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Barnehagespeilet Leder

 Et godt kunnskapsgrunnlag 
er viktig hvis du skal mene 
noe om dagens barnehage, 
eller hvis du skal sette mål 

for årene som kommer. Vårt årlige 
barnehagespeil er et slikt kunnskaps-
grunnlag. Her får du innsikt i aktuell 
statistikk og forskning om den aller 
første læringsarenaen mange av 
barna våre møter. 

I Norge går 9 av 10 barn i alderen 
1-5 år i barnehage. Der skal de få 
utvikle grunnleggende kunnskaper 
og ferdigheter og utfolde skaper-
glede,  undring og utforskertrang. 
Samtidig skal barna lære å ta vare 
på seg selv,  hverandre og naturen. 
Da er det avgjørende med kvalifisert 
 kompetanse hos de ansatte. 

I årets barnehagespeil kan du lese 
at andelen ansatte med  relevant 
 utdanning fortsetter å øke. Det 
samme gjør andelen barnehager 
som oppfyller pedagognormen. For 
første gang oppfyller over 50 prosent 
av barnehagene normen uten dispen-
sasjon fra utdanningskravet. Dette 
er en positiv trend vi må sørge for at 
fortsetter. 

Trivsel er viktig for barnas utvikling 
og læring. 97 prosent av styrerne 
i barnehagene sier at de arbeider 
 systematisk med sosial kompetanse 
og med å bedre trivselen til barna. 
Det er bra, for forskning viser at barn 
som trives i barnehagen, i større grad 
gleder seg til å begynne på skolen 
enn barn som ikke trives.

Barnehagespeilet er et barn av 
Utdanningsspeilet. Der finner du 
 statistikk og forskning om både 
barne hage og grunnopplæring. Vil du 
vite mer om hele utdanningsløpet, 
anbefaler jeg å begynne lesingen på 
udir.no/utdanningsspeilet.

Petter Skarheim
Direktør i Utdanningsdirektoratet

Petter Skarheim
Direktør i Utdanningsdirektoratet

«For første gang oppfyller over 50 
prosent av barnehagene normen uten 
dispensasjon fra utdanningskravet.» 

Foto Jannecke Sanne N
orm

ann
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Barnehage

Barnehagen er den første læringsarenaen i et 
langt utdanningsløp og skal bidra til trivsel og 
glede i lek og læring. I Norge går 9 av 10 barn  
i alderen 1-5 år i barnehagen.

Vi tar deg gjennom tall og fakta om barnehagene, 
barna og de ansatte. I tillegg kan du lese om 
status og utvikling i de ansattes kompetanse, og 
hvilke tema- og fagområder styrerne rapporterer 
at barnehagene arbeider mest med. 
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90 prosent av norske 1-5-åringer går i barnehage.

60 prosent av de som jobber i  barnehage, 
har relevant utdanning.

Små barn går ofte i grupper med 9 barn, mens 
vanligste gruppestørrelse for store barn er 18. 

Rammeplanen gir gode føringer for det 
daglige arbeidet i barnehagen. 

Kommunene bruker i snitt  
142 000 per år per barn i 
 barnehage. Kommuner med  
små barnehager bruker mest.
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8 av 10 nyutdannede barnehagelærere jobber i 
barnehage to år etter at de var ferdig utdannet.

8000 barn venter på barnehageplass.

Barn som trives i barnehagen, 
 gleder seg til å begynne på skolen. 

Norge brukte 144 milliarder kroner på 
barnehage og grunnopplæring i 2014 

Det tilsvarer nær 13 prosent av statsbudsjettet.

Kommunene bruker 15 prosent  
av midlene på barnehage.

Nær halvparten av midlene til barnehage

går til private eiere.

Barnehage Annet

Over halvparten av barnehagene 
 oppfyller pedagognormen. 
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1 Barn i barnehage
I 2014 gikk 286 400 barn i barnehage. Det er 750 
 færre enn året før, og det er første gang tallet på barn 
som går i barnehage synker. Nedgangen skyldes i  første 
rekke mindre fødselskull, særlig for 1- og 3-åringene. 
Andelen barn som går i barnehage for disse alders-
gruppene, er nesten uforandret fra tidligere år (tabell 
1). Det er 100 000 flere barn som går i barnehagen nå 
enn det var for 15 år siden (figur 1). 

Høy dekningsgrad for barn i alle aldre 
I Norge går 90 prosent av barna i barnehagealder  
(1-5 år) i barnehage, noe som er en høy andel i 
 internasjonal sammenheng. På fylkesnivå varierer 
 dekningsgraden mellom 85 og 94 prosent. Oslo har la-
vest dekningsgrad på rundt 85 prosent, mens Troms og 
trøndelags fylkene har ligget stabilt med en deknings-
grad på over 92  prosent de siste fire årene (figur 2). 

