsning og selvhevdelse 

Når informantene understreker betydningen av «det sosiale», er det ofte det å danne og 

opprettholde vennskap, det å løse konflikter og vise empati eller det å hjelpe hverandre som 

de referer til. Og selv om mange informanter bruker begrepet «sosial kompetanse», tolkes 

datamateriale slik at de avgrenser slike ferdigheter fra det som bl. a. Ogden (2012) regner som 

en del av det, nemlig samarbeid: «Samarbeid med voksne (…) forutsetter at barn i større grad 

må følge beskjeder og regler som den voksne formidler» og videre: «I arbeid og lek handler 

det om å ignorere forstyrrelser, mestre forflytninger og omorganisering og om å bruke 

ventetid på en fornuftig måte» (s. 218). 

Jeg henviser til denne forskjellen i bruk av sentrale begreper fordi jeg anser det som sentralt 

for analysen av pedagogenes målsetninger. Jeg tolker informantene slik at begreper som «det 

sosiale» eller «den sosiale biten» refererer i de fleste tilfeller til områder som positiv 

selvhevdelse, empati og selvkontroll. Ferdigheter som faller under Ogdens (2012) definisjon 

av samarbeid, derimot er ikke irrelevante, men diskutertes allerede i kapittel 7.1.1.  

En ferdighet som spiller en viktig rolle hos informantene, er det å løse konflikter på aksepterte 

og konstruktive måter. Når pedagoger viser til at konfliktløsning er et viktig mål for 

overgangsprosessen, tyder det på at det å regulere sine egne følelser og å tenke gjennom en 

handling og deres konsekvenser er – ved siden av det å kunne «lese» en sosial situasjon – en 

relevant evne. Som vi har sett er inhibisjon en viktig støttespiller som bidrar til utvikling av 

ferdigheter som er relevante for konfliktløsning idet den hjelper i å regulere både tanker og 

atferd (Diamond, 2016). 

I tillegg anses også det å kunne hevde seg selv i en positiv og konstruktiv måte, delvis med 

tanke på å presentere fagkunnskap men også som ferdigheter som hjelper å delta i lek, som 

evne som støtter seg på eksekutive funksjoner (Blair og Diamond, 2008).  
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7.1.4. Selvstendighet 

Med selvstendighet betegner informantene det som kreves av barn for å fungere til tross for 

mindre voksenkontakt og -støtte. Under denne kategorien faller det både motoriske og 

praktiske ferdigheter, kunnskap om egne behov og oversikt over dagsrytmen og rutiner. Med 

tanke på at hverdagen på skolen preges av mange faste rutiner og færre voksne som hjelper 

barna gjennom disse rutinene, virker det sannsynlig at godt utviklete eksekutive funksjoner i 

områdene arbeidshukommelse og inhibisjon kan være gode støttespillere. (Det å ta på seg ull- 

og regntøy i riktig rekkefølge, samtidig å huske å ta med skole- og gymsekken og å rydde 

innesko som forventet mens omtrent 20 andre barn er rundt én er kanskje et anskuelig 

eksempel på hvordan arbeidshukommelse og inhibisjon må samvirke). Når pedagoger gir 

utrykk for bekymring for at barna ikke skal henge etter eller utsettes for negativ 

oppmerksomhet på grunn av mangel på selvstendighet, tenker jeg at vedvarende 

oppmerksomhet («selective or focused attention», Diamond, 2016, s. 16) og fokus på 

gjøremål («maintaining your goal», Diamond, 2016, s. 16) er viktige og prioriterte 

ferdigheter.  

 

7.2. Pedagogenes metoder og eksekutive funksjoner 

Ut ifra antakelsen om at barn med urolig atferd kan dra spesiell nytte av metoder som hjelper 

med utvikling av eksekutive funksjoner, ønsker jeg å undersøke om det brukes metoder i 

førskolearbeid som har vist seg å kunne støtte dette. Denne diskusjonen kan ta for seg en 

teoretisk sammenligning av slike metoder. Det blir ikke funnet eksempler på at programmer 

eller verktøy som ble diskutert i teoridelen blir brukt i førskolegrupper, enkelte metoder av 

slike programmer derimot diskuteres nedenfor.  

