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Forord

Kunnskapssenter for utdanning og FILIORUM-Senter for barnehageforskning søkte sammen om å 
få anledning til å arbeide med den skandinaviske databasen over empirisk barnehageforskning for 
årene 2018 og 2019. Siden vi anser dette arbeidet som et viktig bidrag til kunnskap om og videre-
utvikling av barnehageforskning, var gleden derfor stor da vi fikk et positivt svar på søknaden vår. 

Denne rapporten tar for seg årene 2018 og 2019, og setter resultater fra disse årene i sammenheng 
med tidligere forskningskartlegginger gjort for databasen NB-ECEC. Dermed er det mulig å vurdere 
utviklingstrender fra 2006 til 2019 på flere viktige områder. Vi håper arbeidet som er gjort vil kom-
me mange til nytte, både barnehageforskere, barnehagelærerstudenter, og  ansatte i barnehager, 
og at resultatene kan anvendes i diskusjoner blant beslutningstakere. 

Vi takker for at vi ble vist tillit til å utføre oppdraget. Vi takker også alle som har bidratt til gjen-
nomføring: Forskere og administrasjon ved Kunnskapssenter for utdanning, forskere i FILIORUM, 
det skandinaviske ekspertpanelet, og ikke minst prosjektleder May Irene Furenes som har styrt 
prosjektet trygt i havn. 

Universitetet i Stavanger,

Elaine Munthe     Elin Reikerås

Senterleder     Senterleder

Kunnskapssenter for utdanning  FILIORUM-Senter for barnehageforskning
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1 Introduksjon

Databasen NB-ECEC er et resultat av et samarbeid mellom Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), det 
svenske Skolverket og det norske Utdanningsdirektoratet. Databasen gir brukere mulighet til å søke 
og identifisere studier med korte oppsummeringer som er blitt kvalitetsvurdert og kategorisert 
innen forhåndsdefinerte kategorier. Den gir også tilgang til rapporter som dokumenterer resultater 
av kartlegginger av forskning fra de tre landene for hvert år siden 2006. Rapportene gir tilgang 
til utførlige tabeller og til vurderinger av trender i skandinavisk barnehageforskning. Slik sett er 
databasen en viktig kunnskapsbase for barnehagelærerstudenter, barnehagelærere og -ledere, 
lærerutdannere, forskere og beslutningstakere på kommunalt og nasjonalt nivå. 

Høsten 2020 ble ansvaret for å gjennomføre kartlegging av skandinavisk barnehageforskning for 
årene 2018 og 2019 lyst ut. Oppdraget omfattet kartlegging som tok utgangspunkt i systematikken 
og kategorier brukt i tidligere kartlegginger for NB-ECEC, samt vurdering av kvalitet, å skrive korte 
oppsummeringer av studier for den digitale databasen (med oversettelser), og å oppsummere 
arbeidet i to rapporter: en tabellrapport som omfatter tabeller over alle resultater fra kartlegging 
av forskningen fra 2018 og 2019, både samlet og for hvert land, og en rapport som tar for seg 2018 
og 2019, men som også belyser og vurderer tendenser i barnehageforskning i de tre skandinaviske 
landene fra 2006–2019. 

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) har som mandat å gjennomføre og å formidle systematiske 
kunnskapsoppsummeringer av relevans for hele utdanningssektoren. FILIORUM er et senter for bar-
nehageforskning som skal bidra til kvalitet i barnehager og barnehageforskning. Begge er lokalisert 
til Universitetet i Stavanger, men er nasjonale sentre. Sentrene vurderte det som naturlig å søke 
om dette oppdraget i fellesskap og var svært glade for å få anledning til å gjennomføre arbeidet. 

Databasen administreres av Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). 

May Irene Furenes, KSU, har ledet arbeidet med kartlegging av skandinavisk barnehageforskning for 
2018 og 2019. Forskere ved KSU har stått for søk, innhenting og screening av studier (se Bilag 1). 
21  forskere ved KSU og FILIORUM har kodet og vurdert de inkluderte studiene (Bilag 1). Et 
 skandinavisk ekspertpanel bestående av 12 barnehageforskere fra Danmark, Sverige og Norge har 
hatt ansvar for å være «reviewer to» og har vært viktige for å sikre reliabilitet i studiets koding og i 
vurdering av kvalitet (se Bilag 2). Et kriterium for sammenstilling av panelet har vært at det samlet 
sett dekker skandinavisk barnehageforskning når det gjelder innhold og metodologi. 

Administrativt ansatte ved KSU har arbeidet kontinuerlig i et tett samarbeid med prosjektleder, 
forskere og ekspertpanel og med EPPI-senteret i London som er ansvarlig for programvaren som 
anvendes. 

Denne rapporten redegjør for den skandinaviske, empiriske barnehageforskningen for årene 
2018 og 2019, samt utviklingen over tid fra 2006 – 2019. Vi har valgt å begynne rapporten med en 
oversikt over sentrale tendenser i barnehageforskning fra 2006–2019 (kapittel 2), å oppsummere 
disse (kapittel 3), og deretter å presentere det systematiske og metodiske arbeidet som ligger til 
grunn for resultatene (kapittel 4). Slik sett, blir resultater presentert før metode i denne rapporten. 
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2 Sentrale tendenser i barnehageforskning fra 2006–2019

Dette kapittelet redegjør for og analyserer tendenser i den skandinaviske, empiriske barnehage-
forskningen. De områdene vi vurderer som spesielt viktige for forskningspolitikk og for forskere 
i feltet, og som vi av den grunn vil løfte fram til diskusjon, er: Tendenser relatert til publiserings-
statistikk (antall publikasjoner totalt over år, antall fordelt på land, antall fordelt på språk), trekk 
ved forskningens kjerne (hvilke tema er sentrale i forskning og hvilke aldersgrupper studeres) og 
forskningsmetode (har vi et metodemangfold i barnehageforskning). I tillegg vil vi se nærmere på 
tendenser knyttet til vurdering av studienes kvalitet. 