I 1990 var dekningsgraden 15 prosent for 1- og   
2-åringer og 58 prosent for barn over 3 år. 

Dekningsgrad i Europa
I de fleste europeiske land er det stor etterspørsel etter 
barnehageplasser. Unntakene er de nordiske landene, 
hvor tilgangen til barnehageplasser i hovedsak dekker 
etterspørselen for barn i alle aldersgrupper. Det er  flere 
land som dekker etterspørselen etter plasser for de 
eldste barna (Eurydice 2014).

Andelen barn som går i barnehage i Norge er høy 
 sammenlignet med andre land. 
 

Figur 1 Barn som går i barnehager. Utviklingen fra 1999 til 2014. Antall. 
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Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)/Statistisk sentralbyrå

Tabell 1 Barn som går i barnehage fordelt på alder. 
 Utviklingen fra 2011 til 2014. Prosent.  
 

Alder 2011 2012 2013 2014

0 år 4,3 3,8 3,2 3,6

1 år 70,9 69,6 68,9 68,5

2 år 88,0 90,5 90,6 91,3

3 år 95,1 95,3 95,3 95,5

4 år 97,2 97,1 96,9 97,0

5 år 97,3 97,6 97,5 97,5

1-5 år 89,7 90,1 90,0 90,2

1-2 år 79,5 80,2 79,8 80,1

3-5 år 96,5 96,7 96,6 96,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Minoritetsspråklige barn 

Minoritetsspråklige barn er definert ved at 
både barnet og barnets foresatte har et annet 
 morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk 
og engelsk.
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Flere land har obligatorisk barnehage året før  skolestart. 
Dekningsgraden er derfor høy blant barn over 4 år. 
Blant 3- og 4-åringer er variasjonen litt  større, men også 
for denne gruppen går en høy prosentandel i barne hage 
(figur 3). Snittet blant EU- land er 82 prosent.  

De fleste barna har heltidsplass
Andelen barn med heltidsplass i barnehagen har 
økt gradvis de siste årene. I 2014 har 93 prosent 
 heltidsplass, en økning fra 83 prosent i 2008. Med 
 heltidsplass mener vi avtalt oppholdstid på 40 timer 
eller mer per uke. Det er litt vanligere med deltidsplass 
for de yngste barna, men også for disse har det blitt 
mer  vanlig med heltidsplass. 

8 av 10 minoritetsspråklige barn går  
i barnehage
Siden 2005 har antallet minoritetsspråklige barn i 
barne hagene steget fra 14 000 til 41 000. I samme 
tidsrom har dekningsgraden blant minoritetsspråklige 
barn i alderen 1-5 år økt fra 54 til 79 prosent (figur 
4). Det er spesielt dekningsgraden for 2-åringer som 
har økt fra 2009 til 2014. Dekningsgraden for 4- og 
5- åringene har vært relativt stabil siden 2009.

14 800 minoritetsspråklige barn får tilbud om særskilt 
språkstimulering. Dette er rundt 35 prosent av barna. 
Andelen minoritetsspråklige barn som får særskilt tilbud 
om språkstimulering, har ligget mellom 41 og 35 prosent 
siden 2008. 

Tilbud om særskilt språkstimulering varierer  mellom 

fylkene. I Troms, Sogn og  Fjordane, Oppland og  Vestfold 
får over 50 prosent av de minoritetsspråklige  barna 
tilbud om særskilt språkstimulering. I Hordaland, 
 Finnmark og Oslo er  andelen 25 prosent.  

Det er flere minoritetsspråklige barn i kommu nale 
 barnehager enn i private. Over 60 prosent av de 
 minoritetsspråklige barna går i kommunale barnehager.  

Figur 2 Dekningsgrad for barn i alderen 1-5 år, fordelt på fylke. 2014. Prosent. 
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Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)/ Statistisk sentralbyrå

Figur 3 Dekningsgrad i barnehagen for 3- og 4-åringer, 
fordelt på utvalgte europeiske land. 2011. Prosent. 
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Kilde: OECD (2014)

Snitt EU inkluderer de landene som både er medlem av EU og OECD. De 21 landene 
er Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, 
 Ungarn, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, 
Spania, Sverige og Storbritannia.
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Flere barn får spesialpedagogisk hjelp 
Til sammen får 7800 barnehagebarn  spesial     - 
 pedagogisk hjelp (figur 5). Dette er over 800 flere enn 
i 2013. I tillegg er det 400 barn i alderen 0-6 år, som 
ikke går i barnehagen, som får spesialpedagogisk hjelp 
utenom barnehagen. 

