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2. Gratis kjernetid i barnehage:  
 Effekt på skolekarakterene til barn  
 fra innvandrerfamilier

I 1998 begynte to bydeler i Oslo, Grünerløkka og Gamle Oslo, å tilby fem år gamle barn fire 
timer gratistid i barnehagen hver dag. Hovedmålet var å bedre norskferdighetene til barn fra 
innvandrerfamilier. Vi måler effekten av dette tilbudet på avgangskarakterene fra grunnsko-
len som barna fra innvandrerfamilier oppnådde ti år senere. Tilbudet hadde en stor effekt på 
avgangskarakterene til jenter fra innvandrerfamilier. Beregningene våre viser at de gikk opp 
om lag en hel karakter i tre av avgangsfagene. I tråd med mye annen forskning finner vi ingen 
slik effekt for guttene. 

2.1. Forsøk med gratis barnehage
Kan et offentlig tilbud om gratis kjernetid 
i barnehage forbedre utdanningsmulighe-
tene for barn fra innvandrerfamilier? Vi 
ser nærmere på denne problemstillingen 
ved å ta for oss et forsøksprosjekt som ble 
gjennomført i Oslo fra 1998. Bakgrunnen 
for prosjektet var at barn med innvandrer-
bakgrunn var underrepresentert i barne-
hagene i Oslo (St.meld. 17:1996-1997), 
og myndighetene mente at tid i barnehage 
kunne være et viktig bidrag til å utvikle 
disse barnas språk og sosiale ferdigheter 
fram mot skolestart. To bydeler, Gamle 
Oslo og Grünerløkka, fikk derfor midler til 
å tilby gratis kjernetid i barnehage til alle 
femåringer i bydelen. I tråd med intensjo-
nen hadde de aller fleste av de nye barna 
innvandrerbakgrunn (Nergård 2002). Vi 
studerer effekter av forsøket på barnas 
senere skoleprestasjoner ved utgangen av 
10. klasse. 

I årene etter 1998 er forsøk med tilbud om 
gratis kjernetid utvidet til å omfatte flere 
aldersgrupper og flere bydeler i Oslo, og 

det er også gitt et tilbud i Drammen (Bo-
gen og Reegård 2009, NOU 2010:7, NOU 
2010:8). I 2011 har regjeringen bevilget 
nesten 70 millioner kroner til et prøvepro-
sjekt med gratis kjernetid for blant annet 
fire- og femåringer i bydelene Alna, Stov-
ner, Grorud, Bjerke og Søndre Nordstrand 
(Prop. 1 S 2009-2010). 

Evalueringer som kan gi kunnskaper om 
mulige effekter av slike tilbud, er avgjø-
rende for at videreføringer av slike tiltak 
ikke bare skal preges av gode intensjoner, 
men faktisk komme barna til gode. Inklu-
deringsutvalget peker på store forskjeller 
i utdannings- og livsløp for barn med ulik 
innvandrerbakgrunn (NOU 2011:14), og 
på sikt må målet være å utforme barneha-
getilbudene slik at de kan bidra til å redu-
sere forskjellene i utdannings- og livsløp 
mellom barn fra familier med høy og lav 
sosioøkonomisk status (NOU 2009:10). 

Det finnes en rekke rapporter som har vur-
dert ulike kvalitative sider ved forsøket fra 
1998 (Nergård 2002, 2003a, 2003b, 2006, 
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Sand og Skoug 2002) og liknende forsøk 
senere (Bogen og Reegård 2009). Det fin-
nes også en rekke studier som viser at barn 
som har gått i barnehage, har bedre språk-
utvikling og gjør det bedre på skolen enn 
barn som ikke har gått i barnehage (se for 
eksempel Schjølberg mfl. 2008, Melhuish 
mfl. 2008, Kane 2008, NOU 2009:10, NOU 
2010:8). Som noen av disse forfatterne 
korrekt påpeker, kan barn som har gått i 
barnehage, gjøre det bedre på skolen fordi 
i) det å gå i barnehage har en effekt på 
barnas senere skoleprestasjoner eller ii) de 
barna som sendes i barnehage, har evner 
som gjør at de uansett ville gjort det bedre 
på skolen. 

Dersom myndighetene skal kunne oppnå 
bedre integrering i storsamfunnet gjen-
nom å stimulere flere innvandrerfamilier 
til å sende barna i barnehage (jf. NOU 
2011:14, Prop. 1 S 2009-2010), er det 
avgjørende at oppholdstid i barnehage 
faktisk har en effekt på barna. Med ef-
fekt mener vi her differansen mellom 
den karakteren barna faktisk fikk og den 
hypotetiske karakteren de ville fått i fravær 
av tilbudet om gratis kjernetid – det vi kan 
kalle den kontrafaktiske karakteren. 

Det er krevende å komme opp med trover-
dige tilnærminger til den kontrafaktiske 
karakteren. Våre resultater bygger på for-
utsetningen at utviklingen i karakterene til 
sammenliknbare barn i andre bydeler i Oslo 
gir egnede mål på den kontrafaktiske karak-
teren. Metoden og resultatene er grundigere 
dokumentert i Drange og Telle (2010). 

Tidlig barndom viktig
Det er bred enighet om at investeringer i 
tidlig barndom er viktig for bedre sosio-
økonomisk mobilitet mellom generasjoner 
(Mogstad og Rege 2009, NOU 2009:10, 
St.meld. 16:2006-2007). Manglende 
deltakelse i barnehagen kan for eksempel 
forsinke barnas språkutvikling, spesielt 
når foreldrene har begrensede ferdigheter 
i det språket som snakkes av flertallet i 
samfunnet (Bleakly og Chin 2008, Schjøl-
berg mfl. 2008). 

En rekke studier som undersøker effekten 
av barnehage på barns senere skolepresta-
sjoner og øvrige utfall, finner at særlig 
jenter og barn fra familier med lav sosio-
økonomisk status har utbytte av å gå i bar-
nehage (Cascio 2009, Havnes og Mogstad 
2011, Berlinski mfl. 2009, Melhuish mfl. 
2008, Cambell mfl. 2002, Schweinhart 
mfl. 1993, Anderson 2008). Det finnes få 
studier av barnehagens effekter på skolere-
sultater eller videre utdanning for barn fra 
innvandrerfamilier. 

Gunstigst for jentene
I denne studien finner vi at tilbudet om 
gratis kjernetid har en stor effekt på 
skoleresultatene til jenter med innvan-
drerbakgrunn. Jenter i innsatsbydelene 
(Gamle Oslo og Grünerløkka) som var 
for gamle til å få tilbudet (det vil si født i 
1992), hadde et karaktersnitt på 3,8, mens 
gjennomsnittskarakteren til jentene i inn-
satsbydelene som fikk tilbudet (det vil si 
født i 1993), var på 4,1. Vi finner ingen slik 
økning fra 1992- til 1993-kohorten for til-
svarende jenter fra andre sammenliknbare 
bydeler i Oslo. Vi utforsker hvorvidt denne 
økningen kan tilskrives andre forhold enn 
tilbudet om gratis kjernetid, og vi kon-
kluderer med at data gir liten støtte for at 
økningen skulle skyldes andre forhold enn 
tilbudet om gratis kjernetid. 