2.1 Antall studier som er inkludert og fordeling på land
Figur 1 viser det totale antallet studier som er inkludert hvert år fra 2006–2019. Som figuren illus-
trerer var antall inkluderte studier nokså stabilt på rundt 50 studier hvert år fram til 2010, mens det 
fra 2010 til 2019 har vært en forholdsvis stor økning hvert år, med noen mindre svingninger. 2017 
skiller seg ut med en nedgang i inkluderte studier, noe som kan skyldes at kriteriene for inklusjon ble 
innskjerpet. I 2018 og videre i 2019 er antall studier igjen økende til henholdsvis 195 i 2018 og 204 i 
2019. Antall studier i 2019 er det høyeste antallet i NB-ECEC sin historie, og fire ganger så høyt som 
i 2006.

Tall fra 2006–2016 er hentet fra rapporten «Forskningskortlægning og -vurdering af skandinavisk dagtilbudsforskning for 0–6-årige i året 2016». Tall 
fra 2017 er hentet fra rapporten «Forskningskortlægning og -vurdering af skandinavisk dagtilbudsforskning for 0–6-årige i året 2017». 

En mulig forklaring på denne økningen er at det har vært økte muligheter for forskere å få eksterne 
forskningsmidler de siste årene (og dermed økt forskningstid) gjennom satsinger fra forsknings-
rådene i de ulike landene, EU-midler og lignende. Mange av de utlyste midlene forutsetter samarbeid 
i større forskergrupper, noe som også kan ha påvirket produksjon i positiv retning. I tillegg har det 
også vært forskerskoler rettet mot barnehagesektoren (Sverige) og en inkludering av barnehage-
forskning i større forskerskoler, slik som den norske forskerskolen for lærerutdanning (NAFOL) hvor 
omtrent en fjerdedel av de 260 deltakerne kommer fra barnehagesektoren. En annen årsak for den 
tydelige økning i inkluderte arbeider for årene 2018 og 2019 kan være at det er søkt etter litteratur 
i flere internasjonale databaser, og at muligheten for å finne publiserte studier dermed har økt. 

Figur 1 (ovenfor) viser videre fordelingen av studier fordelt på land for hvert år. Sverige er registrert 
med totalt 98 studier i 2018 og 103 studier i 2019, etterfulgt av Norge med henholdsvis 58 i 2018 
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Figur 1. Totalt antall studier inkludert i kartleggingene fra 2006 til 2019 og studier fordelt på land. 
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og 63 i 2019. Danmark har 46 i 2018 og 41 i 2019, mens andre OECD-land er registrert med 14 i 
2018 og 16 i 2019. Det kommer frem av figur 1 at alle land har økt antall studier. Antall studier fra 
Danmark økte fra 17 studier i 2006 til 25 studier i 2017, mens det i 2018 og 2019 ble inkludert 
henholdsvis 46 og 41 studier. Men selv om antallet studier har økt, er det ikke skjedd en like stor 
forholdsmessig vekst i inkluderte studier i Danmark som i de to andre skandinaviske landene. I 2006 
stod Danmark for over en tredjedel av de inkluderte studiene, men siden 2009 har Danmark vært 
landet med færrest bidrag. I 2018 kom kun 24 % av studiene fra Danmark, mens det i 2019 var en 
ytterligere nedgang til 20%. 

Sverige har hatt en betraktelig økning i inkluderte studier fra totalt 22 i 2006 til 98 i 2018 og 103 
i 2019. Fram til 2013 hadde Sverige mellom 19 og 30 studier. Fra 2013 til 2014 var det en dobling 
av inkluderte studier, og vi ser et nytt stort hopp fra 2017 til 2018 der det igjen skjedde nesten en 
dobling. Også fra 2018 til 2019 er det en økning. Totalt sett er Sverige landet med flest inkluderte 
studier i databasen fra 2006–2008 (over 40 % alle disse årene). I både 2018 og 2019 står Sverige 
for ca. 50 % av alle de inkluderte studiene.

Norge er landet med færrest inkluderte studier de første årene av kartleggingen. Fra 2009–2014 
øker antall norske studier (fra 23 til 69), og Norge er det landet som har flest inkluderte studier i 
perioden 2009–2014, til tross for en mindre populasjon. I 2012 er 57 % av studiene norske. Etter 
2015 er det en viss økning i antall publikasjoner, men ingen dramatisk endring. I 2018 står Norge 
for ca. 30 % av de inkluderte studiene, og ca. 31 % av studiene i 2019. 

En faktor som skiller Sverige fra de andre landene er at Sverige har en ordning med licentiatavhand-
linger, og disse er inkludert i NB-ECEC. I Danmark og Norge er ph.d.-avhandlinger den laveste grad 
av akademiske avhandlinger som inngår. Det er også en økende tendens til at ph.d.-avhandlinger 
er artikkelbaserte, og ettersom det er kun avhandlingen og ikke de enkelte artiklene som inngår i 
kartleggingen for 2018 og 2019, kan det være at det reelle antallet publikasjoner ikke kommer frem 
på en sammenlignbar måte. 

2.2  Publiseringsspråk
Figur 2 viser studienes publiseringsspråk fra 2006 til 2019 (komparativ informasjon mangler for 
årene 2011–2014). 