Barn som får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen 
har vært jevnt stigende de siste fem årene. Tallet har 
steget fra i underkant av 6000 til rett under 8000 i 
samme periode. 

Halvparten av landets barnehager oppgir å ha blitt 
tildelt ekstra ressurser til arbeidet med barn eller  grupper 
som har et utvidet behov for tilrettelegging. Ekstra 
 ressurser kan være gitt i form av materiell, personal 
eller annen tilrettelegging. 

Det er totalt 3894 årsverk til barn som krever ekstra 
ressurser. Antall årsverk til denne gruppen har vært 
relativt stabilt de siste fem årene. I tillegg kommer  
277 kommunale årsverk til barn som får spesial-
pedagogisk hjelp utenfor barnehagen. 

Over 60 prosent av barna som får spesial
pedagogisk hjelp går i kommunale barnehager 
Nær 5000 barn får spesialpedagogisk hjelp i 
 kommu   nale barnehager, mens i overkant av 3000 barn  
får dette i  private barnehager. Det betyr at  kommunale 
barnehager i snitt har en høyere andel barn som får 
spesialpedagogisk hjelp.
 

Figur 4 Dekningsgrad i barnehagen for minoritetsspråklige barn, fordelt på alder. Utviklingen fra 2008 til 2014. Prosent. 
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Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)/Statistisk sentralbyrå

Spesialpedagogisk hjelp og prioritet  
ved opptak 

Barn under opplæringspliktig alder har rett til 
spesialpedagogisk hjelp dersom det er behov 
for det. Hjelpen kan gis i barnehager, skoler, 
sosiale og medisinske institusjoner, eller via 
 pedagogisk-psykologisk tjeneste. Den kan også 
være organisert som eget tiltak. 

Barn med nedsatt funksjonsevne eller vedtak 
etter barneverns loven blir prioritet ved opptak.

Tabell 2 Barnehagebarn som får spesialpedagogisk hjelp 
etter opplæringslovens § 5-7 i barnehage. Utviklingen fra 2009 
til 2014. Antall. 
 

År Antall
2009 5 860
2010 6 213
2011 6 482
2012 6 577
2013 6 959
2014 7 799

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)
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8000 barn på venteliste 
Det er til sammen 8000 barn i barnehagealder som 
ønsker seg plass i barnehage. Enkelte barn kan stå på 
venteliste i flere kommuner. 

Alle kommuner oppfyller retten til plass per  
15.  desember 2014. Det betyr at barna som står 
på  venteliste ikke er definert som barn med rett til 
 barnehageplass. En grunn kan være at barna er født 
for seint på året. Det kan også være at de har søkt om 
plass etter hovedopptaket eller at de ønsker plass i en 
annen kommune.  

Det er flest barn på venteliste i Sandnes, Stavanger, 
Oslo og Bergen. 

2 Barnehager
Det finnes 6205 barnehager i Norge. Tallet på barne-
hager har vært synkende de siste årene. Hoved årsaken 
er at det har blitt færre familiebarnehager og åpne 
 barnehager. Antallet ordinære barnehager har holdt 
seg stabilt de siste ti årene. Omtrent halvparten av 
barne hagene er kommunale og den andre  halv parten 
ikke- kommunale. Nesten alle de ikke- kommu nale 
 barne hagene er privateid. Vi omtaler derfor ikke- 
kommunale barnehager som private. 

98 prosent av barna går i ordinære barnehager
I overkant av 52 prosent av barna går i ordi nære 
 kommunale barnehager, mens 46 prosent går i 
 ordinære private barnehager. 2 prosent av barna går i 
familiebarnehager 

Det er flest barnehager i Oslo og Akershus, og der 

Figur 5 Barnehagebarn som får spesialpedagogisk hjelp 
etter opplæringslovens § 5-7, fordelt på alder. 2014. Antall. 
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Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)

Retten til barnehageplass  
Retten til barnehageplass gjelder for  
barn som fyller ett år senest innen utgangen  
av august det året det søkes om barnehage-
plass. Retten skal oppfylles fra august måned 
det året det søkes om plass. Barn født fra  
og med september vil ha rett til plass fra august 
påfølgende år.

Figur 6 Barnehager fordelt på eier og driftsform. Antall. 
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Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)

Kombinerte barnehager (ordinær og åpen, og ordinær og familie) 
inngår i antallet for begge kategoriene.
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er det også flest familiebarnehager. Hordaland har 20 
åpne barnehager, mens det ikke finnes åpne barne hager 
i  Finnmark, Sogn og Fjordane, og Nordland (figur 8). 