Barn med innvandrerbakgrunn
Med «barn med innvandrerbakgrunn» el-
ler «barn fra innvandrerfamilier» mener vi i 
denne artikkelen alle barn med foreldre som 
er født utenfor Norge. De fleste av barna i 
datautvalget som vi benytter i denne artik-
kelen, er selv født i Norge, men en ikke ube-
tydelig andel er født utenfor Norge.
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Resultatene tilsier at tilbudet om gratis 
kjernetid økte jentenes snitt med om lag 
en tredjedels karakter. Dette tilsvarer 
omtrent en hel karakter i tre av avgangsfa-
gene, eller at 80 prosent av karaktergapet 
mellom jenter med og uten innvandrer-
bakgrunn lukkes.

Vi finner ingen positiv effekt av gratis 
kjernetid for gutter fra innvandrerfamilier. 
Fordi vi ikke har individdata på hvem som 
benyttet tilbudet, kan vi ikke si sikkert 
om kjønnsforskjellen kommer av at det er 
gunstigere for jenter enn for gutter å gå i 
barnehage. Vi kan ikke utelukke at tilbudet 
om gratis kjernetid fikk flere jenter enn 
gutter til å starte i barnehage. Det er imid-
lertid lite som tyder på en klar kjønnsfor-
skjell i hvem som startet i barnehage som 
følge av tilbudet. Forskjellen skyldes derfor 
antakelig at jentene har større utbytte enn 
guttene av å gå i barnehage.

Vi kan naturligvis ikke utelukke effekter 
for guttene på andre utfallsmål som vi ikke 
har sett på. Det kan videre være grunn til 
å tro at virkningene kan være forskjellige 
for barn fra innvandrerfamilier med ulik 
landbakgrunn, men på grunn av dataset-
tets størrelse har vi her bare estimert gjen-
nomsnittseffekten for barna samlet. 

Mulige forklaringer på effektene 
Vi utforsker også relevansen av noen mu-
lige forklaringer på hvorfor gratis kjerne-
tid øker jentenes avgangskarakterer. For 
det første er bedre språkkunnskaper ofte 
betraktet som en viktig fordel ved å gå i 
barnehage, særlig for jenter og for barn 
med vanskelig bakgrunn. Våre effektesti-
mater er betydelige når det gjelder jente-
nes karakterer i språk,1 noe som tyder på 
at målet for tiltaket i stor grad ble oppnådd 
for jentene. 

1 Regnet fra et gjennomsnitt av skriftlig og muntlig 
karakter i norsk og engelsk.

For det andre kan tilbudet om gratis 
kjernetid også ha forbedret mulighetene til 
barnas foreldre til å jobbe eller ta mer ut-
danning, fordi barnet nå ikke trenger like 
mye tilsyn hjemme (siden det nå opphol-
der seg i barnehagen fire timer eller mer 
hver dag). Imidlertid finner vi ingen effekt 
på foreldrenes inntekt eller utdannings-
nivå, noe som tyder på at jentenes bedrede 
resultater ikke skyldes høyere yrkesdelta-
kelse eller utdanning hos foreldrene. 

Til slutt diskuterer vi mulige årsaker til at 
inngrepet er mer gunstig for jenter enn 
gutter. Lignende kjønnsforskjeller er fun-
net i flere tidligere studier på den totale 
populasjonen av barn (Anderson 2008, 
Havnes og Mogstad 2011), noe som kan 
indikere at innvandrerbakgrunnen til 
barna i vår studie ikke er en viktig faktor 
for å forklare hvorfor jentene, men ikke 
guttene, gjør det bedre. 

2.2. Teori og relaterte empiriske 
studier

Direkte effekter på barna
Barnehage kan påvirke barns framtids-
muligheter gjennom en rekke kanaler, 
og faglitteraturen som omhandler dette, 
er voksende. Ifølge Heckman (2006) gir 
tidlig investering i barns tidlige utvik-
ling et viktig grunnlag for senere læring. 
Hvis «tidlig læring avler mer læring», vil 
investeringer i læring i tidlige barneår 
være avgjørende for å øke produktiviteten 
i skoleårene.

Et velutviklet språk framstår som en viktig 
forutsetning for at tidlig læring skal kunne 
bidra til mer effektiv læring senere i livet. 
Faglitteratur innenfor barnepsykologi 
understreker språkets rolle i barnets læ-
ringsprosesser. Kvaliteten på de språklige 
ferdighetene til de voksne som barnet sam-
handler med, ser ut til å være avgjørende 
for en god utvikling av språk og tenkning 
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(Huttenlocher mfl. 1991, Hart og Risley 
1995, Huttenlocher mfl. 1998, Bryant 
2005, Santrock 2009, Kalil mfl. 2011). 
Erfaring fra barnehage kan være spesielt 
gunstig for barn som har foreldre med lite 
forkunnskaper i norsk (NOU 2011:14, 
NOU 2010:7, Schjølberg mfl. 2008, Au-
krust 2007, St.meld. 17:1996-1997). I til-
legg er det godt dokumentert at evnen til 
å lære et nytt språk er større i yngre aldre 
(Hakuta mfl. 2003). 

Indirekte effekter på barna 
Når barnet er i barnehage, kan det bli mer 
attraktivt for den av foreldrene som tidli-
gere var hjemme med barnet, å bruke mer 
tid på jobb eller utdanning (Becker 1991). 
Dette kan påvirke barnet på en rekke mer 
indirekte måter.

For det første kan det tenkes at hushold-
ningens inntekt øker. En høyere hushold-
ningsinntekt kan påvirke barnets resul-
tater gjennom at familien får bedre råd 
(Duncan mfl. 2010). Lav inntekt er mer 
vanlig blant familier med innvandrerbak-
grunn enn andre. I den grad et kognitivt 
berikende miljø legger grunnlaget for bar-
nets senere læring, er foreldrenes mulighet 
til å kjøpe bøker, leker og delta på ulike ak-
tiviteter viktig (Yeung mfl. 2002). I tillegg 
har lav inntekt og ledsagende stressfak-
torer potensial til å forme barnets nevro-
biologiske utvikling, og dette kan føre til 
dårligere resultater senere i livet (Knudsen 
mfl. 2006). Økonomisk utrygghet med 
mer kan også påvirke foreldrenes psy-
kiske helse og dermed deres omsorgsevne 
(Bronfenbrenner og Morris 1998, Godfrey 
og Barker 2000, Shonkoff og Philips 2000, 
Waters og Sroufe 1983).

For det andre kan arbeid eller utdanning 
føre til en sterkere integrering av forel-
drene i samfunnet, for eksempel gjennom 
mer interaksjon med kolleger eller med-
studenter, og med det en økt forståelse av 

samfunnet. Foreldrenes ferdigheter i ma-
joritetsspråket vil også kunne lette barnas 
språkutvikling. Videre vil bedre integre-
ring av familien i det norske samfunnet 
kunne påvirke barnets omgangskrets.