Det er kun registrert ett språk per studie. Tall fra 2006–2016 er hentet fra rapporten «Forskningskortlægning og -vurdering af skandinavisk dagtilbuds-
forskning for 0–6-årige i året 2016». Tall fra 2017 er hentet fra rapporten «Forskningskortlægning og -vurdering af skandinavisk dagtilbudsforskning 
for 0–6-årige i året 2017». 
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Figur 2.Prosentvis fordeling av studienes publiseringsspråk fra 2006 til 2019.
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Kartleggingen viser at i 2018 og 2019 ble henholdsvis 54 % (106 studier) og 56 % (114) av studi-
ene skrevet på engelsk. Videre er publiseringsspråk fordelt med henholdsvis 20 % (38 studier) av 
studiene på svensk i 2018 og 18 % (36 studier) i 2019. Andel studier skrevet på norsk er 14 % (27 
studier) for 2018 og 14 % (28) for 2019. Totalt 12 % (24 studier) i 2018 og 13 % (26) av studiene 
i 2019 er skrevet på dansk. 

Antall publikasjoner på norsk er forholdsvis stabilt fra 2015, mens antall publikasjoner på svensk har 
mer enn doblet seg fra 2017 til 2018/2019. Antall danske publikasjoner har også økt noe i denne 
perioden. I perioden 2006–2016 er det en økende andel publikasjoner som er skrevet på engelsk. Vi 
mangler tall for 2011- 2014, men figur 2 indikerer at det er en kontinuerlig økning fra 2006–2016 i 
engelskspråklige publiseringer. Det ser ut til at publiseringsraten når det gjelder publikasjoner på 
engelsk har stabilisert seg på et nivå rundt 50 % etter 2015. 

Det at halvparten av studiene er publisert på engelsk kan skyldes at flere skandinaviske barnehage-
forskere er involvert i internasjonale prosjekter og forskningsnettverk der engelsk er felles språk. 
Muligens kan også innføringen av bibliometriske forskningsindikatorer i de skandinaviske landene 
ha bidratt til denne økningen. 

2.3 Studienes forskningsmetode
Figur 3 viser prosentvis fordeling av forskningsmetoder som er brukt i de inkluderte studiene fra 
2013 til 2019 (tall fra perioden 2006–2013 er ikke tilgjengelige). 

Det er kun registrert en forskningsmetode per studie. Tall fra 2013–2016 er hentet fra rapporten «Forskningskortlægning og -vurdering af skandinavisk 
dagtilbudsforskning for 0–6-årige i året 2016». Tall fra 2017 er hentet fra rapporten «Forskningskortlægning og -vurdering af skandinavisk dagtilbuds-
forskning for 0–6-årige i året 2017».

Kvalitativ metode er mest brukt både i 2018 og 2019. Over 70 % av studiene har brukt kvalitativ 
metode i studien. 13 % av studiene brukte kvantitativ metode i 2018, mens 11 % av studiene 
brukte kvantitativ metode i 2019. 

Som vi ser av figur 3 har bruken av kvalitativ metode holdt seg ganske stabilt og høyt. Mellom 60–
80 % av studiene faller inn under denne kategorien. Bruken av kvantitativ metode er forholdsvis 
uvanlig og ligger på mellom 10–18 % av utvalget. Bruken av blandede metoder (mixed methods) 
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Figur 3. Studienes forskningsmetode fra 2013 til 2019.
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var høyest i studiene som inngikk i utvalget i 2013, og har siden ligget på ca. 5–10 %. Det er verdt å 
merke seg at det er flere kunnskapsoversikter i utvalget i 2018 og 2019. 

Figur 4 viser datainnsamlingsmetoder som er anvendt i de inkluderte studiene. Det er viktig å merke 
at en studie kan omfatte flere datainnsamlingsmetoder, som f.eks. både observasjon og intervju. 

Det er mulig å registrere flere datainnsamlingsmetoder per studie. Tall fra 2006–2016 er hentet fra rapporten «Forskningskortlægning og -vurdering af 
skandinavisk dagtilbudsforskning for 0–6-årige i året 2016». Tall fra 2017 er hentet fra rapporten «Forskningskortlægning og -vurdering af skandinavisk 
dagtilbudsforskning for 0–6-årige i året 2017». 

Totalt 38 studier i 2018 og 59 studier i 2019 rapporterer på flere datainnsamlingsmetoder per 
studie. Flest studier rapporterer at de har brukt observasjon. I 2018 var det 79 (41 %) som rap-
porterte bruk av observasjon, mens i 2019 rapporterte 97 (48 %) at de brukte observasjon som 
metode for innhenting av data. Videre ser vi at video er en datainnsamlingsmetode som blir mye 
brukt. 65 studier anvendte video i 2018 (33 %) og 69 i 2019 (34 %). Flere studier rapporterer at de 
bruker intervju som metode for datainnsamling. Vi ser at i 2018 var det 64 som brukte intervju som 
metode (33 %) og 61 i 2019 (30 %). Bruk av tester (kliniske tester, fysiske tester, praktiske tester 
eller psykologiske) som datainnsamlingsmetode i årene 2018 og 2019 er henholdsvis på 9 % og 
5 %. Selv om denne datainnsamlingsmetoden ikke er den mest brukte, viser tallene at flere studier 
bruker tester. 