 

7.2.1. Positivt læringsmiljø 

Selv om ingen av informantene brukte begrepet «positivt læringsmiljø» eller lignende i 

intervjusituasjonen, viser det seg at vi kan finne mange eksempler på metoder og tiltak som 

kan bidra til et slikt miljø. Raver et al. (2008) nevner f. eks. at trening i etablering av regler og 

rutiner er en del av programmet CSRP (se kap. 4.5.2.) som skal bidra til et bedre læringsmiljø 

og lignende metoder kan vi finne i «the incredible years» (Webster-Stratton et .al.2011).  
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I intervjuene kan vi finne mange forskjellige tiltak som viser pedagogenes fokus på slike 

regler og rutiner. Faste sitteordninger, plassering av enkeltbarn og likhet i 

gruppesammensetningen skal sørge for forutsigbarhet og for å redusere forstyrrelser. Mange 

informanter viser til lignende og like rutiner i forløpet av førskolegruppens samlinger, andre 

nevner at de bruker felles planlegging av reglene og påminnelser istedenfor irettesettelse i 

tilfelle av at et barns atferd sørger for uro og distraksjon.  

Videre vektlegger mange informanter at det eksisterer et bevisst forhold til negativ 

oppmerksomhet, og at denne unngås ved hjelp av for eksempel strategisk plassering av 

voksne ved siden av urolige barn.  

Å forberede enkelte barn på temaer i samlinger og oppgaver, kan ha som effekt å dempe uro 

gjennom å sørge for forutsigbarhet og forsprang i kunnskap. I intervjuene formidlet 

informantene at forberedelse var en metode som hjelper urolige barn til å føle mestring og å 

holde fokus over lengre perioder.  

De to sistnevnte eksempler tyder på at det brukes – ved siden av spesielle rutiner som skal 

forebygge urolig atferd – metoder for å utvikle positive relasjoner. Tettere voksenkontakt, 

tilrettelegging for mestring og fysisk nærhet istedenfor korte beskjeder i tilfelle av uønsket 

atferd kan sees som tiltak som brukes bl. a. for å bygge gode relasjoner.  

I programmet «the incredible years» (Webster-Stratton et al., 2011) legges det også vekt på 

bevissthet rundt og fokus på positive tilbakemeldinger. Ved hjelp av ros og eksemplifisering 

av barn som følger regler og som viser ønsket atferd, skal hele læringsmiljø forbedres. Som 

regel er det barn som tenderer til å vise uønsket atferd som er målgruppe i dette programmet. 

Ifølge datamaterialet virker det slik at det ikke legges spesiell vekt på virkningen av positiv 

tilbakemelding. En informant nevnte at hun prøver å inkludere barn som viser urolig atferd 

ved hjelp av enkelte spørsmål, noe som kan være et hint, spesielt siden informanten legger 

vekt på at dette skjer for å inkludere barnet og ikke for å kompromittere det.  

Likevel virker det som om at positiv tilbakemelding ikke er en gjennomgående metode i 

arbeid med «urolige» barn i førskolegrupper. Samlet sett, er det få indikasjoner på gjentatt, 

reflektert og metodisk bruk av slike virkemidler.  

Likevel tenker jeg at det å skape en god atmosfære og gode forutsetninger for læring, 

gjennom strategisk plassering av voksne og barn og ved hjelp av bevisst inndeling av 

smågrupper, gjennom utelatelse av negativ oppmerksomhet og gjennom tiltak som skal 
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fremme deltakelse og mestringsopplevelser er et viktig element i arbeid med førskolegrupper 

og muligens et viktig bidrag til utvikling av eksekutive funksjoner.  

Mangel på funn som viser til bruk av positive tilbakemeldinger kan samtidig tyde på at 

intervjuspørsmåls fokusering på tiltak som er rettet mot barn med urolig atferd fører til 

mangel på refleksjon av tiltak som brukes til barn som samarbeider og deltar på positive 

måter. Det kan tenkes at positive tilbakemeldinger som er rettet mot disse barn fører til 

ringvirkninger i førskolegrupper.  

 

7.2.2. Rollelek – Frilek – Lek 

Som vist i kapittel 4.5.3. peker en rekke undersøkelser på betydningen av rollelek i barns 

utvikling av eksekutive funksjoner. Teorien går ut fra at godt utviklede eksekutive funksjoner 

bidrar til kvaliteten av rollelek. Går en ut fra at barn med gode evner til rollelek praktiserer 

denne typen lek hyppigere og på en mer avansert måte enn barn med svake evner kan det bety 

at de førstnevnte øker sitt forsprang i lekeferdigheter og med det i utviklingen av eksekutive 

funksjoner (Barnett et al. 2015, Nicolopoulou et al., 2015). 