Tidligere studier
Det er godt dokumentert at de barna som 
har gått i barnehage i gjennomsnitt gjør 
det bedre på skolen enn de barna som ikke 
har gjort det. Men det synes også klart at 
dette i stor grad skyldes at det er barn fra 
ressurssterke familier som er blitt sendt i 
barnehage. Dette er barn som ville gjort 
det bedre på skolen uavhengig av om de 
hadde gått i barnehage. Med unntak av 
Havnes og Mogstad (2011) kjenner vi ikke 
til andre studier fra Norge som søker å 
dokumentere effekter av å gå i barnehage.

Internasjonalt finnes det mange studier av 
intervensjonsprogrammer rettet mot barn 
(Almond og Currie 2010), men få som 
vurderer virkninger på barn med innvan-
drerbakgrunn. Som nevnt tyder generelle 
studier av barnehage og førskole på at det 
er spesielt gunstige effekter for jenter og 
barn fra familier med lav sosioøkonomisk 
status (Havnes og Mogstad 2011, Berlinski 
mfl. 2009, Melhuish mfl. 2008, Cambell 
mfl. 2002, Schweinhart mfl. 1993, Ander-
son 2008). Anderson (2008) gjennomfø-
rer en ny analyse av tre store amerikanske 
programmer som ga tilbud om barnehage 
(Perry Preschool, Abecedarian og Early 
Training Project), og han argumenterer 
for at de langsiktige virkningene av disse 
intervensjonene skyldes en positiv effekt 
på jentenes prestasjoner. Han finner ikke 
signifikante langsiktige effekter for gutter.

I en norsk studie ser Havnes og Mogstad 
(2011) på langsiktige resultater av bar-
nehageutbyggingen på 1970-tallet. Deres 
studie tar utgangspunkt i innføringen av 
en lov vedtatt i 1975 som la ansvaret for 
barnehagetilbudet på kommunene, noe 
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som forårsaket en stor økning i barnehage-
utbyggingen med betydelig variasjon mel-
lom ulike kommuner. Forfatterne finner 
en sterk, positiv virkning på barnas senere 
utdanningsnivå og deltakelse i arbeids-
markedet. Enkelte effekter av barnehage-
utbyggingen er heterogene. For eksempel 
er sannsynligheten for å ha høy inntekt 
senere i livet i hovedsak knyttet til jenters 
bedrede prestasjoner. 

Currie og Thomas (1999) bruker søsken-
variasjon for å se på konsekvensene av å 
gå i barnehage (Head Start) for barn med 
spansktalende bakgrunn i USA. De finner 
at dette programmet bedret senere skole-
prestasjoner for barn av mødre født i USA. 
Forfatterne er imidlertid overrasket over 
å finne mye mindre (eller ingen) effekt 
på barn med utenlandsfødte mødre. Gitt 
at barn med utenlandsfødte mødre har 
dårligere ferdigheter i engelsk enn dem 
med USA-fødte mødre (Bleakly og Chin 
2008), ville vi forvente at tidlig ekspone-
ring for engelsk gjennom barnehage særlig 
skulle gagne språkutviklingen til barn med 
utenlandsfødte mødre.

I tillegg til Currie og Thomas (1999), 
kjenner vi til noen få studier som ser på 
hvordan barnehage kan utlikne forskjel-
lene i skoleprestasjoner mellom barn med 
innvandrerbakgrunn og majoritetsbefolk-
ningen (Fredriksson mfl. 2010, Becker og 
Tremel 2006, Spiess 2003). 

Fredriksson mfl. (2010) undersøker 
virkningen av barnehage på det kogni-
tive prestasjonsgapet mellom barn med 
innvandrerbakgrunn og øvrige barn i 
Sverige. De observerer at foreldre som har 
barn i barnehage, har høy sosioøkonomisk 
status, og de avstår derfor fra å forsøke å 
avdekke effekten av å gå i barnehage på 
utfallet til barn med innvandrerbakgrunn. 
I stedet estimerer de effekten av å gå i bar-
nehage for barn med innvandrerbakgrunn 

relativt til den samme effekten for øvrige 
barn. Dermed antar de at de uobserver-
bare egenskapene som er med på å avgjøre 
valget av barnehage, er like for barn med 
innvandrerbakgrunn og øvrige barn. 
Resultatene viser at barnehage reduserer 
gapet i språkferdigheter ved 13-årsalderen 
mellom barn fra innvandrerfamilier og 
øvrige barn. Gapet i utdanningsnivå etter 
24-årsalderen er upåvirket.

2.3. Tilbudet om gratis kjernetid

To bydeler med høy andel innvandrere 
I Norge økte antallet barn i familier der 
begge foreldrene er utenlandsfødte, be-
tydelig fra 1970-årene og fram til slutten 
av 1990-tallet (St.meld. 17:1996-1997). 
Mens 2 544 elever hadde innvandrerbak-
grunn i 1977, var tilsvarende tall 28 000 i 
1997. Barn fra innvandrerfamilier utgjor-
de 25 prosent av elevene i Oslo i 1997, et 
langt høyere antall enn i Norge for øvrig. 

På 1990-tallet var barn av innvandrere 
underrepresentert i norske barnehager, og 
de to bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka 
hadde den høyeste andelen av familier 
med innvandrerbakgrunn med barn i 
barnehagealder. Disse to bydelene fikk 
støtte fra Oslo kommune og regjeringen 
til å tilby gratis barnehage til alle femå-
ringer fire timer per dag. Tilbudet startet i 
august 1998, med andre ord fikk barn som 
bodde i de to bydelene og var født i 1993, 
tilbudet om gratis kjernetid i barnehage. 
Barn i de to bydelene som ble født i 1992 
(eller tidligere), fikk ikke tilbudet (de 
begynte på skolen i august 1998). Gratis 
kjernetid i barnehagen var kun tilgjengelig 
for familiene som bodde i Gamle Oslo og 
Grünerløkka.

Hvis barnet tilbrakte mer enn de fire dagli-
ge gratis timene i barnehagen, måtte forel-
drene betale for de ekstra timene. Dermed 
fikk foreldre av barn som allerede hadde 
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en deltids- eller fulltidsplass i barneha-
gen, en reduksjon i utgifter til barnepass, 
mens foreldre med barn hjemme nå kunne 
sende barnet til barnehagen fire timer hver 
dag gratis. For å møte den forventede øk-
ningen i etterspørselen ble antallet tilgjen-
gelige barnehageplasser i de to bydelene 
utvidet2, særlig antallet korttidsplasser. I 
Gamle Oslo og Grünerløkka økte tilgangen 
på deltidsplasser betraktelig. 

I tillegg viser kvalitative rapporter fra Grü-
nerløkka at flere familier «oppgraderte» 
til en fulltidsplass (Grünerløkka 2006). 
Dessverre har vi ikke individdata over 
barn som gikk i barnehagen, så vi kan ikke 
si nøyaktig hvor mange timer hvert barn 
tilbrakte i barnehagen. Vi vet imidlertid fra 
en evaluering av intervensjonen i Gamle 
Oslo at rundt 100 femåringer startet i bar-
nehage som et resultat av intervensjonen. 
Dette utgjorde 60 prosent av alle barn som 
ikke var i barnehage i bydelen høsten 1998 
(Nergård 2002).