Figuren viser at bruk av observasjon holder seg stabilt høyt i årene 2006–2019, og det samme gjør 
bruken av én- til-én intervju og spørreskjema som datainnsamlingsmetode. Bruk av fokusgruppein-
tervju som datainnsamlingsmetode har økt siden 2012. Det samme ser vi for bruk av lydopptak. Vi 
ser også at bruken av andre datainnsamlingsmetoder hadde et fall fra 2013 til 2016, men tok seg 
opp fra 2016 til 2019. Bruk av video øker fra 2012, med en markant økning fra 2017. Videre ser vi at 
psykologiske, kliniske og praktiske tester blir lite brukt som datainnsamlingsmetode. Forsknings-
oversikter kom først inn som kategori i 2016. I 2016 og 2017 var det kun én forskningsoversikt per 
år mens det i 2018 er en økning til 9 studier og i 2019 en ytterligere økning til 13 studier. 
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Figur 4. Trender datainnsamlingsmetode fra 2006 til 2019.
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2.4 Studienes formål og fokusområder
Figur 5 viser en oversikt over studienes formål. Formål er blitt kodet i fem kategorier: Beskrivende, 
å utforske relasjoner, effektstudier eller studier av intervensjoner («what works»), og å kartlegge 
forskning. 

Det er mulig å registrere flere formål per studie. Tall fra 2006–2016 er hentet fra rapporten «Forskningskortlægning og -vurdering af skandinavisk 
dagtilbudsforskning for 0–6-årige i året 2016». Tall fra 2017 er hentet fra rapporten «Forskningskortlægning og -vurdering af skandinavisk dagtilbuds-
forskning for 0–6-årige i året 2017». Utvikling av metoder ble fjernet i 2013.

For 2018 og 2019 rapporterer henholdsvis 65 % og 66 % av studiene at de har som formål å 
 beskrive. Beskrivende studier er studier som tegner et bilde av en situasjon. Et noe mindre antall 
studier rapporterer at de har som formål å utforske relasjoner (22 % i 2018 og 21 % i 2019). Studier 
som utforsker relasjoner, tar sikte på å studere sammenhengen mellom variabler. Kun 9 % i 2018 og 
4 % i 2019 rapporterte at de hadde som formål å undersøke «what works», som omfatter studier 
som undersøker årsaks-virkningssammenhenger og kausalitet. Kun 4 % i 2108 og 5 % i 2019 av 
studiene rapporterte at de har som formål å kartlegge forskning. Slike forskningsoversikter bygger 
på empiriske forskningsarbeider knyttet til et bestemt tema, problem eller forskningsspørsmål. 
I figur 5 er det flest studier som har som formål å beskrive i perioden 2006–2019, men færre i 2014. 
I 2014 har studier med formål å utforske relasjoner en topp. Et interessant funn er at det var flere 
studier med formål å studere hva virker i 2006 enn i 2019. Figur 5 viser en nedgang, men med en 
topp i 2008, når det gjelder studier som er opptatt av spørsmål som undersøker «hva virker». Vi ser 
også at studier med formål å kartlegge forskning er på sitt høyeste i 2007 og 2008 med henholdsvis 
7 % og 12 %, mens det i perioden 2009–2019 er på mellom 0–5 %.
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Figur 5. Trender studiens formål fra 2006 til 2019.
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Figur 6 viser hvilke emner studiene handler om. 

Figur 6 gir en oversikt over de emner som studiene handler om. Siden en studie kan omhandle flere emner, er det mulig å rapportere på flere emner per 
studie.

Det er mulig å registrere flere emner per studie. Tall fra 2006–2016 er hentet fra rapporten «Forskningskortlægning og -vurdering af skandinavisk 
dagtilbudsforskning for 0–6-årige i året 2016». Tall fra 2017 er hentet fra rapporten «Forskningskortlægning og -vurdering af skandinavisk dagtil-
budsforskning for 0–6-årige i året 2017». Kategorien Organisasjon og ledelse ble i 2015 endret fra Organisasjon og læring. I 2016 ble svarkategorien 
Teknologi og IKT tilført.

Det er flest studier som rapporterer at de omhandler temaene Undervisning og læring (85 i 2018 
og 77 i 2019) samt Pedagogiske praksiser (84 i 2018 og 84 i 2019). Figuren viser at temaer som 
Organisasjon og ledelse, Barnets perspektiv, Læreplaner, Like muligheter og Evaluering og vurde-
ring er representert i 21–35 av studiene som er inkludert. Et mindre antall studier rapporterer på 
temaene Økonomi, Barnehagelærerens karrieremuligheter, Metodologi, Helse, Klasseromsledelse, 
og Overgang mellom barnehage og skole. 

I 2018 og 2019 er det flere studier som omhandler andre temaer enn de svaralternativene som er 
oppgitt. Temaer som er blitt kodet i kategorien Annet er følgende: Kunst og kultur, Minoriteter og 
inkludering, Assistenters karrieremuligheter samt Miljø og bærekraft. 
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Figur 6. Studiens emner fra 2006 til 2019.
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Figur 6 viser at det er en markant økning over tid i antall studier som berører temaet Undervisning 
og læring og Læreplaner. Det er en nokså stabil og jevn økning i temaet Like muligheter. Temaer 
som Pedagogiske praksiser, Kvalitet i barnehagen og Barnets perspektiv har hatt en klar økning 
siden de ble inkludert i 2013 og frem til 2019.

2.5  Aldersgrupper
Figur 7 viser hvilke aldersgrupper som informerer studiene. I studier der observasjoner eller inter-
vjuer av barn inngår som en del av datagrunnlaget har vi informasjon fra 2017, 2018 og 2019 om 
alderen på barna. 

Det er mulig å registrere flere aldersgrupper per studie. Tall fra 2017 er hentet fra rapporten «Forskningskortlægning og -vurdering af skandinavisk 
dagtilbudsforskning for 0–6-årige i året 2017». 