De siste årene har det vært en vekst i antall barn 

som går i de aller største barnehagene (figur 9). Det har 
vært en økning på 10 prosentpoeng fra 2008 til 2014. 
I 2014 gikk det 20 000 flere barn i de største barne-
hagene enn det gjorde i 2008, samtidig som det er  
7000 færre barn som går i barnehager med færre enn 50 
barn. I samme periode har det vært en økning på omtrent 
9000 barn i barnehager med mellom 50 og 100 barn.

De fleste barnehagene er organisert i avdelinger 
Det er litt vanligere med avdelingsfri organisering 
i  private barnehager enn det er i kommunale. Det er 
de aller minste og de aller største barnehagene som i 
størst grad karakteriserer seg som avdelingsfrie barne-
hager (figur 10). Halvparten av de 800  avdelingsfrie 
barne hagene er etablert etter år 2000. 

Figur 7 Barn som går i barnehage fordelt på barnehagetype. Utviklingen fra 2008 til 2014. Antall. 
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Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)

Figur 8 Barnehager fordelt på driftsform og fylke. 2014. Antall. 
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Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)

Avdelingsfrie barnehager  

I en avdelingsfri barnehage er store deler av 
barnehagens areal felles for alle barna i barne-
hagen. Disse barnehagene kalles også for 
basebarnehager, og kan organisere fellesarealet 
på forskjellige måter. De kan for eksempel ha 
reserverte arealer for bestemte barnegrupper.
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Gruppestørrelsen varierer med alder på barna
Med gruppestørrelse mener vi hvor mange barn det 
vanligvis er i de stabile gruppene som en personal-
gruppe har ansvar for. Vi skiller mellom småbarns-
grupper (0-2 år) og storbarnsgrupper (3-5 år). For små 
barn er den vanligste gruppestørrelsen 9 barn, og for 
store barn er den 18. Også for aldersblandede grupper 
er 18 barn den vanligste gruppestørrelsen.

Vanligste gruppestørrelse varierer mellom 5 og 82 
barn. Bare 10 prosent av barnehagene oppgir å ha større 
grupper enn 15 for små barn og større enn 25 for store 
barn. 10 prosent av barnehagene har færre enn 8 barn 
i småbarnsgruppene og færre enn 13 barn i gruppene 
for store barn. 

I avdelingsfrie barnehager med mer enn 25 barn, er 
gjennomsnittet for småbarnsgrupper 11 barn, for stor-
barnsgrupper er det 18. Det er omtrent samme størrelse 
på gruppene uavhengig av om barnehagen er avdelingsfri 
eller ikke. 

Det er liten eller ingen forskjell i gruppestørrelse mellom 
private og kommunale barnehager. 

30 prosent av barnehagene har en særskilt profil
1750 barnehager oppgir å ha en særskilt profil  
(  figur 11).  Mange oppgir at de er en tros- eller 
livsynsbarne hage,  friluftsbarnehage eller er Reggio 
Emilio-inspirert. 500 av barne hagene har krysset av 
for «annet»  under  pedagogisk profil. Flere av disse opp-
gir å være en  kombinasjon av de ulike profilene, eller 
 presiserer at en av avdelin gene i barnehagen er en 
 friluftsavdeling.

Figur 9 Antall barn fordelt på barnehagens størrelse. Utviklingen fra 2008 til 2014. 
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Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)

Figur 10 Barnehagens organisering i avdeling fordelt på 
barnehagens størrelse. 2014. Prosent.  
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Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)

Barnehagens profil

En profil er en vedvarende  pedagogisk til-
nærming som gjenspeiles i  årsplanen og/
eller vedtekter, og som legger   føringer for det 
 pedagogiske arbeidet som  utføres i  barnehagen. 
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3 Åpne barnehager

Det er først og fremst i de største kommunene det  finnes 
tilbud om åpne barnehager. Omtrent  halv parten av de 
180 åpne barnehagene er eid og driftet av  kommunene. 
59 av de åpne barnehagene er også ordinære barne-
hager. Dette er relativt store ordinære  barnehager som 
også har et tilbud som åpen  barnehage en eller flere 
dager i uken. 

Gjennomsnittlig åpningstid i åpne barnehager er 5 
timer om dagen 3 dager i uken, og de har i snitt åpent 
13 timer i uken. Det har vært en nedgang i tilbudet om 
åpne barnehager de senere årene.