Mens mange informanter antyder betydningen av lek i læringsprosessen, var det bare en liten 

del av dem som viste til aktiv og planlagt deltakelse av voksne i lek i førskolegrupper. Som 

jeg nevner i kapittel 6.3.2. er det tre informanter som bruker metoder som går utover 

tilrettelegging for fri og uorganisert lek. Samtidig er det viktig å vise til at ingen av 

informantene oppgir å følge et spesielt program for rollelek. Rolleleken var ikke tilkoblet 

f.eks. en historie som ble lest, og det er heller ikke noe informasjon om andre aktiviteter som 

er knyttet til rolleleken og som kan sørge for refleksjon og utvidelse av leken bant barn. Så 

selv om denne typen av praktisert rollelek ser ut å ha en del fellestrekk med undersøkte 

programmer er det – med tanke på muligens store forskjeller i metodikk – ikke mulig å 

vurdere betydningen den kan ha for å støtte eksekutive funksjoner hos «urolige» barn. 

I arbeidet med denne studien, viste det seg at det er lite norsk forskning om relasjoner mellom 

frilek, regellek og lekbaserte undervisningsmetoder og utvikling av eksekutive funksjoner. 

Utover den ovennevnte antakelsen at eksekutive funksjoner påvirker lekeferdigheter kan det 

nevnes at det eksisterer tegn på at trening i brettspill som opererer med tall og regning og 

noen spesielle dataspill kan ha en positiv virkning (Axelsson, Andersson, og Gulz, 2016). 

Siden denne studien ikke har datagrunnlag for å diskutere mulige sammenhenger mellom 
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metoder som blir brukt i barnehagene og metoder som ble vitenskapelig undersøkt, er dette en 

mulig oppgave til framtidig forskning.  

Informantenes bruk av lekbasert tilnærming til fagrelatert kunnskap, f. eks. ved hjelp av 

undervisningsmateriell og selv-utviklede og delvis spill-lignende metoder kan ikke settes i 

sammenheng med de i kap 4.5.3. diskuterte metodene. Likevel tenker jeg at det er viktig å 

undersøke muligheter (og begrensninger) som ligger spesielt i kommersielt, barnehagerettet 

undervisningsmateriell. Både undersøkelsens datagrunnlag men også tilgjengelig informasjon 

fra nettsidene til de brukte programmene (Trampoline, Språksprell, Språklek II) kan ikke gi 

svar i hvilken grad eksekutive funksjoner kan dra nytte av disse. 

 

7.2.3. Sosio‐emosjonell læring 

Gjennom metoder som har som oppgave å oppdage og benevne forskjellige følelser, utvikle 

empati og trene på signaler som skal støtte impulskontroll og med tydelige retningslinjer for 

problemløsning, har forskningen påvist positive effekter på eksekutive funksjoner (Biermann 

og Torres, 2015). Delvis kan metodene som brukes der sammenlignes med metoder i 

programmer som brukes i noen av de undersøkte barnehager for å nå lignende mål («Det er 

mitt valg» og «grønne tanker – glade barn»). I tre av førskolegruppene brukes slike 

programmer jevnlig med ovennevnte mål for å fremme sosial kompetanse. Datamaterialet 

viser at disse også brukes i hverdagen på avdelinger med barn mellom 3 og 6 år i flere 

barnehager, men datagrunnlaget er ikke tilstrekkelig til å si noe om generell implementering.  

Det består likevel en mulighet at metoder som støtter sosio-emosjonell utvikling hos 

førskolebarn fører til positive resultater på selvregulering og inhibisjon.  

I undersøkelsen ble det utover dette ikke funnet andre eksempler av programmer som har som 

eksplisitt mål å fremme sosio-emosjonell læring på gruppenivå i førskolearbeidet.  

Dette motsier til en viss grad betydningen som «sosial kompetanse» har, når vi ser på 

målsetningene til informantene. Så i tillegg til spørsmålet om hvorvidt nevnte programmer 

kan ha effekt på eksekutive funksjoner, kan det være en annen viktig oppgave for videre 

forskning å se nøyere etter metoder og tiltak som skal fremme sosial kompetanse i 

førskolegrupper. 
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7.2.4. Fysisk aktivitet 

Ifølge informantene er fysisk aktivitet en god implementert metode i førskolegrupper. 