Slik figur 7, viser er det flere studier som bruker data fra de eldste barnehagebarna enn fra de 
yngre. I 65 % av alle studiene fra 2017 var 4-, 5- og 6-åringer informanter. I 2018 og 2019 henter 
fremdeles 60 % av forskningen data fra disse aldersgruppene. Mest forskning alle disse tre årene 
har vært gjennomført med data på 5-åringer, og det er en stor økning fra 2017 til 2018, men antallet 
holder seg stabilt til 2019. Studier med data på 3-åringer har mer enn doblet seg fra 2017 til 2018 
(henholdsvis 23 studier og 49 studier), og selv om tallet gikk ned til 46 i 2019 kan dette være en 
indikasjon på at også 3-åringer inkluderes som informanter i stadig flere studier. Antall studier som 
inkluderer 1–2 åringer har vært økende gjennom de tre årene. Samlet sett ser det likevel ut til at 
studier i mindre grad inkluderer data på de yngste barnehagebarna, de under tre år, enn data på de 
eldste barnehagebarna.

2.6 Vurdering av forskningskvalitet for barnehagetilbudsforskningen 
Forskningskvalitet er vurdert ut fra forhåndsdefinerte kriterier, og er blitt kodet som høy, middels 
eller lav kvalitet. Kriteriene for å kunne oppnå høy eller middels kvalitet er basert på hvorvidt studi-
en er rapportert med tilstrekkelig transparens knyttet til datainnsamlingsmetoder, analysemetode 

 
 

Figur 7. Aldersgrupper som informerer studien fra 2006 til 2019.
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samt beskrivelse av utvalg og rekruttering. Det er dermed selve beskrivelsen av studiene i de 
vurderte bidragene som danner grunnlaget for vurdering av forskningskvalitet. En mangelfull frem-
stilling utelukker ikke at studien likevel hadde bedre kvalitet enn det som kommer frem i teksten. 

Figur 8 viser at flest studier blir vurdert til middels forskningskvalitet, med henholdsvis 47 % i 
2018 og 49 % i 2019. Videre er 24 % i 2018 og 28 % i 2019 av de inkluderte studiene blitt vurdert 
til å holde høy kvalitet. Vi ser også at 29 % av studiene i 2018 og 23 % av studiene i 2019 får 
vurderingen lav kvalitet. 

Det er kun registrert en kvalitetsvurdering per studie. Tall fra 2006–2016 er hentet fra rapporten «Forskningskortlægning og -vurdering af skandinavisk 
dagtilbudsforskning for 0–6-årige i året 2016». Tall fra 2017 er hentet fra rapporten «Forskningskortlægning og -vurdering af skandinavisk dagtilbuds-
forskning for 0–6-årige i året 2017».

En interessant trend viser seg i andelen studier med lav kvalitet (evidensvekt). Den generelle tren-
den er her at andelen studier med lav rapporteringskvalitet stiger i takt med det økte publiserings-
tallet (se figur 1). Allerede fra 2013 er det en større andel studier med lav kvalitet enn med høy 
kvalitet. Trenden kulminerer i 2016, hvor det for første gang registreres en større andel studier med 
lav (56 %) enn middels kvalitet (32 %). Den kontinuerlig økende andelen studier med lav kvalitet 
snur først i 2017, hvor det igjen ble en mindre andel studier med lav kvalitet (38 %) enn med middels 
kvalitet (46 %). Derfra reduseres andelen studier med lav kvalitet ytterligere. I 2019 utgjøre studier 
med lav kvalitet på 23 %, og er dermed også lavere enn andelen studier med høy kvalitet (28 %).

En viss forsiktighet må utvises i tolkning av disse endringene. Én mulig forklaring for variasjonene 
kan ligge i endringene av vurderingskriteriene og hvordan de har blitt fulgt opp og praktisert av 
ulike vurderingspaneler som har ulik sammensetning. Likevel kan denne utviklingen også være et 
uttrykk for en faktisk økning av kvalitet over tid. Mens man fra 2010 og utover var mest opptatt av 
å øke publiseringsvirksomheten i institusjoner som driver med forskning på barnehage i de skandi-
naviske land, noe som i særlig grad innbefatter lærerutdanningsinstitusjoner, er det kanskje først 
i de siste årene at forskningskompetanse og -erfaring har funnet utslag i en kvalitetsøkning. En 
årsak for det kan være en utvidet mulighet (og krav) til å ta en doktorgrad på området i de nordiske 
land. Doktorgradskandidater skriver i nyere tid mest artikkelbaserte avhandlinger og i forbindelse 
med dette kan økningen også reflektere økt internasjonalisering, forskningskompetanse og publi-
seringskompetanse i skandinavisk barnehageforskning.

I bilaget til denne rapporten er det en oversikt over kvalitetsvurdering i forhold til type publikasjon 
(bilag 6), metode (bilag 7), publiseringsspråk (bilag 8) og studiens formål (bilag 9). 
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Figur 8. Vurdering av studienes forskningskvalitet fra 2006 til 2019 i prosenter.
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3 Sammenfatning og konklusjon 

Kartleggingen for 2018 og 2019 viser at det er en fortsatt økning i antall publikasjoner, noe som 
tyder på at det forskes mer og at det sannsynligvis finnes flere aktive barnehageforskere. Dermed 
skapes det et bedre grunnlag for at barnehagelærerutdanningene og andre utdanninger innenfor 
feltet, samt ulike tilbud for profesjons- og kompetanseutvikling, kan bli mer forskningsbasert. An-
delen publikasjoner som er rettet mot «Pedagogiske praksiser» og «Undervisning og læring» viser 
den mest markante økningen gjennom de siste åtte årene, og dette kan tyde på at forskningens re-
levans for praksisfeltet øker tilsvarende. Vi ser også en større bredde i aldersgrupper som studiene 
omhandler, selv om det fortsatt er en overvekt av studier som tar for seg eldre barn i barnehagen. 