De yngste barna benytter åpne barnehager
Fordi barn ikke tildeles plass i åpen barnehager, har vi 
ikke fullstendig oversikt eller statistikk over hvilke barn 
som mottar et tilbud i åpen barnehage. Til sammen 
gir de åpne barnehagene et tilbud til omtrent 4700 
barn. En undersøkelse av de åpne barnehagene viser 
at omtrent halvparten av  brukerne er faste brukere av 
 tilbudet. Selv om  tilbudet er tilpasset barn fra 0-6 år, 
viser samme undersøkelse at de  fleste barna er under 
3 år. De fleste er barn med foreldre som har utvidet 
permisjon, enten frivillig eller i påvente av lovfestet 
 barnehageplass (Haugset m.fl. 2014).  

4 Familiebarnehager
 
Over 100 familiebarnehager er lagt ned siden 2012. 
Siden 2008 er antall barn som går i familie barnehage 
nesten halvert (figur 12). 10 prosent av alle barne-
hagene er familiebarnehager, men kun 2 prosent av 
barna som går i barnehage, går i familie barnehage.

Sammenlignet med ordinære barnehager har familie-
barnehagene litt kortere åpningstider, åpent færre uker 
i året, og oftere stengt en dag i uken.

Åpen barnehage

En åpen barnehage er en felles sosial  arena 
som gir foreldre og barn en inn føring i hva en 
barnehage kan være. Åpne barne hager er 
 regulert i barnehageloven og  følger  ramme-
planen.  Arbeidet ledes av en  barnehagelærer. 

Den åpne barnehagen skiller seg fra en 
 ordinær barne hage eller en familiebarnehage 
ved at  barnet ikke har fast plass, men kan møte 
opp uforpliktende sammen med foresatte. 

Figur 11 Barnehager med særskilt profil. 2014. Antall. 
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Familiebarnehager er først og fremst et tilbud til de 
minste barna. To tredjedeler av barna som går i familie-
barnehage, er under tre år. Det har vært en nedgang i 
antall barn i alle aldersgrupper fra 2008 til i dag. 

Familiebarnehager eksisterer i de fleste land i Europa, 
men er kun utbredt i et fåtall land, og da først og fremst 
for de yngste barna (Eurydice 2014). 

En familiebarnehage skal som hovedregel være et 
fellesskap mellom minst to hjem, eller mellom minst ett 
hjem og en vanlig barnehage. På tross av dette er kun 
317 av i alt 689 barnehager organisert som felleskap 
med et annet hjem, eller med en ordinær barnehage.

5 Ansatte i barnehagen 
Flere årsverk i barnehagene
I 2014 ble det utført cirka 75 000 årsverk i barne-
hagene. Dette er en økning på nesten 4800 årsverk 
siden 2010. Siden 2013 har antallet økt med litt over 
600 årsverk.

Det har vært noen endringer i registreringen av årsverk 
som gjør at man ikke kan sammenligne størrelsen på 
de ulike personalgruppene direkte med tidligere år. 
Hensikten med den nye registreringspraksisen er å 
synlig gjøre barne- og ungdomsarbeidere og barnehage-
lærere som ikke jobber som pedagogiske ledere. Tidligere 
var begge disse gruppene registrert som assistenter.

I 2014 var det 23 000 årsverk til pedagogiske  ledere, 

1100 årsverk til barnehagelærere, 10 800 årsverk til 
barne- og ungdomsarbeidere og 26 900 assistent-
årsverk. Disse personalgruppene arbeider direkte med 
barna, og kalles gjerne for basispersonalet. For basis-
personalet har det vært en økning på 550 årsverk fra 
2013 til 2014. For styrere har det vært en nedgang på 
omtrent 100 årsverk. 

Gruppen med størst prosentvis endring fra 2013, er 
tospråklige assistenter. Der har det vært en økning på 
50 årsverk, fra 390 til 440. 

6 Blir det bedre kvalitet  
i barnehagene? 
De ansatte og de ansattes kompetanse er de  viktigste   
kvalitetsfaktorene i barnehagen. Voksentetthet og de 
ansattes utdanningsbakgrunn henger tett sammen 
med den omsorgen, leken og læringen som foregår i 
barnehagene hver dag (Meld St. 24: 2012). For å følge 
med på kvaliteten i barnehagen bruker vi noen sentrale 
indikatorer som dekker disse kvalitetsfaktorene.  

Økt personaltetthet
Antallet barn i barnehage har økt de siste årene, men år-
sverkene til basispersonalet har økt enda  raskere, slik at 
personaltettheten har økt svakt i perioden  2008-2013 
(figur 13). For å kunne sammenligne  barnehager med 

Figur 12 Barn i familiebarnehage fordelt på alder. Utviklingen fra 2008 til 2014. Antall. 
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ulik sammensetning av barn, justerer vi for alder og opp-
holdstid. Barn under to år er vektet dobbelt. 

