RogaBarn skal undersøke om et førskoleopplegg for femåringer i barnehagen kan bidra til at barna
får et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Førskoleopplegget skal stimulere barnas sosiale
ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk gjennom lekbaserte læringsaktiviteter minst åtte timer
i uken.

Hvorfor?
Mange barnehager har en egen førskolegruppe som møtes en eller flere ganger i uken, men de
opplever samtidig at det er lite tid og ressurser til å planlegge et godt faglig innhold for disse barna.
Førskoleopplegget som skal testes ut i RogaBarn er utviklet for å støtte barnehagelærerne i arbeidet
med å gi femåringene et godt pedagogisk tilbud. Opplegget er forskningsbasert og består av lekbaserte
læringsaktiviteter som skal begeistre og engasjere barna. Førskoleopplegget i RogaBarn bidrar til
lekbasert læring og tidlig innsats i Rogaland. I tillegg gir RogaBarn en unik mulighet til å forske på
virkningen av førskoleopplegget i en norsk kontekst.

Hva?
Førskoleopplegget legger opp til førskoleaktiviteter minst åtte timer i uka. Internasjonal forskning
viser at samspill mellom barn og kompetente voksne har stor betydning for å stimulere viktige
kompetanseområder før skolestart. For at barn skal få mulighet til å tilpasse seg godt både faglig
og sosialt på skolen er det særlig viktig å stimulere sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og
matematikk allerede i barnehagen. I førskoleopplegget vil barna få rik stimulering gjennom lekbaserte
læringsaktiviteter innen alle disse områdene. Trygge varme relasjoner danner grunnlaget for
stimuleringen. Se grunnmodellen til førskoleopplegget på neste side.
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Grunnmodellen i førskoleopplegget er basert på forskning om viktige kompetanseområder før skolestart.
En bred forskningslitteratur viser at barn som allerede i barnehagen har gode evner innen språk, sosial
kompetanse, selvregulering og matematikk har de beste forutsetningene for å klare seg bra faglig og
sosialt på skolen. Videre vet vi at barn i denne alderen lærer best i lek, både i fri lek og i veiledet lek
sammen med trygge varme voksne.
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Hvordan?
Førskoleopplegget testes ut i en feltstudie hvor 200 barnehager som selv samtykker til deltakelse vilkårlig
blir delt i en fokusgruppe og en sammenligningsgruppe. Fokusgruppen får førskoleopplegget for alle
femåringene, mens sammenligningsgruppen fortsetter som før. Fokusgruppen får et heldagsseminar med
innføring i førskoleopplegget våren 2017, og gjennomfører førskoleopplegget i barnehageåret 2017/2018.
Barnehagene i sammenligningsgruppen får tilbud om førskoleopplegget og heldagsseminar i juni 2018,
etter studien er avsluttet.

Boka med førskoleopplegget
Førskoleopplegget er utgitt i en bok som barnehagene i forskningsprosjektet får utdelt på
heldagsseminaret, se bokas forside på neste side. Boka består av en rekke engasjerende lekbaserte
aktiviteter innen kjerneområdene i grunnmodellen. Læringsaktivitetene gir stort rom for
barnehagelærerne å gjennomføre aktivitetene på sin måte, samt stort rom for barnets medvirkning. Det
gis et forslag til hvordan disse aktivitetene kan fordeles på hver samling og hvordan aktivitetene kan
disponeres gjennom året i en egen årsplan. Barnehagene som deltar må likevel arbeide for å justere både
aktiviteter og årsplan på en slik måte at den passer til den aktuelle barnegruppen.
Boka med førskoleopplegget vil bli lagt ut til salg i 2018, etter at opplegget er ferdig testet ut. Avtalen
med GAN Aschehoug sikrer at boka vil bli solgt til lavest mulig pris uten forfatterhonorar.

Kartlegging
Kartlegging er ikke en del av førskoleopplegget i RogaBarn. I forskningsprosjektet kartlegger vi
barna for å se hvordan førskoleopplegget bidrar til å støtte opp om barnas utvikling. Kartleggingen
gjennomføres av medarbeidere i forskningsprosjektet, og ansatte i barnehagene skal ikke bidra til
dette. Ved å sammenligne data fra kartlegging av barn i fokus- og sammenligningsgruppen ved starten
av barnehageåret, på slutten av barnehageåret og i første klasse, er det mulig å undersøke hvordan
førskoleopplegget påvirker forskjellige barns utvikling.
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Tidsplan
Desember 2016

Påmeldingsfrist.