Herunder faller i stor grad skogsturer og tilrettelegging for motorisk utvikling. Samtidig 

fremtrer det tydelige forskjeller i metoder som er henvist til i kapittel 4.5. og metoder som 

brukes i førskolegrupper (kap. 6.3.2.). 

Når jeg omtaler fysisk aktivitet som målrettet metode for å utvikle eksekutive funksjoner 

påberoper jeg meg på eksempler som kombinerer motorisk aktivitet med elementer fra 

regellek. Slike metoder nevnes i lite grad i intervjuene og det er tre informanter som nevner at 

de bruker utendørs regelleker jevnlig for å fremme ferdigheter knyttet til skolemodenhet. En 

informant bruker betegnelsen «skolegårdsleker» og fremhever betydningen i kombinasjon 

med forberedelse for aktiv deltakelse i sosiale settinger på skolen (f. eks. å kunne delta i 

samspill i friminuttene og i midttimen) og i sammenheng med å innøve regler og 

impulskontroll ved å tåle å tape. Fysisk aktivitet som ligner på trening eller idrett med fokus 

på kroppsbeherskelse derimot virker å være fraværende i de undersøkte barnehager. Dette 

resultatet virker å være i tråd med norsk barnehagetradisjon som vektlegger i stor grad fri 

utfoldelse i barnas uteaktiviteter (Helland, 2016). 

I hvilken grad regelbaserte og andre motoriske aktiviteter som fremmer koordinasjon (f. eks. 

dansekoreografier) brukes i andre settinger eller i barnas frilek i barnehagen vises ikke i 

datamaterialet og det er derfor vanskelig å vurdere graden av implementering. Derfor kan det 

ikke gjøres konklusjoner om slike metoder muligens bidrar til utvikling av eksekutive 

funksjoner i de undersøkte barnehagene.  

 

7.2.5. Tids‐ og ressursbruk 

Resultater som ikke ble analysert før i oppgaven er bruk av tid og ressurser i arbeid med 

førskolegrupper. Årsaken til det er at det ikke eksisterer forskning på direkte sammenhenger 

mellom antall timer som førskolegrupper møtes eller antall pedagoger som er til stede med 

utvikling av eksekutive funksjoner. Likevel tyder informasjon fra datainnsamlingen på store 

muligheter for målrettet, jevnlig og reflektert bruk av effektfulle metoder.  

Kontinuerlige møter, prioritert posisjon i barnehagehverdagen og en pedagogtetthet som 

ligger over gjennomsnittet (se kap. 6.1.1.-6.1.3.) er et viktig grunnlag for fortløpende 

observasjon, evaluering og refleksjon rundt utfordringer og behov blant førskolebarn, ikke 
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bare men også angående urolig atferd og eksekutive funksjoner. Også det å kunne observere 

barn i skolelignende settinger kan betraktes som fordel i denne sammenhengen. 

Et gjennomgående bruk av målrettete metoder er et viktig kjennetegn av førskolegrupper og 

relasjon mellom planlagte og frie aktiviteter er større i favør av de førstnevnte enn i 

barnehagehverdagen for øvrig. Dette gjør førskolegrupper til spesielle arenaer som bør 

fokusere på alders- og utviklingsadekvate og jevnlig tilpassete metoder i områder som er 

viktige for skoleovergangen.  

Der virker derfor å være problematisk at informantene (kap. 6.3.1.) antyder at det å avsette 

felles tid til refleksjon, evaluering og videre planlegging ikke er en prioritert del av 

førskolearbeid. Siden informantene jobber i alle tilfeller som team med flere pedagoger eller 

med erfarne assistenter kan det tenkes at et økt fokus på felles forberedelse og evaluering 

kunne bidra til utvikling av enda bedre metoder – også i møte med barn med urolig atferd. 

