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Kvalitet i norske barnehager
Forskningsprosjektene Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN)
og Blikk for Barn (BfB) har på oppdrag fra Norges forskningsråd og
Kunnskapsdepartementet som formål å gjennomføre en større
undersøkelse om hva som kjennetegner god kvalitet i Norske
barnehager.
KORT OM PROSJEKTENE
I Norge har det de siste årene vært stor økning av barnehageplasser for de yngste barna,
fra 0 til 3 år. Det finnes imidlertid lite forskningsbasert kunnskap om dette.
Kunnskapsdepartementet har derfor etterspurt forskning om hvordan kvaliteten er i
norske barnehager, spesielt med tanke på de yngste barna. For å kunne gi alle barn i Norge
et godt barnehagetilbud, er det nødvendig med kunnskap om barnehagers kvalitet og
sammenhenger mellom barnehagers kvalitet, organisering og barns utvikling. I tillegg
ønsker vi å kunne beskrive det særegne med norske barnehager.
Blikk for barn og GoBaN har mange felles mål, og prosjektene har derfor samarbeidet
om deler av datainnsamlingen siden oppstarten i 2013. Barnehagers generelle kvalitet
og kvaliteten i de ansattes samhandling med barna har blitt undersøkt ved hjelp av to
måleverktøy; Infant/toddler environment rating scale – revised (ITERS-R) og Caregiver
Interaction Profile (CIP). ITERS-R måles ved hjelp av observasjon i barnehagen. Blant
annet undersøkes barnehagens fysiske organisering, sikkerhet og tilrettelegging for lek
og læring. Verktøyet har tidligere blitt brukt i flere andre land, og er utviklet i USA. CIP er
utviklet av NCKO i Nederland, og samspillskvaliteten undersøkes ved hjelp av
videoopptak av personalets samspill med barna i ulike hverdagsaktiviteter. GoBaN og
Blikk for barn har arbeidet med innsamling av data i perioden 2013 til 2015 og de første
resultatene er nå klare.

Blikk for Barn
- Et forskningsprosjekt om kvalitet for de minste barna
Prosjektet Blikk for Barn undersøker hvordan endringer i barnehagens organisering virker
inn på kvaliteten og livet for barn under 3 år i barnehagen. Det forskes på ulike sider ved
omsorg, lek og læring for de yngste barna i deres hverdagsliv, både i tradisjonelle små og
stabile grupper og i større, fleksible grupper. Prosjektet har også fokus på betydningen av
de yngste barnas møte med estetiske prosesser.

Blikk for Barn drives av Høgskolen i Oslo og Akershus, og samarbeider med forskere fra
Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet og NCKO*.

Blikk for Barn kombinerer kvantitative og kvalitative tilnærminger for å gi et nyansert bilde
av hverdagslivet for de yngste barna i barnehagen. I tillegg til de kvantitative
undersøkelsene som gjøres i samarbeid med GoBaN (ITERS-R & CIP), gjennomføres det
også mange delprosjekter som gjør kvalitative dypdykk i et utvalg barnehager:
-

«Hvem er vi?» (Phd stipendiat Helen Bergem)
Det estetiske intervju (Førsteamanuensis Torill Vist)
Estetisk læring (Høgskolelektor Tona Gulpinar og professor Leif Hernes)
Blikk for vandring – etnografi til fots med de yngste barna (Førstelektor Anne
Myrstad og førstelektor Toril Sverdrup - UIT)
Livskvalitet og verdighet for de yngste barna i barnehage (Førstelektor Brit J. Eide
og førsteamanuensis Nina Winger)
Nye landskap Kulturanalytiske perspektiver på kvalitet og barndom (Professor
Anne Trine Kjørholt)

Andre forskere assosiert til Blikk for Barn:
Førstelektor Cato Tandberg (HiOA)
Førstelektor Karen Marie Eid Kaarby (HiOA)
Høgskolelektor Katrine Giæver (HiOA)
Høgskolelektor Hege Løberg (HiOA)
Førsteamanuensis Anneke von der Fehr (HiOA)
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GoBaN
- Gode barnehager for barn i Norge
GoBaN er Norges største forskningsprosjekt innen barnehagefeltet og er det første i sitt slag
til å ta for seg kvaliteten i norske barnehager og dens innvirkning på barn i barnehagen. Det
er en longitudinell studie som følger ca. 1200 barn i 93 norske barnehager. Vi følger barna fra
de er ca. 2.5 år til de er rundt 5 år. Det vil også være mulighet for å bygge på studien videre i
barnas utdanningsforløp.
GoBaN ønsker å bidra til å forbedre kvaliteten i norske barnehager slik at barnehagebarn vil
få mest mulig glede og utbytte av å gå i barnehagen. Studien søker svar på hvilken betydning
kvaliteten i barnehagen har for barnas læring, sosioemosjonelle utvikling, og språk.
Prosjektet bygger videre på metodologi fra anerkjente internasjonale studier som EPPE (Early
Provision of Preschool Education) og NCKO*. GoBaN samler data både på struktur-, prosessog individnivå. Det benyttes ulike metodiske innfallsvinkler og internasjonalt anerkjente
verktøy for kvalitetsmåling;

-

Video-observasjon (Caregiver Interaction Profile/CIP – fire sekvenser á 8 minutter)
ITERS-R (Infant/Toddler Environment Rating Scale)
ECERS-R (Early Childhood Environment Rating Scale: fokuserer på faginnholdet i barnehagen i
lys av Rammeplan) / ECERS-E
Foreldreintervju når barnet er rundt 30 mnd og ca 5 år
Spørreskjema til styrer
Sosial atferdskartlegging (bygger på Kari Lamers sosial atferdskartleggingsskjema,
gjennomføres av pedagogisk leder når barnet er 2 år og 8 måneder og ca 5 år).
Kartlegging av språk (ved 2 år og 8 måneder, og igjen ved 5 år) (British Ability Scales/BAS)

Alle aktivitetene gjennomføres én gang i løpet av 2013-2015 og én gang i løpet av 2016-2017. I tiden
fremover vil det også startes opp kvalitative dybdestudier som baserer seg på resultatene fra de
kvantitative målingene.

GoBaN er drevet av Høgskolen i Oslo og Akershus, men har flere samarbeidspartnere både
nasjonalt og internasjonalt:
Universitetet i Stavanger (UiS)
Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV),
Universitetet i Nordland (UiN)
Birkbeck, University of London / University of Oxford
*NCKO (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek) University of Amsterdam / Radboud University

Prosjektledere Blikk for Barn
Professor Leif Hernes
Telefon: 6723 7492/928 91 326
E-mail: leif.hernes@hioa.no
Førstelektor Ellen Os
Telefon: 6723 7536/928 24 658
E-mail: ellen.os@hioa.no
Prosjektledere GoBaN
Seniorforsker Lars Gulbrandsen
Telefon: 924 83 241
E-mail: lars.gulbrandsen@nova.hioa.no
Førsteamanuensis Elisabeth Bjørnestad
Telefon: 6723 7419/951 62 017
E-mail: elisabeth.bjornestad@hioa.no
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