Rekruttering og språkstimulering 
Bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka 
hadde noe ulike finansieringskilder for 
sine intervensjoner. Hovedtrekkene er 
imidlertid liknende. Målgruppen var barn 
fra innvandrerfamilier, og informasjon om 
gratis barnehage ble aktivt formidlet blant 
annet gjennom helsestasjoner. Informasjo-
nen ble distribuert på flere språk. Bydel-
sadministrasjonen tok sikte på å sikre at 
alle familier visste at de kunne sende sine 
barn til barnehagen gratis. Familier med 
fem år gamle barn som ikke hadde søkt 
om en barnehageplass, ble systematisk 
oppsøkt av representanter fra bydelen for 
å gi informasjon om tilbudet. 

En betydelig innsats ble lagt ned i å gi 
barna et tilstrekkelig pedagogisk tilbud, og 

2 Dette gjaldt særlig i Gamle Oslo hvor dekningen i 
utgangspunktet var lav.

flere flerspråklige barnehagelærere ble an-
satt. I tillegg til den ordinære rammepla-
nen utviklet bydelen Gamle Oslo en mer 
helhetlig pedagogisk plan som tok sikte på 
å nå innvandrerbarn med deres spesielle 
språk- og kulturbakgrunn. Se Drange og 
Telle (2010) for flere detaljer. 

Alternativet til de barna som fikk tilbud 
om gratis kjernetid, var i hovedsak hjem-
meomsorg eller andre private arrange-
menter som dagmamma. Barnehagetil-
budet var mindre enn antall søkere, noe 
som gjorde at enkelte yrkesaktive foreldre 
benyttet private dagmammaer eller fikk 
hjelp fra slektninger. Disse private ord-
ningene var ikke underlagt noen offentlig 
godkjenning eller tilskudd, og kvaliteten 
antas å ha variert mye.

Blant barn av innvandrere som ikke hadde 
tilbud i barnehage, tyder undersøkelser på 
at barna typisk ble tatt hånd om av sin mor 
eller øvrige slektninger (Blom og Henrik-
sen 2008). Språkkunnskapene til disse 
utenlandsfødte mødrene og pårørende var 
begrenset. Det er dermed sannsynlig at 
den type omsorg barn i innvandrerfami-
lier ville fått i fravær av tilbudet om gratis 
kjernetid, i stor grad ville vært preget av 
beskjedne muligheter til å utvikle gode 
ferdigheter i norsk.

2.4. Metode og data

Definisjon av effekt og metode
For å avdekke effekten av tilbudet om 
gratis barnehage på senere skoleprestasjo-
ner må vi framskaffe estimater på hva som 
ville skjedd i fravær av intervensjonen. 
For å generere slike estimater foretar vi en 
forskjell-i-forskjell-analyse. Dette innebæ-
rer at forskjellen i karakterer mellom 1992 
og 1993 i Grünerløkka og Gamle Oslo 
sammenliknes med forskjellen i karakterer 
mellom 1992 og 1993 i bydeler der det 
ikke ble gitt noe tilbud om gratis kjernetid. 
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En viktig forutsetning for denne analyse-
metoden er at endringen fra 1992 til 1993 
i bydelene der barn fikk tilbudet, ville vært 
som i sammenlikningsbydelene i fravær av 
tilbudet. 

En slik forutsetning om felles trend kan 
være følsom for hvilke bydeler som inklu-
deres i sammenlikningsgruppen. Vi velger 
sammenlikningsgruppen ved å foreta en 
rangering av bydeler etter hvilken prosent-
andel barn med innvandrerbakgrunn i den 
aktuelle alderen som bodde der. Grüner-
løkka og Gamle Oslo hadde den høyeste 
andelen, og vi inkluderer som sammen-
likningsgruppe de ti neste bydelene3 på 
denne rangeringslisten. Siden det ikke er 
opplagt at liknende andel med innvan-
drerbakgrunn er den beste måten å sørge 
for at sammenlikningsgruppen blir slik 
at forutsetningen om felles trend holder, 
gjør vi en rekke robusthetssjekker der vi 
varierer hvilke bydeler som utgjør sam-
menlikningsgruppen. 

Vi ønsker å isolere effekten av et tilbud 
om gratis kjernetid, men hvis noe fore-
gikk samtidig i forsøksbydelene og ikke i 
sammenlikningsbydelene, er det vanske-
lig å fastslå hva som skyldtes hva. For å 
undersøke trendbrudd foretar vi såkalte 
placeboanalyser. Eksempelvis skal vi ikke 
se effekter dersom vi feilaktig legger til 
grunn at tilbudet om gratis kjernetid ble 
innført i 1997 i stedet for 1998. For å 
undersøke om effekten kan skyldes andre 
programmer som foregikk parallelt med 
intervensjonen vi er interessert i å finne 
effekten av, varierer vi sammenliknings-
gruppen. Eksempelvis kan vi sjekke at vi 
ikke finner effekter på barn uten innvan-
drerbakgrunn, som ikke, eller bare i liten 

3 Inkludert blir da Stovner, Helsfyr, Hellerud, 
Grorud, Søndre Nordstrand, Romsås, Furuset, 
Lambertseter, Bjerke og Bøler.

grad, skulle vært påvirket av tilbudet om 
gratis kjernetid. 

Datasett og karaktermål
Vi bruker individdata fra databasene FD-
Trygd og Nasjonal Utdanningsdatabase (se 
tekstboks for nærmere beskrivelse). 

Vårt endelige datasett inneholder bak-
grunnsinformasjon og skoleprestasjonene 
til barn med innvandrerbakgrunn som er 
født i 1988–1993, det vil si som fullfører 
ungdomskolen 2004–2009. Vi begrenser 
analysen til barn bosatt i Oslo kommune 
(da de var fire år). I hoveddatasettet, som 
omfatter alle barn med innvandrerbak-
grunn fra 1992- og 1993-kohortene, står 
vi da igjen med 505 barn fra de to tiltaks-
bydelene og 1 292 barn fra de ti sammen-
likningsbydelene. Når vi også inkluderer 
barna født i årene 1988–1991, omfatter 
våre data 4 945 barn. 

Datagrunnlaget
FD-Trygd er en database som omfatter indivi-
dinformasjon fra en rekke registre (Akselsen 
mfl. 2007). FD-Trygd inneholder individdata 
for alle personer som er bosatt i Norge i pe-
rioden 1992-2005. Datasettet inneholder in-
dividuell demografisk informasjon (sivilstand, 
mulighet for å koble foreldre og barn, mulig-
het for å koble ektefeller, innvandrerstatus, 
kjønn og alder), sosioøkonomiske data (full-
ført utdanning, inntekt), arbeidsstatus, hvilke 
velferdsordninger den enkelte benytter, samt 
geografiske opplysninger for hvilken kom-
mune og bydel individet bor i. 