Januar 2017

Blant alle påmeldte barnehager trekker vi vilkårlig ut 200 barnehager og
fordeler disse i en sammenligningsgruppe og en fokusgruppe. Informasjon til
barnehagene og kommunene blir sendt ut umiddelbart etterpå.

Mars 2017

Heldagsseminar for barnehagene i fokusgruppen. Seminaret gir innføring i
førskoleopplegget og barnehagene får utdelt boka med førskoleopplegget,
samt materialkasse. Både seminar og materiell er gratis, og barnehagene får
dessuten tilgang til filmer med eksempler på hvordan man kan gjennomføre
aktiviteter i boka.

Høst 2017

Kartlegging før førskoleopplegget starter.

2017-18

Barnehagene i fokusgruppen gjennomfører førskoleopplegget for
femåringene.

Vår 2018

Kartlegging etter førskoleopplegget er gjennomført.

Juni 2018

Heldagsseminar for barnehagene i sammenligningsgruppen. Seminaret
gir innføring i førskoleopplegget og barnehagene får utdelt boka med
førskoleopplegget, samt materialkasse. Seminaret og materiell er gratis.

Bildet viser forsiden av
boka med førskoleopplegget.
Dette førskoleopplegget baserer seg på
det nyeste av internasjonal forskning og er
utviklet av en tverrfaglig forskergruppe i
tett samarbeid med 42 barnehagelærere i
Agderprosjektet.
Stoffet er bearbeidet i flere runder for å
tilpasses den norske barnehagekonteksten.
Boka er strukturert etter grunnmodellen.
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Kjerneområdene i grunnmodellen

