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Data og resultater fra:

 Skoleklar
 Agderprosjektet
 Studier fra andre land



SKOLEKLAR (2011-2013)

 Mål: Å studere faktorer som 
hemmer og fremmer akademisk og 
sosial utvikling i overgangen 
mellom barnehage og skole
 Alle bhg-er i kommune på Vestlandet
 243 barn (84,7 % av alle femåringer)
 Kartlegging av barna i barnehagen

og i første klasse
 Data fra foreldre og lærere på begge 

tidspunkt



AGDERPROSJEKTET 
(2014-2019)

 Mål: Å utvikle og studere et nytt 
førskoleopplegg for å gi barn et likere 
og bedre utgangspunkt ved 
skolestart (RCT design) 
 72 (av 377) barnehager på Agder
 ca 700 barn
 Kartlegging før og etter 

førskoleåret (og  1. klasse)
 Registerdata fra SSB



Felles tema og måleinstrument i prosjektene 

 Sosial kompetanse og selvregulering
 Tidlige faglig utvikling (Duncan et al., 2007)



Sosio-økonomi og kjønn som forklaring på 
selvregulering 







Atferds- regulering / HTKS i ulike kulturer 

 Jenter skårte høyere enn gutter på HTKS i USA
 Det var ingen kjønnsforskjeller på HTKS i Taiwan, Sør Korea 

og Kina

 MEN; Lærere i Taiwan, Sør Korea og USA mente at jentene 
var bedre på atferds-regulering (Wanless et al., 2013)

Wanless, S. B., et al. (2013). Gender differences in behavioral regulation in four societies: The United 
States, Taiwan, South Korea, and China. Early Childhood Research Quarterly, 28 (3), 621-633. 





Nærhet og konflikt i relasjonen i barnehagen

 Personalet opplever lavere kvalitet i relasjonen med gutter
 Blant jenter opplever de relasjonen som mindre nær ved svak sosioøk bakgr
 Gutter har svakere atferds-regulering enn jenter
 Barnets atferds-regulering forklarer sammenhengen både 
 mellom kjønn og personalets opplevelse av relasjonen
 og mellom jenters sosioøk bakgr og personalets opplevelse av relasjonen



Kjønn Relasjon til 
bhg lærer

Atferds-
regulering 

Grov visuell framstilling



SES Relasjon til 
bhg lærer

Atferds-
regulering 

Blant jenter



Kjønnsforskjeller i SKOLEKLAR

Variabel
Skoleklar 

– slutten av 
førskoleåret

Skoleklar 
– etter 1.

klasse

Selvregulering (HTKS) 0,46** 0,19 

Arbeidsminne (WISC) 0,58** 0,44** 

Trekke sammen lyder til ord 0,56** 0,09

Vokabular (NVT) 0,23 0,11

Matematikk (ABMT) 0,32* 0,25* 

Lærerrapport: Tilpasningsvansker i førskolegruppa / 
klassen (ESAD) - 0,61** - 0,57** 

(Vestly, 2014)



Finnes det tilsvarende 
forskjeller i Agder? 

 Før førskoleåret (barna er ca 5)
 Etter førskoleåret (barna er ca 6)



Effektstørrelser i Agderprosjektet og 
Skoleklar

Variabel Agderprosjektet 
– før førskoleåret

Agderprosjektet 
– slutten av 
førskoleåret

Skoleklar 
– slutten av 
førskoleåret

Skoleklar 
– etter 1. klasse

Selvregulering (HTKS) 0,17* 0,16* 0,46** 0,19 

Arbeidsminne (WISC) 0,22** 0,17* 0,58** 0,44** 

Trekke sammen lyder til ord 0,25** 0,25** 0,56** 0,09

Vokabular (NVT) -0,09 -0,04 0,23 0,11

Matematikk (ABMT) 0,15* 0,02 0,32* 0,25* 



Tanker til slutt

 Det finnes kjønnsforskjeller i barnehage 
og første klasse, og de som finnes er små 
til moderate og i favør av jenter

 Mulige årsaker til forskjeller i 
kjønnsforskjeller mellom utvalg: 
 Agderprosjektet har et selektert utvalg
 Rammeplan med mer læringsaktiviteter 

(Folkehelserapport)
 Kulturelle forskjeller tid/sted (Hayes)
 Flere menn i bgh-en? (Drange)



Takk for oppmerksomheten! 
Og takk til Forskningsrådet 
og sponsorer. 
Ingunn.storksen@uis.no
www.uis.no/agerprosjektet
www.lekbasert.no
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