Vi begrenser vår hovedanalyse til barn med 
innvandrerbakgrunn. Et barn er definert til å 
ha innvandrerbakgrunn dersom både mor og 
far er født i utlandet. 

Nasjonal Utdanningsdatabase (NUDB) inne-
holder informasjon om avgangselevenes ka-
rakterer fra grunnskolens 10. trinn. Informa-
sjon i utdanningsdatasettet kan enkelt kobles 
på for hvert individ i FD-Trygd siden begge 
databaser inneholder fødselsnummer. 
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Vi måler skoleprestasjoner ved eksamen 
fra grunnskolen (10. klasse). Det er ni 
teoretiske fag (norsk hovedmål skriftlig, 
norsk sidemål skriftlig, norsk muntlig, 
engelsk skriftlig og muntlig, matematikk, 
natur og miljøfag, samfunnsfag og reli-
gion, livssyn og etikk) og fire praktiske fag 
(mat og helse, kroppsøving, musikk og 
kunst og håndverk).

Vi konstruerer et karaktermål på grunnlag 
av samtlige fag bortsett fra sidemål, fordi 
svært mange barn med innvandrerbak-
grunn er fritatt fra dette faget. Karakterer 
i det enkelte fag gis på en skala fra 1 til 6, 
der 6 indikerer svært bra og 1 angir svært 
liten kompetanse (det er ikke mulig å 
stryke). Vi vil referere til dette utfallet som 
karaktergjennomsnittet. I tillegg konstru-
erer vi mål for språk (gjennomsnitt av 
norsk hovedmål skriftlig og norsk muntlig 
og engelsk skriftlig og muntlig), matema-
tikk/naturfag (gjennomsnittet av karakte-
rene i matematikk og natur- og miljøfag), 
samt et mål for øvrige fag (gjennomsnitt 
av samfunnsfag, religion, livssyn og etikk 
(RLE), mat og helse, kroppsøving, musikk 
og kunst og håndverk).

For å ta høyde for mulige observerbare 
endringer i sammensetningen mellom be-
folkningen i de ulike bydelene inkluderer 
vi en rekke kontrollvariabler. Disse måles 
det året barnet fyller fire år.4 

Vi kontrollerer for om barnet er født i eller 
utenfor Norge, dets kjønn, foreldrenes 
alder da de fikk barnet, foreldrenes utdan-
ning og tilknytning til arbeidsmarkedet, 
om foreldrene har mottatt sosialstønad, 

4 Hvis vi hadde målt dem senere, kan det tenkes at 
foreldres utdanning eller arbeidsdeltakelse allerede 
kan være påvirket av tilbud om gratis barnehage, 
og dersom vi kontrollerer for slike utfallsvariabler, 
vil det medføre at det er vanskelig å tolke estimatet 
på effekten av barnehage på skolekarakterene.

hvilket kontinent familien kommer fra, 
samt familiens botid i Norge. Siden barn 
født tidlig på året er eldre når de tar 
eksamen, kontrollerer vi også for hvilket 
kvartal barnet er født. 

Videre utforsker vi potensielle mekanis-
mer bak en eventuell effekt av tilbudet om 
gratis kjernetid ved å se hva som skjer med 
foreldrene når barnet får dette tilbudet. 
For å se på dette analyserer vi effekten av 
intervensjonen på foreldrenes inntekt og 
utdanning. 

2.5. Hovedfunn, robusthet og  
mekanismer
Hovedfunn 

Stor effekt på jentene 
For jentene i tiltaksbydelene Gamle Oslo 
og Grünerløkka øker gjennomsnittskarak-
teren fra 3,8 i kullet før intervensjonen 
(1992) til 4,1 i det berørte kullet (1993). 
Denne økningen på 0,3 er statistisk signi-
fikant. Det er ingen økning i resultatene til 
jentene fra andre bydeler, der karakterni-
vået faller fra 4,1 til 4,0. 

En slik klar bedring i det relative resulta-
tet for jenter med innvandrerbakgrunn i 
tiltaksbydelene mellom 1992 og 1993 er 
i tråd med intensjonen bak tilbudet om 
gratis kjernetid. I den grad denne relative 
økningen kan tilskrives tilbudet om gratis 
kjernetid, innebærer det at intervensjonen 
bedret den gjennomsnittlige skolepresta-
sjonen til jentene med 0,35 karakterer 
(statistisk signifikant). For innvandrer-
guttene er det ingen statistisk signifikant 
forbedring i skoleprestasjoner fra 1992-ko-
horten til 1993-kohorten. 5

Figur 2.1. viser jentenes karaktergjen-
nomsnitt for tiltaksbydelene og sammen-

5 Se Drange og Telle (2010) for utfyllende tabeller og 
figurer. 
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likningsbydelene mellom 1992 og 1993. 
Som nevnt øker karakteren fra 3,8 til 4,1 i 
tiltaksbydelene, mens den faller fra 4,1 til 
4,0 i sammenlikningsbydelene. Vi benytter 
her en metode der vi antar at endringen 
i sammenlikningsbydelene gjenspeiler 
hva endringen i tiltaksbydelen ville vært i 
fravær av tilbudet om gratis kjernetid. Den 
stiplede linjen, som er en parallellforsky-
ving av trenden for sammenlikningsby-
delene, viser således den tenkte, kontra-
faktiske karakteren (beskrevet tidligere i 
kapitlet). Vi ser at jentene i tiltaksbydelene 
oppnår en klar bedring av karakteren sin 
i forhold til jentene i sammenlikningsby-
delene, for kohorten som fikk tilbud om 
gratis kjernetid. 

For å kunne kontrollere for ulike kjenne-
tegn ved barna og deres foreldre (omtalt 
over) benytter vi regresjoner for å analyse-
re trendene som er gjengitt i figuren. Slike 
regresjoner viser at den estimerte effekten 
blir 0,27 for jentene, som er noe lavere enn 
resultatene angitt over (uten kontrollvaria-
bler). Dette noe lavere tallet kan tyde på at 
det er en liten endring i sammensetningen 
av familier i de to tiltaksbydelene og sam-
menlikningsbydelene. 

Karaktergapet redusert med 80 prosent
Forbedringen for jentene på 0,27 karakterer 
er betydelig og statistisk signifikant. Dette 
utgjør nesten en hel karakter i tre av avgangs-
fagene, eller 35 prosent av standardavviket.6 
Størrelsen på effekten av gratis kjernetid i 
barnehage på senere skoleprestasjoner kan 
også illustreres ved å observere at tilbudet om 
gratis kjernetid reduserte gapet i gjennom-
snittkarakteren for jenter uten (4,01) og med 
(3,69) innvandrerbakgrunn med mer enn 80 
prosent. 

Når det gjelder guttenes resultater, er 
punktestimatet negativt (- 0,11), men ikke 
statistisk signifikant. Det virker som gutte-
nes snittkarakter ikke er vesentlig påvirket 
av tilbudet om gratis kjernetid. 