Forskning viser oss hvor avhengig de aller yngste barna i barnehagen er av emosjonell trygghet. De yngste
barna er avhengig av å kunne knytte seg til en ”favoritt-person” i barnehagen. Denne omsorgspersonen
blir deres trygge base hvor de kan søke emosjonell støtte. Barn som kan søke trøst hos en omsorgsfull
voksen når de er stresset vil kjenne at det hjelper dem å finne trygghet og ro. Barna lærer seg å tro på
at de kan stole på andre. Barn som har opplevd trygge relasjoner i tidlig barndom vil også ha lettere for
å inngå i positive relasjoner senere i livet. Samspill med omsorgspersoner i hjemmet og i barnehagen
danner grunnlaget for sosial, språklig, kognitiv, emosjonell og motorisk utvikling.
Barns behov for trygge varme voksne stopper ikke i småbarnsavdelingen. Også eldre barn – inkludert
førskolebarna – har behov for å føle seg verdsatt og verdifulle for de voksne. De trenger tryggheten de kan
få fra voksne som er villige til å ivareta dem og deres interesser og innspill. Det å inngå i stimulerende
samspill med voksne og andre barn er helt avgjørende for barns trivsel og læring. Forskning og teori
viser at kvaliteten på samspillet mellom barn og voksne i barnehagen er den mest avgjørende faktoren
for barns læring i tidlig alder. Derfor er de trygge varme relasjonene som voksne klarer å etablere helt
essensielle for arbeidet i førskolegruppa. I RogaBarn er trygge varme relasjoner og engasjerende samspill
med voksne en av de aller viktigste faktorene for arbeidet.
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Innenfor «Playful learning» pedagogikken – det vi her vil kalle lekbasert
læring - framheves det at lek er den viktigste kilden til læring i tidlige
år. Lekbasert læring bygger på et helhetlig syn på barn og barns læring,
hvor læring ikke er separert i ulike områder, men hvor all læring er
uløselig knyttet sammen. Barn søker mening i alt de gjør, og gjennom
lek stimuleres både sosiale, emosjonelle og kognitive ferdigheter.
Lekbasert læring består av både fri lek og veiledet lek.
Fri lek er både initiert og styrt av barna. Selv om lek er vanskelig å
definere, er det enighet om flere kvaliteter og kjennetegn; aktiviteten
er morsom, frivillig, fleksibel, involverer aktivt engasjement og den
er fri for ytre uttalte mål. Barnet er aktivt engasjert og det er ofte
et element av fantasi og liksom-lek. Disse kriteriene fremhever de
aspektene ved lek som er annerledes enn ved andre aktiviteter, og kjennetegner både liksom-lek,
konstruksjonslek, og fysisk lek. Mens barns frie lek er spontan og uten voksenstyring, vil veiledet lek
i større grad være initiert av en voksen. Den voksne legger så og si til rette for at barna kan «snuble
i læringsmuligheter». I veiledet lek er barna likevel aktive i egen læringsprosess og lærer gjennom å
oppdage, utforske og undersøke.
Innen lekbasert læring anses både fri lek og veiledet lek med voksne som avgjørende for barns utvikling
på det faglige og sosiale området. Barns frie lek må verdsettes og støttes av voksne i barnehagen.
Supplerer pedagogen med veiledet lek, kan barnets hverdag berikes og barnet blir støttet ytterligere i
sin utvikling og læring i barnehagen. Veiledet lek er et pedagogisk bidrag med utgangspunkt i hvordan
barn lærer; ved aktivitet, engasjement, meningsskaping og i sosial interaksjon. I førskoleopplegget i
RogaBarn bruker den voksne aktivt veiledet lek i sammen med barna, ved å tilrettelegge for engasjerende
lekbaserte aktiviteter. Den voksne har ikke læringsmål for barna. Likevel skal barnehagelæreren ha en
plan for hvilke tema hun ønsker å introdusere for barna gjennom de lekbaserte aktivitetene. I veiledet
lek blir barns medvirkning tatt på alvor, og dette gjør det pedagogiske arbeidet ekstra spennende og
meningsfullt.
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Det sosiale samspillet i barnehage, SFO og i friminuttet på skolen er en viktig del av barns hverdag.
Barna er sammen i rollelek, klatring, løping, dukkekrok, hobbyaktiviteter og i klatrestativet. For å kunne
inngå i komplekse leker og samspille godt med andre er det viktig at hvert enkelt barn har god sosial
kompetanse. Sosial kompetanse vil gjøre barnet trygg på å ytre sin mening og sine egne ønsker, samtidig
som barnet også klarer å leve seg inn i andres ønsker og tanker. I mange sammenhenger må barnet klare
å holde tilbake egne impulser og ønsker (selvkontroll) for å bidra til harmoni og samspill i gruppen. I
andre tilfeller må barnet argumentere og forhandle for eget syn. Dette danner grunnlag for at barn kan
samarbeide i ulike arenaer. Empati og innlevelse er en viktig del av sosial kompetanse, og det hjelper
barna til å ha omsorg for andre som er lei seg.
Selv om det alltid er de voksne i barnehage og skole som har det overordnede ansvaret for trygghet og
trivsel blant barna, danner sosial kompetanse hos det enkelte barn også et viktig utgangspunkt for å
skape gode læringsmiljø både i barnehage og skole. Forskning viser at barn som i tidlige år er utsatt for
svake relasjoner til lærer og/eller andre barn har en økt risiko for å falle utenfor skolen i den senere
utviklingen. Det kan være vanskelig å henge med faglig hvis man faller utenfor sosialt. Nesten all læring i
tidlige år foregår i sosiale situasjoner, enten det er i samspill med andre barn eller i samspill med voksne.
Derfor er sosial kompetanse også viktig for faglig utvikling hos barna. I førskoleopplegget i RogaBarn
stimuleres sosial kompetanse aktivt gjennom lekbaserte aktiviteter.
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Eksempel på en aktivitet fra boka innen sosial kompetanse.
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Selvregulering er et relativt nytt begrep i den norske barnehagekonteksten. Begrepet er
likevel viktig og nyttig for å forstå og støtte barns utvikling i tidlige år. Selvregulering er i
særlig utvikling i tidlige barneår (3-5-årsalderen) og dette skyldes blant annet hjernens utvikling i denne
alderen. Selvregulering kan videre styrkes gjennom engasjerende aktiviteter og leker tilrettelagt av
voksne og gjennom at voksne er gode rollemodeller. Enkelt sagt innebærer selvregulering viljestyrt
atferd, eller at vi «tenker før vi handler». Selvregulering hjelper oss til å nå fremtidige mål, samt tilpasse
atferden vår til den sosiale konteksten.
Selvregulering innebærer at barnet kan bruke fleksibel oppmerksomhet, arbeidsminne (det å huske og
bearbeide informasjon i tankene) og impulskontroll. For å bygge et høyt legotårn sammen med venner
i barnehagen er det for eksempel nødvendig at barnet er oppmerksom på de andre barnas innspill, at
barnet husker tidligere erfaringer med å bygge slike tårn, og at barnet styrer impulser til å gi opp (for
eksempel ved å rase ned tårnet i irritasjon). Selvregulering er viktig i leken, og styrkes gjennom leken.
Selvregulering har dessuten vist seg å være svært avgjørende med tanke på å klare seg bra faglig og
sosialt i skole, studier og arbeidsliv. Begrunnelsen for å stimulere selvregulering i barnehagen er at
nevropsykologien viser oss at barnehagealderen er en særlig sensitiv periode for utviklingen av denne
evnen, og fordi vi vet at den er viktig for at barnet skal takle overgangen fra barnehagen til skolen.
Forskning viser at barn som i tidlig alder viser god selvregulering har større sannsynlighet for å ha god
helse, utdanning, være i arbeid, og til å holde seg unna kriminalitet i voksenlivet.
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Eksempel på en aktivitet fra boka innen selvregulering.
11