Personaltettheten i basispersonalet varierer mellom 
kommunene. Omtrent 60 prosent av kommunene har fra 
5,5 til 6,5 barn per ansatt. Noen kommuner har færre 
enn 4 barn per ansatt, og noen har over 7. 

De kommunale barnehagene har litt færre barn per 
ansatt enn de private barnehagene (figur 13). Det nasjo-
nale snittet har ligget mellom 6,2 og 6,1 barn per ansatt 
fra 2008 og frem til i dag.

Over halvparten av barnehagene oppfyller 
pedagognormen 
Stadig flere barnehager oppfyller pedagognormen, og for 
første gang oppfyller over 50 prosent av barne hagene nor-
men uten dispensasjon fra utdanningskravet (figur 14).

55 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen, 
22 prosent oppfyller normen  gjennom dispensasjoner fra 
utdanningskravet og 23 prosent oppfyller den ikke. De 
fleste barnehagene som har endret status fra i fjor, har 
gått fra å oppfylle pedagognormen med dispensasjon 
fra utdanningskravet, til å oppfylle den med pedagogiske 
ledere med godkjent utdanning.

Som tidligere år er det slik at de største barne-
hagene oftere oppfyller pedagognormen uten bruk av 
 dispensasjoner, enn barnehager med færre barn.

Figur 13 Antall barn per ansatt fordelt på barnehagens eier. 
Utviklingen fra 2008 til 2014. 
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Figur 14 Barnehager som oppfyller pedagognormen. Utviklingen fra 2009 til 2014. Prosent. 
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Figur 15 Andel barnehageansatte med relevant utdanning fordelt på alle kommuner. Prosent.  
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Relevant utdanning er barnehagelærerutdanning, annen pedagogisk utdanning (minimum 3 år) eller barne- og ungdomsarbeiderfag. Kun ordinære barnehager.



18

Barnehagespeilet Tall og analyse av barnehager i Norge

Andelen barn som går i barnehage med tilstrekkelig ut-
dannet personale har økt fra 24 prosent i 2009 til nær-
mere 57 prosent i 2014. 1 av 5 barn, totalt 53 700 barn, 
går i en barnehage som ikke oppfyller pedagognormen. 

Flere ansatte har relevant utdanning
Fra 2010 til 2014 har andelen ansatte med  peda gogisk 
utdanning økt fra 39 til 44 prosent. I samme  periode har 
andelen ansatte med barne- og ungdoms arbeiderfag 
økt fra 14 til 16 prosent.

900 ansatte som ikke har barnehagelærer utdanning 
eller annen pedagogisk utdanning, har 15  studiepoeng 
i barnefaglig fordypning. De utgjør nesten 3  prosent av 
alle assistenter og barne- og ungdoms arbeidere. 

Ulik kompetansesammensetning i kommunene
Ansattes utdanningsbakgrunn varierer betydelig  mellom 
kommunene. I enkelte kommuner har 100  prosent av 
barnehagenes personale  relevant  utdanning, mens det 
i andre kommuner er over 50  prosent som ikke har det 
(figur 15). Med relevant utdanning  menes utdanninger 
som enten kvalifiserer til arbeid som styrer eller peda-
gogisk leder i barnehage og  barne - og ungdomsarbei-
derfag. Det er store varia sjoner  mellom kommunene i 
andelen  ansatte med barne- og ungdomsarbeiderfag. 
Andelen ansatte med annen  pedagogisk utdanning er 
liten i de fleste  kommunene.

Større leke og oppholdsareal per barn
Nesten alle barnehager oppfyller den veiledende 
 normen for leke- og oppholdsareal per barn.

Det gjennomsnittlige leke- og oppholdsarealet per 
barn er 5,5 kvadratmeter i 2014, et tall som har vært 
 forholdsvis stabilt siden 2008. 

8 av 10 barnehagelærere jobber i barnehage  
to år etter fullført utdanning
Det har vært en jevn økning i andelen nyutdannede 
barnehagelærere som jobber i barnehagen to år etter 
eksamen, i perioden 1998 til 2006 (figur 17). Av kullet 
som avla eksamen i 2010, jobbet 80 prosent fortsatt i 
barne hage i 2012. Andelen har ligget på omtrent sam-
me nivå siden 2006. 

Hvis vi ser på alle barnehagelærere  uav hengig av når 
de ble uteksaminert, finner vi at 54 prosent jobber i 
barnehage, omtrent 20 prosent jobber i andre yrker, og 
i overkant av 8 prosent er ikke yrkesaktive (tabell 3). 
De resterende barnehagelærerne jobber i grunnskolen. 
Siden 2000 har andelen utdannede barnehagelærere 
som jobber i barnehage økt med 10 prosentpoeng 
(Gulbrandsen 2015:26). Det skyldes først og fremst at 
færre barnehagelærere jobber i grunnskolen.

