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Andel norske barn som går i barnehage gir UNIKE muligheter

Andel barn i barnehage
2021:

3-5 år: 97,4 %

1-2 år: 87.0%



Tidlig innsats

Grunnlaget for læring og utvikling legges tidlig i livet.

Barns hjerne er ekstra sensitiv for stimulering de første 5 leve 
årene.

Pedagogiske tiltak i tidlige barneår har vist seg å være langt mer 
effektive enn innsats senere i barns liv.



Tidlig innsats - pyramidemodellen (Fox, mfl, i Drugli, 2021)
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Nivå 4
Tilpasset hjelp til enkelt barn

Nivå 3
Fremme sosioemosjonell utvikling hos 

barn i risiko

Nivå 2
Støttende og stimulerende miljø

Nivå 1
Gode relasjoner



Fra RAMMEPLANEN

«Barnehagen skal ha en helsefremmende og 
forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske 
helse skal fremmes i barnehagen.»

www.Udir.no



Strukturkvalitet
● Antall barn pr. voksne*
● Gruppestørrelse*
● Utdanningsnivå
● Stabilitet i voksen gruppen
● Lønnsbetingelser
● Lokaler/Fysisk areal (inne og ute)
● Utstyr og materiell

Prosesskvalitet
● Kvaliteten på barn-voksen relasjonen 
● Kvaliteten på barn-barn relasjonen
● Aktiviteter/materiell
● Pedagogisk innhold og stimulering

Barnets daglige erfaringer i 
barnehagen

6

Forutsetter høy kvalitet



Betydningen av kvalitet

Høykvalitetsbarnehager kan fremme barns psykiske helse og kognitive 
utvikling (Burchinal, Kainz & Cai, 2011; Belsky et al., 2007; Burger, 2014). 

Barnehager med lav kvalitet kan være skadelige for barns trivsel og 
utvikling både på kort og lang sikt (McCartney et al., 2010; Sagi et al., 2002). 
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Stor forskjell på kvalitet på tross av relativt like 
rammebetingelser

● Gjentatte resultater viser store kvalitetsvariasjoner mellom 
barnehager i Norge (GOBAN:Bjørnestad & Os, 2018; Drugli og Berg-Nielsen, 2019).

o I internasjonal sammenheng scorer Norge middels (særlig på 
læringsstøtte/stimulering)

● Det vil si at det kan finnes et uutnyttet potensiale i mange norske 
barnehager.



Samspillskvalitet kan forbedres ved 
profesjonsutvikling

Profesjonsutvikling:

1. aktiviteter som fremmer de ansattes ferdigheter og kunnskap
2. hvordan de ansatte bruker kunnskapen og ferdighetene i samspill med 

barna.
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Didaktisk komponent: 
Felles kunnskap 
(fagdager, workshops 
etc.)

Tilbakemelding på 
egen praksis
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Virksomme programmer for profesjonsutvikling har typisk følgende 
komponenter (Brunsek et al., 2020)

Veiledning

• Ansattes turnover blitt sett på som en trussel for å lykkes. 
• Inkludering av flere av komponentene sees å være ekstra viktig (Egert et 2020).



Trygg før 3 
en modell for å fremme samspillskvalitet 
gjennom barnehagebasert 
kompetanseutvikling



Hva er Trygg før 3?

Utvikling og testing av en modell for å fremme samspillskvalitet på 
småbarnsavdelinger gjennom profesjonsutvikling.

Cluster-randomisert kontrollert studie
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Hvem var med?
7 kommuner/bydeler:

Østensjø

Nordre Aker

Bærum

Lørenskog

Orkdal

Melhus

Stjørdal 

78 barnehager

187 småbarnsavdelinger

1561 barn med foreldre

794 ansatte

(T1)



1. Standardisert måling 
av kvalitet med 
CLASS, +  
tilbakemelding

2. Veiledning og 
refleksjon
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Komponentene i Trygg før 3

3. Fagdager om barns 
utvikling og psykiske 
helse for ALLE

4. Omfattende skriftlig materiell til foreldre og ansatte 7 hefter til foreldre og 2 veiledningsmanualer og 
30 siders ressurshefter til alle ansatte, nettside: www.tf3.no

http://www.tf3.no/


CLASSROOM ASSESSMENT SCORING 
SYSTEM (CLASS) Toddler(småbarn) (La Paro, Hamre & 
Pianta, 2012)

Elisabet Solheim Buøen, RBUP Øst og Sør

• Positivt klima

• Negativt klima

• Ansattes sensitivitet

• Ta barnets perspektiv

• Veiledning og reguleringsstøtte

Emosjonell og atferdsmessig støtte

• Tilrettelegge for læring og utvikling

• Kvalitet på tilbakemeldinger

• Språkstøtte

Støtte til læring og utvikling 



Forskningsspørsmål

Har Trygg før 3 hatt en effekt på samspillskvaliteten målt ved CLASS?

CLASS data fra måletidspunkt T1, T2 og T3.
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Samspillskvaliteten i intervensjonsgruppen økte
signifikant mer på alle CLASS dimensjonene, 
sammenlignet med kontrollgruppen

Kvaliteten i intervensjonsgruppen gikk opp mens 
kvaliteten i kontrollgruppen gikk ned.

Effektstørrelsene (Cohens-d) for CLASS 
domenene:
● Emosjonell støtte:  0.3 (T2), 0.4 (T3)
● Støtte til læring og utvikling: 0.7 (T2), 0.8 (T3)
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Funn oppsummert

www.tf3.no; Buøen et al., 2021



Kvalitative funn (11 intervjuer, foreløpige funn)

Ansatte rapporterer at:

● barn har fått det bedre; reduksjon av både eksternaliserte og 
internaliserte vansker samt at barna viser mer positive følelser

● de har blitt mer bevisst på egen rolle og praksis 

● de har blitt bedre til å møte barnas vanskelige følelser
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Variasjoner i kvalitet også etter intervensjonen
CLASS 
dimensjon

Intervensjon 
(pre)

Kontroll (pre) Intervensjon 
(post)

Kontroll (post)

Positivt Klima 4.0 – 7.0 3.0 – 7.0 4.0 – 7.0 3.0 – 7.0
Negativt Klima 1.0 – 2.0 1.0 – 2.0 1.0 – 2.0 1.0 – 3.3
Ansattes 
sensitivitet

3.7 – 7.0 2.0 – 7.0 4.0 – 7.0 2.7 – 7.0

Ta barnets 
perspektiv

3.7 – 7.0 1.3 – 7.0 3.3 – 7.0 2.3 – 6.7

Reguleringsstøtte 2.7 – 7.0 2.0 – 7.0 3.7 – 7.0 2.0 – 6.7
Tilrettelegging for 
læring og utvikling

1.7 – 6.0 1.3 – 6.7 2.7 – 7.0 1.7 – 5.7

Kvalitet på 
tilbakemeldinger

1.3 – 6.7 1.0 – 5.7 2.0 – 7.0 1.0 – 5.3

Språkstøtte 1.3 – 6.7 1.3 – 6.0 2.0 – 7.0 1.3 – 5.7



Kunnskapsbasert, kontinuerlig og systematisk 
kvalitetsutvikling i barnehagen bør være en viktig 

del av kommunens forebyggende arbeid!

Implikasjoner
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Tusen takk for meg!
Elisabet.solheim@r-bup.no