Barn trenger språket gjennom hele dagen, blant annet for å kunne sette ord på daglige opplevelser, for
å samspille med andre, for å forstå fortellinger og tekster, for å kunne sette ord på følelser, for å kunne
tenke og reflektere, og for å kunne uttrykke sin mening og sine ønsker. Språket utgjør et av menneskets
viktigste funksjoner, og er utgangspunktet for sosiale relasjoner. Barn med språkvansker eller et svakt
utviklet språk vil også kunne streve innen andre områder. Ofte ser vi at sosial fungering svekkes hos
barn med et svakt språk, nettopp fordi dette frarøver barn muligheten til å uttrykke seg verbalt i sosiale
sammenhenger.
Språket har også en avgjørende betydning for læring. Forskning viser at barn som har et velutviklet
språk i tidlig alder, har bedre forutsetninger for senere læring enn barn som har en underutviklet
språklig forståelse. Videre vet vi at ordforråd ved skolestart forklarer mye av variasjonen i barns tidlige
leseferdigheter, og utviklingen av leseferdigheter over tid. Et godt ordforråd er avgjørende for tidlig
leseforståelse.
Utviklingen av ordforråd og språkforståelse er nært knyttet til mengden med språk og variasjonen
i språket som barnet omgis av. Vi vet i dag mye om barns tidlige språkutvikling, hvor dialog, lek og
medvirkning er viktige stikkord. Den voksne følger aktivt med på barnets språkutvikling og stimulerer
stadig barnet med nye ord og begreper. Høytlesing og historiefortelling er sentrale elementer i
språkstimulering. Forskning viser videre at hvordan barn blir lest for er avgjørende. Vi vet at høytlesing
av bøker med barn gir størst læringsutbytte når den voksne legger til rette for dialog og samtaler om
aktuelle temaer og nye ord, og påfølgende repetisjon og bearbeiding av tema og ord gjennom tegning og
rollelek. Det å studere og
snakke om bokstaver er både spennende og utviklende for barn i førskolealder.
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Eksempel på en aktivitet fra boka innen språk.
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Tidlige matematiske ferdigheter hos barn er ofte mer komplekse enn vi klarer å forstå, og barns tidlige
tenkning og refleksjon skjer ofte ut i fra matematiske prinsipper. Barn har ofte interesse for telling,
former og farger i tidlig alder. Ofte ser man at de spontant kategoriserer og grupperer ut fra form eller
farge for eksempel i perleaktiviteter. Forskning viser at voksne har en tendens til å undervurdere barns
evner innen dette området. Vi vet at gode matematiske ferdigheter i tidlige år er en forløper for senere
prestasjoner på skolen – ikke bare innen matematikk – men også i andre fag. Forskning tyder på at evnen
til å tenke matematisk er kognitivt grunnleggende, og at denne evnen kommer til nytte i mange andre
situasjoner.
Vi vet i dag mye om hvordan matematikk og barns interesse for matematikk kan stimuleres gjennom
kjekke lekbaserte læringsaktiviteter i barnehagen. Barna har stor glede av å finne lengden og vekten til
bamser og biler. Det er også engasjerende å se hvor mange glass saft det går an å helle fra en stor flaske
og fra en liten flaske, eller finne ut hvordan man kan dele en pannekake på en rettferdig måte.
I førskoleopplegget i RogaBarn vil barna få rik stimulering gjennom kjekke lekbaserte læringsaktiviteter
innen alle disse områdene. Omsorg, lek og læring danner grunnlaget for stimuleringen. En god, trygg og
stimulerende barndom - hvor lek og medvirkning er naturlige ingredienser – danner et godt grunnlag for
en god fremtid for alle barn.
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Eksempel på en aktivitet fra boka innen matematikk.
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