Det stadig økende antallet studier som benytter seg av ulike former for observasjon som 
forskningsmetode kan tas som en mulig indikator for en viss praksisnærhet i forskningen. Mulige 
forklaringer for denne utviklingen kan både ligge i større nasjonale satsninger, men også en økt 
internasjonal orientering av barnehageforskningen i de skandinaviske landene. 

Når det gjelder forskningsmetoder så er det fortsatt en stor dominans av forskning som har en de-
skriptiv tilnærming (over to tredjedeler av publikasjoner i 2018 og 2019) og som baserer seg uteluk-
kende på kvalitative data (omtrent tre kvart av publikasjoner i 2018 og 2019). Her synes forholdene 
nokså stabile sammenlignet med tidligere års kartlegginger. Disse funnene understreker behovet 
for et større metodemangfold for å styrke kunnskapsgrunnlaget som framkommer i skandinavisk 
barnehageforskning. Dette reflekterer en forskningstradisjon i skandinavisk barnehageforskning 
der metoder som frembringer kvalitative data har dominert. De fleste veiledere i forskerutdan-
ningene vil dermed selv ha sin styrke innen kvalitativ forskning, noe som medfører at bestemte 
typer forskningsspørsmål ikke vil bli stilt og blir overlatt til andre forskere og akademiske disipliner. 
Tverrfaglig- og disiplinært samarbeid kan være en mulighet for å utvide metoderepertoaret som 
brukes i skandinavisk barnehageforskning. 

Andelen publikasjoner med middels og høy kvalitet øker, noe som kan bety at barnehageforsknin-
gen i de skandinaviske landene de siste årene ikke bare har publisert kontinuerlig mer, men også 
bedre forskning. Flere årsaker kan ha bidratt til styrkingen av kvaliteten. En av disse kan være 
internasjonaliseringen av forskning. Andelen engelskspråklige publikasjoner har siden 2015 ligget 
på mellom 50–60 %, mens den før 2010 lå under 20 %. Et viktig bidrag til dette kan være en styrket 
forskerutdanning, det vil si flere ph.d.-kandidater, som i betydelig grad publiserer internasjonalt. 
Dette kan igjen reflektere en større satsing på barnehage og barnehageforskning fra myndighete-
nes side, noe som blant annet kan finne uttrykk i en styrket forskningsfinansiering. En annen faktor 
er en større andel internasjonale samarbeidsprosjekter, som det økte antallet studier i samarbeid 
med andre OECD-land (14 i 2018 og 18 i 2019) kan være et uttrykk for. 

Man bør imidlertid også se på mulige ulemper med den betydelige dreining mot internasjonal (dvs. 
engelskspråklig) publiseringsvirksomhet. Selv om det medfører at skandinavisk forskning blir lest 
av flere og får større internasjonal betydning, kan forskningen miste noe av sin relevans for barne-
hagesektoren i de nordiske land, særlig med tanke på praksisfeltet. Et annet moment er at forskning 
og forskningsbaserte diskusjoner, som gjelder en så betydningsfullt samfunnssektor, også bør ha 
og ivareta sitt nasjonale fagspråk. Vi ser foreløpig ikke noe fare for at fagdiskusjoner mister de 
skandinaviske «morsmålene», men det synes viktig at også internasjonal publisert forskning gjøres 
tilgjengelig på skandinaviske språk. Fagtidsskrifter i de respektive landene, hvor det presenteres 
og diskuteres internasjonale publiserte skandinaviske forskningsprosjekter, vil her fortsatt ha en 
viktig funksjon, ikke minst for å gjøre forskningen relevant for praksisfeltet. 
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Selv om andelen publikasjoner som har blitt vurdert til «lav kvalitet» har falt betraktelig fra 2016 
(59 %) til 2020 (23 %), bør det problematiseres at nesten en kvart av publikasjonene fra 2019 
fortsatt ikke oppfyller de mest grunnleggende krav til god forskningsrapportering. Dette indikerer 
et fortsatt behov for å utvikle kunnskap om design og metode og om hvordan man arbeider trans-
parent og ivaretar troverdigheten i forskning. 

Det er videre verdt å merke seg at 33 % av publikasjoner i 2018 og 26 % av publikasjonene i 2019 
som bygger på kvalitative data ble vurdert til lav kvalitet, mens andelen for studier som bygger på 
kvantitative data var henholdsvis 20 % og 21 %, og for publikasjoner som benytter seg av blandete 
data (mixed method) henholdsvis 11 % og 5 %. Det er altså en tendens til at flere studier basert på 
utelukkende kvalitative data blir vurdert til lav kvalitet. Når det gjelder høy kvalitet blir tendensen 
enda tydeligere: Av studier basert på kvalitative data er det kun 16 % i 2018 og 20 % i 2019 som 
ble vurdert til høy kvalitet, mens andelen for studier basert på kvantitative data var henholdsvis 
54 % og 42 % og for publikasjoner basert på blandete data 39 % og 62 %. Her kan det reises 
spørsmål om det er en systematisk forskjell i vurderingen av forskningspublikasjoner basert på 
ulike typer data eller om det er en faktisk kvalitetsforskjell. En mulig forklaring kan ligge i at selve 
EPPI-systemet opprinnelig er utviklet for analyse av kvantitative studier og at det derfor finnes en 
systematisk skeivhet i vurderingsprosessen. En annen forklaring kan være at forskning basert på 
kvalitative data faktisk rapporteres med lavere kvalitet. 