 

7.3 Sammendrag 

Samlet sett viser resultatene fra studien til at det eksisterer få overlappinger mellom metoder 

som har påvist effekt på eksekutive funksjoner og metoder som brukes i førskolearbeid i de 

undersøkte barnehagene. Mens de mest sentrale målsetningene er avhengige av ferdigheter 

som kan knyttes direkte til eksekutive funksjoner, som for eksempel selvregulering og 

inhibisjon, tyder funn angående praktiske tiltak og metoder på at arbeidet for en vellykket 

overgang fra barnehage til skole og for utvikling av skolemodenhet satser på en rekke andre 

tilnærminger. Det virker som at språkstimulerende programmer (f. eks. Trampoline) og 

introdusering av skolelignende metoder på barnehagenivå (samlinger, individuelt skriftlig 

arbeid) prioriteres i stor grad. I litt mindre grad satses det på tilrettelegging av muligheter til 

fri lek og fri utfoldelse som skal støtte sosial samspill og gruppeprosesser. Også det å skape 

trygghet rundt den framtidige institusjonen gjennom jevnlige skolebesøk og 

lesevennprosjektet er metoder som bør ses i sammenheng med det å skape gode overganger. 

Det som alle disse metoder har til felles er at det er lite forskning som knytter disse til 

utvikling av eksekutive funksjoner. Selv om spesielt barn som viser urolig atferd og muligens 

har vansker med utvikling av eksekutive funksjoner likevel kan dra nytte ut av disse 

metodene, er det viktig å spørre om det ikke i stor grad barn med normal til godt utviklete 

evner som muligens profitter mest. Som sagt krever selv-organisert rollelek og vedvarende 
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oppmerksomhet ferdigheter som barn utvikler i forskjellig tempo og disse er derfor avhengige 

av metoder som rettes mot deres utviklingsnivå.  

Samtidig er det viktig å nevne at et gjennomgående stort fokus på et positivt læringsmiljø og 

på gode relasjoner, samt metoder som brukes i enkelte barnehager – herunder voksnes aktive 

deltakelse i rollelek, bruk av programmer som støtter sosial kompetanse, og bruk av regelleker 

– kan være viktige bidragsytere som kan støtte utviklingen av eksekutive funksjoner også 

blant barn med utfordringer. 

Metoder som sikter spesielt på barn som viser urolig atferd i førskolegrupper – herunder 

individuell forberedelse og tilpasning av oppgaver – kan ha positiv effekt med tanke på at økt 

tid og tilpassete metoder i læringssituasjoner og større sjanser for mestringsopplevelser kan 

bygge på scaffolding-metoden og ved siden av formidling av fagkunnskap samtidig bidra til 

utvikling av eksekutive funksjoner (Hughes, 2011). 

 

7.4. Begrensninger og videre forskning 

En begrensning som den foreliggende studien har er at den ikke tar i bruk måleinstrumenter 

som kan påvise effekter på eksekutive funksjoner gjennom de mest sentrale metoder i de 

omtalte førskolegruppene. Det å sammenligne resultater fra i stor grad kvantitativ forskning 

med resultater fra kvalitative intervjuer kan bare bidra til å legge grunnmuren til videre 

forskning. Et skritt videre kan derfor være å sammenligne effekter som et utvalg av de omtalte 

metodene har på utviklingen av eksekutive funksjoner i førskolebarn med hverandre gjennom 

bruk av kvantitative måleinstrumenter for eksekutive funksjoner. Her virker det slik at 

forskning som undersøker den norske modellen av førskolearbeid – eller rettere sagt de 

mangfoldige tilnærminger til etablering av skolemodenhet som finnes i Norge – med hensikt i 

å avdekke effektive metoder angående utvikling av eksekutive funksjoner, bare er i startfasen.   

Fravær av kvantitative måleinstrumenter sørger samtidig for en viss grad av usikkerhet når 

barn med urolig atferd adresseres som mulig målgruppe for tiltak som skal støtte eksekutive 

funksjoner. Som tidligere nevnt er begrepet urolig ikke et vitenskapelig og klart definert 

begrep men en atferdsbeskrivelse som skal hjelpe informantene til å rette fokus mot barn som 

kan ha utfordringer med eksekutive funksjoner. Men urolig atferd kan ha mange årsaker og 

samtidig kan informantenes syn på urolig atferd variere i stor grad. Studien kan derfor ikke 

konkludere med størrelser angående antall barn som har undergjennomsnittlig utviklete 
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eksekutive funksjoner. Hvor mange av disse som urolig omtalte barn som står i fare for å 

utvikle relaterte diagnoser som f. eks. ADHD i skolealder er derfor vanskelig å prognostisere. 

