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• Barnehageforskning er økende
• Mange spennende nasjonale prosjekter, både små og store
• Stadig flere ulike metodiske tilnærminger – både kvalitative og kvantitative
• Økende bruk av kartleggingsverktøy i forskning – særlig i de store prosjektene
• Fokus på praksisnær forskning – barnehageansatte som medforskere

Status



The Impact of Quality in Kindergarten for  
Better Mental Health in Children:  
A Norwegian Survey-Registry Linkage Study

• Betydningen av barnehagekvalitet for  
• barns psykiske helse
• Kunnskapen skal brukes til å styrke potensiale 
• til norske barnehager som helsefremmende

MoBaKinder



Gode barnehager for barn i Norge  
– prosjekt om kvalitet i barnehagen

• Undersøker hvordan norske barnehager 
påvirker barnehagebarn, hva som 
karakteriserer en god barnehage og hvilke 
faktorer som påvirker barnas trivsel, 
måloppnåelse og utvikling

GoBaN



• Mål om å utvikle ny kunnskap og å teste 
ut nye forskningsverktøy som kan bidra 
til høyere kompetanse i planlegging og 
utvikling and barnehagers fysiske lekemiljø

EnCompetence



Prosjekt om samspillskvaliteten på 
småbarnsavdelinger 

• Undersøker om de ansatte kan bli enda 
bedre til å fremme barns trygghet, trivsel, 
læring og språkutvikling i hverdagen

Trygg før 3



Building Sustainable Digital Practices in 
Kindergarten Literacy and Arts Programmes  

• Utvikling av bærekraftige praksiser for 
digital teknologibruk innen språk og 
estetiske fag i barnehage

• Introduserer og utforsker et leke- og 
læringsmiljø i barnehager hvor sansebasert 
digital teknologi blir utforsket

DigiSus



Forskning på ordningen knyttet til 
lærerutdanningsbarnehagene  

• Som mål å styrke barnehagelærer-
utdanningen og gjøre den relevant for 
praksis og sekundeært øke kompetansen i 
prosjektets barnehager

LUBA



Kvalitetsutvikling gjennom medvirkning i 
barnehagen  

• Mål om å utvikle et godt verktøy som 
barnehagene selv kan bruke til å jobbe med 
kvalitet i egen barnehage – der barns stemme 
ivaretas og som baseres på rammeplanen

Kumba



Virtual Risk Management – exploring effects of 
childhood risk experiences through innovative 
methods  

• Om risikofylt lek har positive effekter som 
for eksempel at barna lærer seg å vurdere og 
håndtere risiko

ViRMa



Et av to senter for barnehageforskning  

• Barnehageforskning for en mer rettferdig og 
bærekraftig fremtid for barna våre

• BARNkunne har en spesiell interesse for 
profesjonell og institusjonell praksis med barn 
i aldersgruppen 1–6 år, deres familier og de 
landskap og samfunn de lever i

BARNkunne



Senter for spesialpedagogikk og inkludering 

• Plan om å systematisk forskningsoversikt, 
metadata-analyser og finne, identifisere og 
sammenfatte forsking.

• Finne forskingsbaserte metoder for å gi best 
mulig hjelp til barn som har behov for støtte i 
barnehagen eller skole

SpedAims



• Mål med følgeforskningen er kunnskap om hvordan rammeplanen iverksettes i 
praksis, og om og hvordan målsettingene med den oppnås

Følgeforskning
– rammeplanen for barnehagelærerutdanningen



• Listen er ikke uttømmende 
• Finnes prosjekter som fokuserer på barn  

– og som undersøker fra barnehage til videregående

Med flere...
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