Det er flere lovende tendenser å spore i kartleggingen fra 2018 og 2019 sammenlignet med fore-
gående år. Det som fortsatt ser ut til å være en utfordring for skandinavisk barnehageforskning er 
metodemangfold for å belyse et større mangfold av relevante problemstillinger, behov for flere 
studier av høy kvalitet blant de yngste barna, og større bevissthet og rapporteringskompetanse 
relatert til vitenskapelig design og metode. 
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4 Forskningskartleggingens metodiske grunnlag 

I dette kapittelet beskrives de metodiske retningslinjene som ligger til grunn for utarbeidelsen av 
forskningskartleggingen for 2018 og 2019. Hensikten med kapittelet er å redegjøre for de for-
skjellige faser i kartleggingen og for metodene som er benyttet for å skape transparens og styrke 
troverdigheten av funnene.

Forskningskartleggingen består av følgende faser: 1) systematisk søk i relevante databaser og 
håndsøk av publikasjoner for årene 2018 og 2019, 2) screening for identifisering av relevante 
studier, 3) koding og vurdering av studiene, 4) analyser og rapportering. 

4.1 Litteratursøk 
For årene 2018 og 2019 er det søkt etter relevante studier i de skandinaviske databasene NORA 
(Norge), ORIA (Norge), Idunn (Norge), NORART (Norge), Libris (Sverige), DIVA (Sverige), SwePub 
(Sverige), Bibliotek.dk (Danmark), og Forskningsdatabasen.dk (Danmark). Slik som tidligere år er 
det også søkt etter litteratur i den internasjonale databasen ERIC. For årene 2018 og 2019 er søket 
utvidet til også å inkludere de internasjonale databasene Scopus og Web of Science. Se bilag 3 for 
en oversikt over databaser og tidsskrifter det er søkt i.

4.2 Inklusjons- og eksklusjonskriterier 
Inklusjons- og eksklusjonskriterier som ble brukt til utvelgelse av inkluderte studier er: 

Forskning: Forskning forstås her som en form for systematisk kunnskapsproduksjon om som 
minimum inneholder et forskningsspørsmål eller et avgrenset forskningsfelt, en metodedel og en 
konklusjon. I tillegg skal forskningen relateres til eksisterende teoretisk eller empirisk forskning. På 
lik linje med tidligere års kartlegginger inngår kun pedagogisk og samfunnsvitenskapelig forskning 
som omhandler barnehagetilbudet. Det betyr at forskning som omhandler naturvitenskapelige og 
helsevitenskapelige problemstillinger ikke inngår i kartleggingen, selv om forskningen behandler 
data som er generert om barnehagetilbudet. Ph.d.-avhandlinger som er offentlig tilgjengelig inngår. 
Artikler fra artikkelbaserte ph.d.- avhandlinger inngår så lenge avhandlingen ikke er publisert i 
sin helhet. Videre inngår også licentiatavhandling fra Sverige, mens studier på lavere grads nivå, 
slik som bachelor-, master- og kandidatnivå ikke inngår i denne forskningsoversikten. Videre 
 ekskluderes populærvitenskapelige fremstillinger, lærebøker og policydokumenter. 

Publikasjonsår: Studiene skal være publisert i kalenderårene 2018 og 2019.

Land: Studien skal omhandle det skandinaviske barnehagetilbudet. Med skandinavisk forstås studi-
er bygger på data fra forskning på barnehager i Danmark, Sverige eller Norge. Studiet skal minimum 
behandle data fra et eller flere av de skandinaviske landene. I tillegg er studier som rapporterer 
data fra andre OECD-land inkludert så lenge de også rapportere på data fra et av de skandinaviske 
landene. 

Målgruppe: Studien skal ha en direkte tilknytning til barnehagen som en institusjon. Med dette 
menes at studien er rettet mot barnehagen som en offentlig eller privat institusjon som gir et tilbud 
til barn i aldersgruppen 0–6 år. I en dansk kontekst inkluderes dagpleje, vuggestude, børnehave og 
integrerende institusjoner. I en norsk kontekst omfattes barnehage, åpen barnehage og familie-
barnehage, mens det i en svensk kontekst inkluderes förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg 
og öppen förskola. Den svenske förskoleklass inngår også i forskningsoversikten for 2018 og 2019 
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siden barnehageklassen er obligatorisk fra 2018 og er del av den pedagogiske virksomheten som 
foregår i grunnskolen, men tilrettelagt for barn i alderen 6 år. Institusjoner med en særskilt faglig 
eller innholdsmessig profil, for eksempel naturbarnehager og idrettsbarnehager, er inkludert i 
denne forskningsoversikten fordi de er regulert av de respektive landenes barnehagelovgiving. 
Studier som omhandler overgangen mellom barnehage og skole, og som har et særskilt søkelys på 
barnehagen som institusjon, er også inkludert. 

Tema/emne: Studien må ha en problemstilling som er eksplisitt rettet mot selve barnehagetil-
budet (for eksempel oppgaver, innhold, arbeidsmåter, kvalitet), barn i barnehagen, personalet i 
barnehagen, ledere av barnehager, personer som utdanner seg til arbeid i barnehagen samt de 
personer og institusjoner som utdanner dem. Studier som retter seg mot overgangen og samarbeid 
mellom barnehage, skole og skolefritidsordning, og andre institusjoner slik som pedagogisk-psy-
kologisk tjeneste, vil også bli inkludert. Videre inkluderes temaer som barnehage som institusjon 
(organisasjon) og ledelse, samt barnehagepolitikk på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Her inngår 
ulike former for styringsdokumenter. Studiene har en empirisk tilnærming, noe som vil si at under-
søkelsen bygger på kvalitative eller kvantitative data. Studier som har som formål å øke kunnskap 
om barn, foreldre eller pedagoger, ledelsesaspekter, økonomiske eller samfunnsmessige aspekter 
av barnehagetilbudet inngår. 

