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Forskning støttet av Norges forskningsråd



Fornyelse i fellesskap



Sammenheng mellom  
barnehage og skole

 Kan barna bidra i forskning?
 Trivsel
 Betydning av tidlig læring
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 Arbeidsmåter i barnehage,  

skole og SFO
 Fremtidig forskning



Kan barn i denne alderen bidra i forskning?
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Trivsel i barnehage og skole

Foto: Gettyimages



Trivsel i førskolegruppa

Samspelet under gjennomføring av  
førskuleopplegget var positivt;  
kjenneteikna av positive følelsar,  
nærleik og tryggleik ... stille og  
forsiktige barn har vorte tryggare.

Kjetil Havn (2017)





Trivsel i førskolegruppa

Barn med spesielle behov synes det er så  
moro med disse lekene hvor de får utfolde  
seg sammen med voksne. Det er til  
ettertanke at barna viser økt trivsel når de  
er sammen med varme og lekne voksne og  
andre barn.

Barnehagelærer i Agderprosjektet (2018)



Trivsel i førskolegruppa

… barna skulle lytte etter  
fokusordene i teksten og si  
stopp hver gang de hørte et  
ord bli lest. Dette var  
spennende, utfordrende og  
veldig engasjerende for barna.

Hilde Helene Eikelia, Aust-Agder (2018)



La oss se et eksempel på trivsel i  
førskolegruppa

https://lekbasert.no/jarle/

https://lekbasert.no/jarle/
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Selvrapportert trivsel blant barn i 1.klasse. Ingvild Aslaksen (2014)



Betydning av tidlig læring





Overgang bhg-skole

Læring i barnehagen har mye å  
si for barns muligheter i 1. kl.

ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn; Idsøe,
Thormod; McClelland, Megan
(2019). Bidirectionality in self-regulation and 
academic skills in play-based early childhood
education. Journal of Applied Developmental 
Psychology. ISSN 0193-3973. Volum 65. s. 1-
11. DOI: 10.1016/j.appdev.2019.101064.

http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2019.101064
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-applied-developmental-psychology
http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2019.101064


Betydning av tidlig læring

Læring i barnehage og læring i 1. klasse var  
av stor betydning for barns matematikk-
ferdigheter og leseforståelse i 5. klasse

Lenes, R., McClelland, M. M., Ten Braak, D., Idsoe, T., & Størksen, I.  
(2020). Direct and Indirect Pathways from Children`s Early Self-
regulation to Academic Achievement in Fifth Grade in Norway. Early  
Childhood Research Quarterly, 53:612-624



Variasjon mellom  
barnehager og  
muligheter for  
utjevning



Er det forskjeller i barns læring ut i fra  
hvilken barnehage de har gått i?

Ja, selv etter kontroll for foreldre-bakgrunn osv.  
fant vi systematiske forskjeller mellom barnehager
Når vi sammenlignet de dårligste og de  
beste barnehagene var forskjellen i  
læringsutbytte hos barna på ca 5 mnd.

Rege, M., Solli, I. F., Størksen, I., & Votruba, M. (2018). Variation in center quality in a  
universal publicly subsidized and regulated childcare system. Labour Economics, 55, 230-240.



Agderprosjektet

Målet var å utvikle og  
teste ut et førskole-
opplegg med hensikt å  
bidra til et likere og  
bedre læringsgrunnlag  
ved skolestart



www.lekbasert.no

http://www.lekbasert.no/


Prinsipper for Lekbasert læring

 Samspill
 Aktivitet
 Meningsfulle kontekster
 Engasjerte kontekster

Hirsh-Pasek, K., Michnick Golinkoff, R., Berk, L. E.,
& Singer, D. (2008). A Mandate for Playful  
Learning in Preschool: Presenting the Evidence.  
New York: Oxford University Press.



Her er Trine og  
Veronicas erfaringer  
med førskoleopplegget  
de har vært med på å  
utvikle

https://lekbasert.no/ve 
ronica-og-trine/

https://lekbasert.no/veronica-og-trine/


Virket det?

Barn i barnehager med det nye  
førskoleopplegget viste større  
læring, og effekten vedvarte ved  
måling etter første klasse.
De største effektene så vi innen  
matematikk.
Resultatene var drevet av  
barnehager med lite læring fra før.

Rege, M., Størksen, I., et al. (revise and resubmit). The Effects of a  
Structured Curriculum on Preschool Effectiveness: A Field  
Experiment. Journal of Human Resources
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Arbeidsmåter i barnehage, skole og SFO



Arbeidsmåter

1997: førsteklasse =  
barnehagen

2004: lek i barnehagen,  
undervisning i skolen

I dag: Dreining mot lek og  
læring i barnehage, skole og  
SFO. Veiledet lek i små grupper.



Kunnskapssenteret om læring i 1. kl. (2018)

 .. barn må fortsatt få være barn fordi de har et stort behov  
for vennlig voksenomsorg preget av forståelse, nærhet og  
gode relasjoner.
 ... vi kan bare lykkes gjennom tett samarbeid mellom  

barnehage og skole.
 .. barnehagelærere og skolelærere bør i fellesskap utvikle  

en lekbasert pedagogikk for å skape god overgang.



Fremtidig forskning

Foto: Gettyimages



Begeistring

 Begeistring, livsmestring, positive  
emosjoner, sosial kompetanse ..
 Kraften i positive klima
 Tema som har berørt oss i flere  

prosjekt
 Felles bok fra barnehagegruppa  

(2018)
 SELMA – Sosial og emosjonell læring  

og livsmestring i barnehagen





Fellesskap, forskning og fornyelse for  
enda bedre sammenheng!

Foto: Gettyimages
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