Likevel tenker jeg at spesiell økning i diagnostisering av ADHD (Idås og Våpenstad, 2009) 

burde være et signal for å utvide forskning på tidlige kjennetegn og på metoder som kan 

hjelpe til å forebygge senere utfordringer.  

Studiens begrensninger ligger ikke minst i dens formål, nemlig i å rette fokus på utvikling av 

eksekutive funksjoner fremfor å gi en helhetlig vurdering av utvikling av relevante ferdigheter 

for skoleovergangen. Det kan argumenteres at implementering av og økt fokus på nye 

metoder kan gå på bekostning av allerede etablerte og effektive tiltak som vektlegger andre 

områder. Derfor kan det tenkes at videre forskning burde se etter muligheter for å kombinere 

først og fremst metoder som sikter på språkutvikling med metoder som støtter eksekutive 

funksjoner, som er mine øyne to sentrale aspekter for tilrettelegging av en god overgang, en 

god skolestart og senere akademisk suksess. 

Studien fokuserer på pedagogens syn og på deres muligheter – ikke bare angående urolig 

atferd men også på målsetninger og metoder i utvikling av skolemodenhet. I hvorvidt barna 

utvikler positive forventninger eller uro ut fra deres deltakelse i førskolegrupper eller hvordan 

foresatte og skolen kan støtte hhv. ta imot barn med forskjellige forutsetninger er områder 

som ikke belyses i rammen av denne undersøkelsen. Jeg tenker at spesielt et utvidet fokus på 

barns egen oppfatning av både tilhørighet til førskolegruppen og av modenhet for overgangen 

til skolen kan bidra til å utvikle framtidsrettete modeller av førskolearbeid. For selv om 

skolemodenhet betraktes her ut fra et perspektiv som fokuserer i stor grad på utvikling av 

eksekutive funksjoner er det viktig å ikke undervurdere barnets andre personlige egenskaper, 

deres forhåpninger og deres individuelle særtrekk som gjør skolestart til en enestående – og 

forhåpentligvis positiv – opplevelse.  
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9.	Appendix	
 

Intervjuguide  

 

Tema: «Å bli skoleklar» - metoder i arbeid med førskolegrupper med fokus på «urolige» 

barn 

 

Problemstilling: Hvordan arbeider pedagoger i barnehagens førskolegrupper for å formidle 

innhold til barn som har vansker med oppmerksomhet og selv-regulering? 

 

Form: Intervjuer (student) møter respondent (barnehagelærer, ansvarlig for gjennomføring av 

førskolegrupper, e. l.) i barnehagen. Intervjuer ordner med både lydopptak (hvis respondenten 

er enig) og gjør notater for evt. oppfølgingsspørsmål.  

___________________________________________________________________________ 

1. Rammesetting 

• Uformell samtale (2-5 minutter)  

• Informasjon om prosjektet og problemstillingen  

 

2. Rammebetingelser 

• Overgangsspørsmål (5-10 minutter)  

• Utdanning, antall barn-voksne, antall gutter-jenter, tidsbruk i førskolegruppa 

 

3. Fokusering 

• Nøkkelspørsmål (30-40 minutter)  

• Sjekkliste evt. oppfølgingsspørsmål  

 

4. Tilbakeblikk  

• Oppsummering (5-10 minutter)  

• Avklaring 

 

Nøkkelspørsmål: a. Mål og temaer: 

 

• Fins det en egen årsplan/plan for førskolegruppe 



• Hva er målene som er formulert der?  

• Har du egne mål? Hva er dine mål? 

• Hva forbinder du med begrep skoleklar/-moden? 

•  (evt. Kan du si noen stikkord om ferdigheter du syns barn trenger ved skolestart?) 

• Spiller skolens forventninger en rolle i arbeid i førskolegrupper? 

• Kan du si noe om hovedtemaer i løpet av året – og hvor mye tid dere bruker for dem? 

• Hvor mye tid bruker dere f. eks. for 

• ___uker med språk 

• ___uker med mate 

• ___uker med ______________ 

• ___uker med ______________ 

• Eller ville du beskrive fordelingen av temaer annerledes? 