4.3 Screening 
Alle studier som ble identifisert gjennom systematisk søk i skandinaviske og internasjonale databa-
ser og tidsskrifter er screenet av to forskere. Forskerne screenet alle artikler på abstrakt og fulltekst 
uavhengig av hverandre. Målet med screeningen var å ekskludere de studier som ikke tilfredsstiller 
inkluderingskriteriene. Uenigheter knyttet til ekskludering av studier i screeningfasen ble drøftet 
av de to uavhengige forskerne for å komme til en felles avgjørelse. Etter at screeningprosessen 
var gjennomført fikk det skandinaviske ekspertpanelet mulighet til å se gjennom alle inkluderte 
studier og foreslå forskningspublikasjoner som ikke ble identifisert i søkeprosessen. Ytterlige to 
artikler fra 2018 og en artikkel fra 2019 ble på denne måten inkludert for videre dataekstrahering 
og vurdering. Se bilag 4 for en sammenfatning av søke- og screeningfasen. Se også bilag 5 for en 
samlet oversikt over begrunnelse for ekskludering av artikler.

4.4  Koding og vurdering av kvalitet 
399 studier er inkludert i det samlede utvalget for 2018 og 2019, og det ble gjennomført dataek-
strahering (koding) og kvalitetsvurdering av disse. Softwareprogrammet EPPI-Reviewer Web 4 ble 
brukt i dette arbeidet. Programmet er utviklet av The Evidence for Policy and Practice Information 
and Coordinating Centre (EPPI-Centre) ved Institute of Education, University College London. 

Kodeskjemaet som ble benyttet til dataekstrahering og kvalitetsvurdering er det samme som 
er benyttet i tidligere kartlegging av studier for NB-ECEC. Skjemaet er strukturert i tre seksjo-
ner: Seksjon A som omfatter spørsmål om blant annet studiens geografiske opprinnelse, språk, 
forskningsdesign, metode og informanter, Seksjon B som etterlyser svar på spørsmål om studiens 
formål, tema, og ulike aspekter ved barnehagetilbudet, og Seksjon C som inneholder spørsmål om 
blant annet. transparens i rapportering av design, metoder, data og analyser. Kodeskjemaet som 
ble brukt i denne kartleggingen er presentert i bilag 6.

Koding av alle 399 artikler ble først gjennomført av forskere ved KSU og FILIORUM og deretter av 
det skandinaviske ekspertpanelet. For å ivareta habilitet ble alle forskerne bedt om å krysse av for 
studier der de var inhabile, og fordeling av studier tok hensyn til dette.
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Kvaliteten til hver studie ble vurdert av to fagfeller (en fra KSU/FILIORUM og en fra ekspertpanelet) 
og ble angitt som høy, middels eller lav. Forskningskvaliteten reflekterer en samlet, systematisk vur-
dering av i hvilken grad den enkelte studie svarer på allmenne vitenskapelig standarder for empirisk 
forskning. For 2018 ble totalt 138 publikasjoner av 195 som oppfylte inklusjonskriteriene vurdert til 
middels eller høy kvalitet. Det tilsvarende tallet for 2019 var 157 studier av 204 inkluderte. Dermed 
inngår 295 publikasjoner i Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) for årene 
2018 og 2019. 

Reliabilitet ble ivaretatt gjennom opplæring og regelmessig oppfølging gjennom hele prosessen 
slik at spørsmål kunne avklares innen hver av de to gruppene.
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Bilag

Bilag 1 Forskergruppen for screening, dataekstrahering og kvalitetsvurdering 

Screening ble gjennomført av:

• May Irene Furenes, Kunnskapssenter for Utdanning, Universitetet i Stavanger 

• Elaine Munthe, Kunnskapssenter for Utdanning, Universitetet i Stavanger 

• Erik Ruud, Kunnskapssenter for Utdanning, Universitetet i Stavanger 

Dataekstrahering og kvalitetsvurdering ble gjennomført av:

• May Irene Furenes, Kunnskapssenter for Utdanning, Universitetet i Stavanger 

• Elaine Munthe, Kunnskapssenter for Utdanning, Universitetet i Stavanger 

• Serap Keles, Kunnskapssenter for Utdanning, Universitetet i Stavanger 

• Dieuwer ten Braak, Kunnskapssenter for Utdanning, Universitetet i Stavanger 
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Bilag 3 Søkestreng
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Bilag 4 Oversikt over databaser
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2019 
Hits 2018–

2019 
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Bilag 5 Sammenfatning av søke- og screeningfasen. Inklusjon og eksklusjon
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Bilag 6 Oversikt over begrunnelse for ekskludering av artikler 
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SUM 4787 153 4940

Bilag 7 Kvalitetsvurdering fordelt på type publikasjon 2018 og 2019

Kvalitetsvurdering fordelt på type publikasjon 2018. Det er kun gitt en vurdering per studie. 
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Kvalitetsvurdering fordelt på type publikasjon 2019. Det er kun gitt en vurdering per studie. 
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Kvalitetsvurdering fordelt på metode 2019. Det er kun gitt en vurdering per studie. 

Bilag 9 Kvalitetsvurdering fordelt på publiseringsspråk for 2018 og 2019
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Kvalitetsvurdering fordelt på publiseringsspråk 2019. Det er kun gitt en vurdering per studie. 

Bilag 10 Kvalitetsvurdering fordelt på studiens formål for 2018 og 2019
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Kvalitetsvurdering fordelt på studiens formål 2019. Det er kun gitt en vurdering per studie. 
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