Robusthetstester
Som nevnt innledningsvis er det krevende 
å komme opp med troverdige estimater 
på den kontrafaktiske karakteren. Re-
sultatene for jentene over kan altså bare 
tolkes som en effekt av tilbudet om gratis 
kjernetid dersom utviklingen i karakterene 
til jentene med innvandrerbakgrunn i 
sammenlikningsbydelene er et godt mål på 
den kontrafaktiske karakteren til jentene 
som fikk tilbudet. Vi forsøker her å under-
søke holdbarheten til denne forutsetnin-
gen nærmere.7 

Denne forutsetningen ville framtre som 
tvilsom dersom hovedresultatet var sensi-
tivt for hvilke bydeler vi inkluderer i sam-
menlikningsbydelene. Det er ikke opplagt 
hvilke bydeler som skal være med i sam-

6 Mens 35 prosent av standardavviket er høyere enn 
det man har funnet i enkelte tidligere studier, er det 
også lignende studier på barn fra familier med lav 
sosioøkonomisk status som finner større effekter 
(Almond og Currie 2010, Anderson 2008, Deming 
2009).

7 Se Drange og Telle (2010) for grundigere analyser 
og drøftinger av denne forutsetningen.

Figur 2.1. Endring i karaktergjennomsnittet for 
jenter med innvandrerbakgrunn i tiltaksbydel-
ene og sammenlikningsbydelene for kullet før 
og etter tilbudet om gratis kjernetid

Karaktergjennomsnitt, jenter

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

19931992

Gamle Oslo og
Grünerløkka

Andre bydeler

Sammenligningstrend

Kilde: FD-trygd og NUDB, jf. avsnitt 2.4. over.
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menlikningsbydelene, og vi sjekker derfor 
at hovedresultatet ikke er følsomt for den 
valgte gruppen av sammenlikningsbydeler 
(se avsnitt 2.4.). I samtlige spesifikasjoner 
er den estimerte effekten for jentene signi-
fikant positivt og i samme størrelsesorden 
som i hovedresultatet. For guttene er det 
ingen klare tegn til at tilbudet om gratis 
kjernetid forbedrer skoleprestasjonene. 

Det er videre viktig for å tolke hovedre-
sultatene som en effekt av tilbudet, at 
forsøksbydelene og sammenlikningsby-
delene ikke har forskjellige trender. Dette 
utforsker vi først og fremst ved en såkalt 
placebotest. Vi estimerer effekten av tilbud 
om gratis kjernetid mellom kohortene født 
1991 og 1992, altså for kohorter der ingen 
fikk tilbud om gratis kjernetid. Analysen 
viser da ingen signifikante effekter. Dette 
tyder på at resultatene våre ikke skyldes en 
underliggende trend som pågikk før tilbu-
det om gratis kjernetid ble innført. 

Som omtalt tidligere, ønsker vi å iso-
lere effekten av gratis kjernetid, og vi vil 
derfor undersøke om effektestimatene er 
forårsaket av andre programmer som ble 
introdusert samtidig, for eksempel Hand-
lingsplan Oslo indre øst. Det er grunn til å 
tro at handlingsplanen i stor grad berørte 
barn fra familier med og uten innvandrer-
bakgrunn likt, mens tilbudet om gratis 
kjernetid hovedsakelig var rettet mot barn 
med innvandrerbakgrunn. 

Hvis vårt estimat av effekten av barne-
hagetilbudet faktisk er forårsaket av 
handlingsplanen, bør vi forvente å se 
liknende effekter for barn fra familier 
uten innvandrerbakgrunn. Resultater fra 
hovedregresjonen, utført på barna uten 
innvandrerbakgrunn, viser ingen effekt på 
jentene, ei heller guttene. Dette gjør det 
lite sannsynlig at det er handlingsplanen 
som er årsaken til det forbedrede resulta-
tet for jentene med innvandrerbakgrunn. 

Resultatet fra en såkalt forskjell-i-forskjell-
i-forskjell analyse der jenter uten inn-
vandrerbakgrunn tas inn som en tredje 
sammenlikningsgruppe, gir et liknende re-
sultat: Jentene uten innvandrerbakgrunn 
er ikke påvirket, mens jentene med inn-
vandrerbakgrunn i hovedsak er påvirket 
i samme grad som i vår hovedregresjon. 
Dette tyder på at hovedeffekten kommer 
fra et program som kun påvirket jenter fra 
innvandrerfamilier, noe som også tyder på 
at det heller ikke er innføring av kontant-
støtten som driver vårt effektestimat. 

Noen mulige mekanismer

Språk også viktig for andre fag
Motivasjonen for tilbudet om gratis kjer-
netid var å forbedre språkkunnskapene 
til barn fra innvandrerfamilier. Tidligere 
litteratur, både i økonomi og på andre felt, 
har understreket at utvikling av språk-
ferdigheter i tidlig alder er avgjørende 
for senere skoleprestasjoner (Bleakly og 
Chin 2008, Hakuta mfl. 2003). Gitt denne 
vektleggingen av språkferdigheter kan vi 
forvente å se utslag på elevenes karakterer 
i språkfagene. Men i den grad utvikling av 
språk er en forutsetning for enhver læring, 
trenger ikke gunstige effekter av reformen 
kun være begrenset til språkfagene. 

Resultater fra regresjonsanalyser foretatt 
på utvalget av barn fra innvandrerfamilier 
og med karaktersnittet brutt ned på de 
tre underkategoriene språk, matematikk/
naturfag og øvrige fag, viser alle store og 
positive effekter for jentene. For guttene 
er estimatene negative, men aldri statis-
tisk signifikante. Den store virkningen 
på jentenes karakterer i språk tyder på at 
intensjonen bak tilbudet om gratis kjer-
netid i stor grad ble oppnådd for jentene. 
Disse funnene gir ingen klare holdepunk-
ter for at bedre utvikling av språkferdighe-
ter i barnehagen er avgjørende for senere 
skoleprestasjoner, men det kan heller ikke 
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utelukkes at språk spiller en sentral rolle 
for bedre karakterutfall. 

Integrering av foreldrene?
Tilbudet om gratis kjernetid kan også ha 
forbedret foreldrenes integrasjon i det 
norske samfunnet, for eksempel gjennom 
deres mulighet til å jobbe eller ta utdan-
ning. Imidlertid har vi estimert effekten av 
tilbudet på mødres og fedres inntekt og 
utdanning, og vi finner ingen signifikant 
effekt. Dette tyder på at effekten på jenters 
skoleprestasjoner ikke skyldes en økning i 
foreldrenes integrasjon i arbeidsmarkedet. 
Det utelukker også langt på vei at effekten 
på jenters skoleprestasjoner skyldes høy-
ere husholdningsinntekt. Samlet gir data-
ene liten grunn til å tro at integrering av 
foreldrene er en viktig bidragsyter til den 
gunstige effekten på jentenes karakterer.8

Hvorfor bedre for jentene? 
Det er en slående forskjell på effekten av 
forsøksprosjektet på jenter og gutter. Med 
de dataene vi har tilgang på, har vi dess-
verre begrensede muligheter til å under-
søke årsaken til dette, men vi vil her drøfte 
noen mulige grunner. 