Figur 16 Høyeste utdanning til styrer og basispersonalet i 
alle barnehager. 2014. Prosent.  
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Bemanning i barnehagen

Barnehagen skal ha en styrer som har utdanning 
som barnehagelærer, eller annen høgskole-
utdanning som gir barnefaglig og pedagogisk 
kompetanse.

Ifølge forskrift om pedagogisk bemanning skal 
det være minimum én pedagogisk leder per 
14-18 barn når barna er over 3 år. Når barna 
er under tre år og barnas daglige oppholdstid er 
over 6 timer, skal det være én pedagogisk leder 
per 7-9 barn. I barnehager der barna har kortere 
oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe 
per pedagogisk leder. 

Pedagogiske ledere må ha utdanning som 
barnehagelærer. Likeverdig med barnehage-
lærerutdanning er annen treårig pedagogisk 
utdanning på høgskolenivå med videreutdanning 
i barnehagepedagogikk.

Bemanningen må være tilstrekkelig til at per-
sonalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk 
virksomhet.

Tabell 3 Barnehagelærernes arbeidssted. Prosent. 
 

2000 2003 2005 2007 2012

Barnehage 44,1 47,5 50,4 52,7 54

Grunnskole 25,6 21,8 19,4 17,6 16,3

Andre yrker 22,6 21 21,1 21,3 20,9

Ikke yrkesaktiv 7,7 9,8 9,0 8,3 8,8

Kilde: Gulbrandsen (2015) 

Familiebarnehager er ikke inkludert i tallene.
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Omfanget av opplæringstiltak i barnehagen  
har økt
Over 80 prosent av barnehagene har en eller annen 
form for interne opplæringstiltak, og 72 prosent har 
satt i verk tiltak for opplæring eller etterutdanning for 
ansatte i 2014 (tabell 4). Det er kommunale barneha-
ger og  barnehager med flere enn 50 barn som i størst 
grad får tilbud fra kommunen om å delta på opplærings-
tiltak (Sivertsen m.fl. 2015). Jo flere årsverk i barneha-
gen, jo større er omfanget av interne opplæringstiltak, 
planer for opplæring og etterutdanning for de ansatte. 
 Om fanget av de fleste opplæringstiltakene har økt med 
tiden, men det er små endringer siden 2012.

Få barnehager søker kommunale utviklingsmidler, 
men en stor andel av dem som søker får bevilget midler 
(Sivertsen m.fl. 2015).

Under halvparten av barnehagene har satt inn 
tiltak for å rekruttere menn
9 prosent av basispersonalet er menn, og det er  
8  prosent mannlige styrere. Flesteparten av mennene 
som jobber med barna i barnehagen, er assistenter. 
Det jobber menn i basispersonalet i nær halvparten  
(46 prosent) av barnehagene. I barnehager med mann-
lig styrer er det vanligere å ha menn i basispersonalet. 

Det er litt vanligere med menn i basispersonalet private 
barnehager enn det er i kommunale barnehager. 
I en spørreundersøkelse svarer 37 prosent av  styr erne 
at de har satt inn tiltak for å rekruttere flere menn 
( Opheim m.fl. 2014). Store barnehager og barne hager 
med mer enn 10 prosent mannlige ansatte,  svarer i 
større grad at de har iverksatt slike tiltak. 

7 Trivsel og utvikling 
Formålsparagrafen sier at barnehagen skal bidra til 
 trivsel og glede i lek og læring, og være et utfor drende og 
trygt sted for fellesskap og vennskap (Barne hageloven).  

Nesten alle barnehager jobber systematisk  
for å bedre barns trivsel
En spørring blant styrere i 2014 viser at 97  prosent 

Figur 17 Barnehagelærere som jobbet i barnehage 2 år etter avlagt eksamen. Utviklingen fra 1998 til 2010. Prosent.  
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Leke og oppholdsareal

Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 
kvadratmeter per barn over tre år og litt over 5 
kvadratmeter per barn under tre år.  Utearealet 
i barnehagen bør være omtrent seks ganger så 
stort som leke- og oppholds arealet inne.
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av barnehagene arbeider systematisk med  sosial 
 kompetanse, og med å bedre barnas trivsel.  
85  prosent av barnehagene har rutiner for å følge opp 
 informasjon om barns trivsel (Sivertsen m.fl. 2015).  
Nesten  samtlige barnehager bruker samtale med 
 f oreldrene og observasjon som metoder for å  vurdere om 
barna trives i barnehagen (tabell 5). 87 prosent oppgir 
også at de  benytter samtaler med barnet som metode.  