 

Nøkkelspørsmål: b. Metoder og struktur 

 

• hvordan er førskolegrupper organisert? (f. eks. 5min oppstart, 10 min høytlesning, 15 

min frontal, 15 min smågrupper, 15 min ind. Arbeid, 5 min avslutning) 

• Er det alltid lik/lignende? 

• Hvilke metoder bruker dere? (F. eks. ind. arbeid, to og to, smågrupper, 

frontalundervisning, spill,…) 

• Hvor ofte brukes de forskjellige metodene? 

• Er det pauser i opplegget? 

• Er det noe som du syns er spesiell i deres/ditt opplegg? 

 

Nøkkelspørsmål: c. Barn med utfordringer 

 

• Hvor mange barn ville du beskrive som «urolige» i førskolegruppa? 

• Er det noen som følges av en ekstra voksen? 

• Kan du gi noen eksempler av deres atferd? 

• Hvilke spes. metoder bruker dere i arbeidet med dem? 

• Hvordan vurderer du fleksibilitet i opplegget iht. til utfordringer som «urolige» barn 

kan skape? 

• (Hvor ofte) møtes de voksne for evaluering og videre planlegging? 

 



Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet	
 

«Å bli skoleklar» - metoder i arbeid med førskolegrupper med fokus på «urolige» barn. 

Bakgrunn og formål 

Jeg tar kontakt for å informere om forskningsprosjektet mitt og ber om samtykke til 

deltakelsen i et strukturert intervju for studien «Å bli skoleklar - metoder i arbeid med 

førskolegrupper med fokus på «urolige» barn.»   

Formålet med dette masteroppgaven er å belyse arbeidsmåter og innhold i førskolegrupper. 

Jeg ønsker spesielt å ha fokus på barnehagelærerens/pedagogenes arbeid med «urolige» barn, 

det vil si barn som har utfordringer med oppmerksomhet, turtaking, overganger, osv. 

I intervju legger jeg vekt på spørsmål om bl. a. størrelse og sammensetning av 

førskolegrupper, erfaring og utdanningsnivå av de ansatte, tidsbruk, metoder, og struktur av 

førskolegruppeopplegget og om det brukes spesielle metoder for «urolige» barn, hhv. om 

metodene tilpasses disse barn.  

Utvalget: Av praktiske grunner ønsker jeg å gjennomføre undersøkelsen i kommunen jeg bor 

i. Mulige informanter fra kommunen blir kontaktet via epost eller telefon. 

Jeg ønsker å gjennomføre mellom 10 og 15 intervjuer, et intervju per barnehage. 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltakelse i studien omfatter et strukturert intervju som kommer til å vare ca. 40 minutter. Jeg 

ber om samtykke til å ta lydopptak av intervjuene. Samtykke til lydopptaket er frivillig. 

Spørsmålene vil omhandle struktur, organisering, og metoder i førskolegrupper. Jeg ønsker å 

gjennomføre intervjuene på arbeidsplassen til intervjupartnere Jeg ønsker å notere stikkord 

under intervjuet.  

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Student og veilederen vil ha tilgang 

til personopplysningene. I publikasjonen vil verken personer eller barnehager kunne 

gjenkjennes. Kommunen vil anonymiseres. 

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes senest 31. 12. 2017.  



Datamateriell oppbevares på en sikker server på området til UIO.  

Informasjon fra UIO ang. sikkerhet av datamateriell: 

«Lh-uv-storage04 

Dedikert lagringsserver som ikke kjører andre tjenester for brukere. 

Er tilknyttet internett men med en rekke begrensninger. 

 SSH fra dedikerte driftsmaskiner.  

Tilgang fra USIT sitt driftsnett (maskin oppdateringer, backup osv) Samba deling av dataområder 

Tilgangskontroll: 

 For tilgang til et spesifikt området må brukeren: 

     a) Ha et lovlig brukernavn for de spesifikke området - gitt via fil  grupper 

     b) Komme fra en klient maskin som er definert pr. området som lovlig klientmaskin for dette spesifikke 

området. Mulige klientmaskiner er i  praksis UiO maskiner samt noen randsone enheter, andre maskiner kan 

ikke gis tilgang selv om dataeier ønsker dette. 

 

Alt datamateriell skal slettes etter masteroppgaven er sensurert. 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Heiko Sendelbach, tel. 

48356616. (eller veileder Vibeke Grøver, UIO, tel. 22857601) 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS. 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 