For det første finner flere andre studier 
av tidlig intervensjon, med fokus på barn 
som ikke har innvandrerbakgrunn, også 
mer gunstige effekter for jenter enn for 
gutter (Joo 2010, Anderson 2008, Cambell 
mfl. 2002, Schweinhart mfl. 1993). Dette 
indikerer at det ikke nødvendigvis er inn-
vandrerbakgrunnen til barna i vår analyse 
som forklarer kjønnsforskjellen vi finner. 

8 Det er imidlertid grunn til å legge til at mødrene 
fikk tilbud om norskkurs i forbindelse med gratis 
kjernetid. Så selv om vi ikke kan spore noen effekt 
på jentene via foreldrenes yrkesdeltaking eller 
utdanning, ville tilgang til data om foreldrenes 
norskkunnskaper kunne forbedre og berike denne 
analysen. Slike data ser imidlertid ikke ut til å være 
tilgjengelige.

For det andre er barnehagelærerne i all 
hovedsak kvinner, og det har vært hevdet 
at det kvinnedominerte barnehagemiljøet 
kan favorisere jenter i forhold til gutter. 
Noen norske studier9 har sett på sam-
menhengen mellom andelen mannlige og 
kvinnelige lærere på hele skolen og jenter 
og gutters prestasjoner. Bakken (2009) 
finner ingen sammenheng mellom andelen 
kvinnelige/mannlige lærere på en skole 
og gutters og jenters prestasjoner. Det er 
nærliggende å tenke at mannlige lærere 
blir tildelt klasser med de mest bråkete 
og faglig svakeste guttene. Siden Bakken 
(2009) ikke kobler lærerne til den klassen 
barnet går i, er det vanskelig å si om hans 
nullfunn reflekterer at det ikke er noen ef-
fekt av å ha en lærer av samme kjønn, eller 
om det bare reflekterer at Bakken (2009) 
ikke har data på kjønnet til de lærerne 
eleven faktisk hadde. 

Dee (2005, 2007) har longitudinelle data 
fra USA som følger hver elev over tid, og 
han kan dermed studere hvorvidt hver 
elevs prestasjoner forandrer seg med 
forandringer i den faktiske lærerens kjønn. 
Dees studier tyder på at lærerens kjønn 
kan forklare forskjeller i skoleprestasjo-
ner for gutter og jenter. Mens både jenter 
og gutter drar nytte av å ha en mannlig 
matematikklærer, gjør jentene det bedre 
og gutter det dårligere hvis engelsklæreren 
er kvinne. Dee (2007) konkluderer med 
at dersom en klasse skifter ut en kvinnelig 
engelsklærer med en mannlig, vil kjønns-
forskjellene i karakterutfall bli betydelig 
mindre blant 13-åringer. 

Det er åpenbart at resultater fra studier av 
amerikanske ungdommer ikke uten videre 
kan forklare kjønnsforskjeller mellom nor-
ske barn. Vi ser det likevel som interessant 
å undersøke nærmere hvordan barnehage-

9 Se Bakken (2009) for en oppsummering.
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ansattes kjønn kan påvirke gutter og jenter 
forskjellig.

Effekter på annet enn karakterer  
for guttene? 
Selv om innføring av gratis kjernetid i Oslo 
ikke synes å bedre skoleprestasjonene til 
guttene, er det alt for tidlig å avgjøre om 
det kan ha påvirket andre utfall. Flere stu-
dier av tidlige intervensjonsprogrammer 
finner stor nedgang i påfølgende kriminell 
atferd blant menn (Carneiro og Ginja 
2009, Garces mfl. 2002) og en positiv ef-
fekt på helse hos barn (Frisvold og Lumeng 
2009, Anderson mfl. 2010, Ludwig og 
Miller 2007). Mer forskning på slike utfall 
er nødvendig for å utdype vår forståelse 
av effektene av gratis kjernetid for både 
jenter og gutter med innvandrerbakgrunn.

Når vi finner en større virkning av tilbudet 
på jenter enn på gutter, kan det potensielt 
være et resultat av ulike grader av delta-
kelse. La oss si at en høyere andel av gutte-
ne enn av jentene med innvandrerforeldre 
allerede gikk i barnehage før tilbudet om 
gratis kjernetid ble introdusert. Da er det 
mulig at de fleste nye plassene ble fylt opp 
av jenter. Hvis det er tilfelle, er det ikke 
overraskende at vi ikke ser noen effekt for 
guttene (siden tilbudet ikke påvirker deres 
deltakelse i særlig grad) og en betydelig ef-
fekt for jentene (jentene drar nå nytte av å 
gå i barnehage akkurat som mange gutter 
allerede har dratt nytte av det). 

Dessverre har vi ikke individuell informa-
sjon om kjønnet på barna som faktisk tok 
opp nye plasser,10 men de grundige kvali-
tative rapportene fra intervensjonen tyder 

10 Data over hvilke barn som har gått i barnehage 
ville kunne berike analyser av tiltak betydelig, samt 
gjøre det mulig å studere hvordan barnehagetiltak 
påvirker barn med ulik sosioøkonomisk bakgrunn 
ulikt. Myndighetene bør derfor legge vekt på å 
samle slike individdata i et sentralt register. 

ikke på at det var flere jenter enn gutter 
(for eksempel Nergård 2002). Dessuten 
synes denne tolkningen ikke å være svært 
viktig, siden tilsvarende kjønnsforskjeller 
også er funnet i metodisk meget pålitelige 
studier med tilfeldig fordeling av hvem 
som fikk barnehageplass, og hvem som 
ikke fikk (Anderson 2008).

2.6. Avsluttende kommentarer

Oppsummering av våre funn
Det er viktig for beslutningstakere å bedre 
integrering og sosial mobilitet for barn 
fra innvandrerfamilier. Ikke bare er økt 
humankapital i en etnisk gruppe med på 
å påvirke framtiden for den enkelte, men 
ifølge Borjas (1992) påvirker det også 
framtidige generasjoner innenfor samme 
gruppe. Manglende kompetanse i majori-
tetsspråket synes å være en viktig årsak til 
at barn fra innvandrerfamilier har svake 
skoleresultater (Bleakly og Chin 2008, 
NOU 2011:14).

Vi har analysert effekten av tilbudet om 
gratis kjernetid i barnehage for femåringer 
i Gamle Oslo og Grünerløkka, som ble inn-
ført fra 1998. Myndighetens hovedmotiva-
sjon bak tiltaket var å forbedre språkfer-
dighetene til barn fra innvandrerfamilier. 
Vi finner en gunstig effekt av tiltaket på 
skolekarakterene ved avslutning av grunn-
skolen for jenter med innvandrerbak-
grunn. I tråd med tidligere studier finner 
vi ikke tilsvarende effekter for gutter.

Flere mekanismer kan forklare effekten 
for jentene. En stor forbedring av deres 
karakterer i språkfagene norsk og engelsk 
tyder på at målet med forsøksprosjektet i 
stor grad ble oppnådd for jentene. Forel-
drenes inntekt og utdanning synes upåvir-
ket, noe som tyder på at bedre integrering 
av foreldrene i det norske samfunnet ikke 
er viktig for å forklare jentenes bedrede 
skoleprestasjoner. 
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Strengt tatt gjør vårt datasett det ikke mu-
lig for oss å si om kjønnsforskjellen i vår 
analyse bunner i at jentene dro mer nytte 
enn guttene av å gå i barnehagen, eller om 
jentene i større grad gikk barnehage. Det 
er imidlertid lite som tyder på signifikante 
kjønnsforskjeller i hvem som begynte i bar-
nehage som følge av gratistilbudet. Gene-
relle studier av denne problematikken fin-
ner også typisk flere gunstige effekter for 
jenter enn for gutter (Havnes og Mogstad 
2011, Joo 2010, Anderson 2008, Cambell 
mfl. 2002, Schweinhart mfl. 1993). Dette 
indikerer at innvandrerbakgrunnen til 
barna i denne studien ikke nødvendigvis er 
en viktig faktor når det gjelder å forklare 
kjønnsforskjellen.

Fra et politisk ståsted synes en interven-
sjon som bedrer skoleprestasjonene til 
jentene fra innvandrerfamilier, attraktiv 
uavhengig av om forklaringen er at jen-
tene dro mer nytte av tilbudet enn guttene, 
eller om flere jenter enn gutter startet i 
barnehagen. Imidlertid synes det viktig å 
uforske årsakene til hvorfor slike interven-
sjoner ofte er mer fordelaktig for jenter, 
for å sikre at framtidige intervensjoner kan 
bidra til bedre læringsutbytte for alle barn. 

Barnehage gunstigst for dem som ikke 
går der?
Det er viktig å understreke at tilbudet om 
gratis kjernetid i barnehage ble gitt til barn 
i bydeler i Oslo med en særlig høy andel 
innvandrerfamilier og en rekke sosioøko-
nomiske utfordringer. Dermed sier ikke 
våre resultater nødvendigvis noe om den 
øvrige befolkningen av barn fra innvan-
drerfamilier. 

Innvandrerfamilier er også svært ulike, 
både når det gjelder landbakgrunn, kultur, 
botid, utdanningsnivå, arbeidsmarkedstil-
knytning og så videre, og sammensetnin-
gen av innvandrerbefolkningen er annerle-
des i dag enn på slutten av 1990-tallet. Det 

er derfor heller ikke klart at våre funn har 
direkte overføringsverdi til dagens Norge. 
Dette skyldes ikke minst at det er vanligere 
å gå i barnehage i dag enn den gang, og 
dermed vil et tilbud om (utvidet) gratis tid 
i barnehage kunne fange opp andre typer 
barn i dag sammenliknet med hva som var 
tilfelle i 1998. 

På den annen side må vi ikke trekke dette 
argumentet for langt. Selv om rundt 95 
prosent av alle som begynner på skolen i 
dag har gått i barnehage (NOU 2010:7), 
tyder forskningslitteraturen på at det er 
blant de siste 5 prosent at vi finner de 
barna som ville hatt størst utbytte av å gå i 
barnehage (Mogstad og Rege 2009, NOU 
2011:14). 

Barn med innvandrerbakgrunn er fort-
satt overrepresentert blant dem som ikke 
går i barnehage. I 2008 hadde nesten 70 
prosent av alle minoritetsspråklige barn 
i aldersgruppen ett til fem år barnehage-
plass, mens det tilsvarende tallet for hele 
befolkningen var nesten 90 prosent (NOU 
2010: 7). Inkluderingsutvalget (NOU 
2011:14) påpeker at det altså er de barna 
som trenger det mest som oftest ikke 
deltar i barnehagen. Tiltak som medfører 
at flere av disse barna tilbringer mer tid i 
barnehage før skolestart, kan derfor vise 
seg å være svært gunstig for dem selv og 
samfunnet.

Kvaliteten på barnehagetilbudet
Når regjeringen nå utvider tilbudet om 
gratis kjernetid (Prop. 1 S 2009-2010), må 
det være viktig med ytterligere studier av 
effekter av ordningen. Har dette tilbudet 
fortsatt en effekt? Særlig må det være 
viktig å forsøke å måle effekter av gratis 
kjernetid på et tidlig tidspunkt i skoleløpet, 
og da spesielt på norskferdigheter på 1. 
eller 2. trinn. Er det allerede da forskjeller 
på gutter og jenter? Har tilbudet om gratis 
kjernetid gunstigere effekter på noen 
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grupper av barn enn andre? Hva betyr 
landbakgrunn? Og sist, men ikke minst, 
hvilke kjennetegn ved barnehagens arbeid 
er betydningsfulle for at tilbudet om gratis 
kjernetid skal ha en effekt på barnas se-
nere læring (St.meld. 41:2008-2009)? 

Behov for systematisk kartlegging
For å kunne få til studier med metodisk 
akseptabel kvalitet av barnehagekvalitet er 
det avgjørende at vi framskaffer data som 
knytter hvert barn til barnehagen det gikk i.

Vi har i Norge påfallende lite data over 
barns utvikling gjennom barnehagealder 
og inn i tidlige skoleår. Dette har gjort det 
umulig å frambringe dokumentasjon på 
hvordan ulike læringsopplegg har påvirket 
barns utvikling, og kanskje mest alvorlig, 
det har gjort det mulig for voksenverdenen 
å fraskrive seg ansvaret for å gripe inn 
tidlig. 

I myndighetenes kamp mot at vårt utdan-
ningssystem skal reprodusere sosioøkono-
miske forskjeller over generasjoner, legges 
det vekt på å gå inn tidlig med støtte og 
hjelp til barn som kommer fra ressurssvake 
hjem (St.meld. 16:2006-2007). Faglig er 
det bred enighet om at tidlig innsats er 
nødvendig for å bedre den sosioøkono-
miske mobiliteten mellom generasjoner 
(Mogstad og Rege 2009, NOU 2009:10, 
St.meld. 16:2006-2007). Det er således 
oppløftende at regjeringen fortsetter å føl-
ge opp forslag fra ulike offentlige utvalg11 
om systematisk kartlegging av språkfer-

11 Se for eksempel NOU 2011:14, NOU 2009:10, NOU 
2010:7, NOU 2010:8, St. meld. 16: 2006-2007. 
Brenna-utvalget (NOU 2010:8, s. 139) uttaler for 
eksempel at det er «behov for mer systematikk i 
arbeidet med å avdekke» særskilte behov tidlig, og 
utvalget foreslår derfor systematisk «kartlegging 
av barns fysiske, kognitive, språklige og sosiale 
funksjonsnivå», mens Inkluderingsutvalget (NOU 
2011:14, s. 366) foreslår «tidlig og jevnlig språktes-
ting av alle barn i førskolealder».

digheter i barnehagen (St.meld. 18:2010-
2011). På sikt kan slikt kartleggingsarbeid 
bidra til å gjøre utdanningsløpet og livet 
bedre for mange barn, kanskje særlig for 
barn med minoritetsspråklig bakgrunn.
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nødvendig for å bedre den sosioøkono-
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