Tilrettelegger for trygg tilknytning for de yngste
83 prosent av de spurte barnehagestyrerne  mener at 
de ansatte har god nok kunnskap om de yngste barnas 
behov. Videre sier 96 prosent av styrerne at  personalet 
i barnehagen i stor grad legger til rette for at de  yngste 
barna skal oppleve trygg tilknytning i barne hagen 
( Sivertsen m.fl. 2015). Dette gjøres for  eksempel 
ved bruk av primærkontakt i oppstarten, og ved 
 organisering av barnehagen i avdelinger og  grupper. 
Mange av tiltakene handler om å ha gode rutiner, for 
eksempel ved måltider og levering, og i organiseringen 
av bemanningen. Flere trekker fram oppstartsperioden 
i barnehagen – gjerne med en lang og god tilvennings-
periode – som viktig for å skape trygghet. 

90 prosent av barnehagene har brukt temaheftet 
«De minste barna i barnehagen» og over halvparten av 
 styrerne oppgir at det har vært til stor nytte. Av de  elleve 
temaheftene som er utarbeidet til barne hagene, er 
det bare «Barns medvirkning» og «Språkmiljø og språk-
stimulering i barnehagen» som er mer brukt  (Sivertsen 
m.fl. 2015).

Barnehager er bra for de sårbare barna
En norsk studie viser at god kvalitet i barnehagen ser 
ut til å forebygge utvikling av språk- og atferdsvansker 
over tid, særlig hos sårbare barn (Brandlistuen m.fl. 
2015). Med sårbare barn menes i denne studien barn 

som har en nevrobiologisk risiko som for eksempel at 
de er født for tidlig, har lav fødselsvekt, eller at de har 
et vanskelig temperament i spedbarnsalder. Faktorene 
som ser ut til å virke inn på barna, er blant annet fysisk 
plass til lærings aktiviteter, utdanning hos personalet, 
relasjon til personalet, tilbud av aktiviteter, tid i barne-
hagen og gruppestørrelse (Brandlistuen m.fl. 2015). 
Forskerne så en tydelig sammenheng mellom for lite 
 fysisk plass til læringsaktiviteter og flere tegn på språk-
vansker og atferdsvansker som sinne og utagering. 
 Denne sammenhengen gjaldt alle barna, men var 
 sterkest for sårbare gutter.

Resultatene tyder også på at i barnehager med godt 
tilrette lagt kreativ og fysisk lek, reduseres tegnene på språk-
vansker betydelig for sårbare gutter. Når det  sjeldent var 
tilbud om planlagt kreativ eller fysisk lek, fant de flere tegn på 
språkvansker hos alle barna, men mest hos sårbare gutter. 
Studien kan tyde på at gruppestørrelse påvirker  gutter 
og jenter ulikt. For sårbare jenter var store barne grupper 
med 25 til 40 barn knyttet til flere tegn på språk vansker 
ved 5-årsalder. For sårbare gutter var det færre tegn på at-
ferdsvansker som sinne og utagering i store  barnegrupper. 

Tabell 4 Opplæringstiltak i barnehagene. Utviklingen fra 2002 til 2014. Prosent. 
 

2002 2004 2008 2012 2014
Har barnehagen noen former for interne  
opplæringstiltak? 72 77 79 85 84

Har barnehagen eget opplæringsbudsjett? 48 51 53 50 53

Har eier utarbeidet planer for opplæring eller etterut-
danning for de ansatte? 43 51 52 56 59

Har barnehagen satt i verk tiltak for opplæring eller 
etterutdanning for de ansatte? 52 56 65 74 72

Gir kommunen (bydelen) de ansatte i barnehagen 
tilbud om å få delta i opplæringstiltak? 83 83 90 92 89

Kilde: Gulbrandsen & Eliassen (2013) og Sivertsen m.fl. (2015)

Tabell 5 Metoder barnehagene bruker for å hente inn infor-
masjon om barnas trivsel. 2014. Prosent. 
 

Prosent

Samtaler med enkeltbarnet 87

Samtaler med foreldre 98

Observasjoner 97

Foreldreundersøkelsen 60

Undersøkelser blant barna 18

Kilde: Sivertsen m.fl. (2015)
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8 Innholdet i barnehagen
Rammeplanen gir gode føringer 
Over 90 prosent av styrerne svarer at rammeplanen 
gir gode føringer for det daglige arbeidet i barnehagen 
(Sivertsen m.fl. 2015). I samme undersøkelse oppgir 
over 80 prosent av barnehageeierne at rammeplanen 
er et godt styringsverktøy for å følge opp barnehagens 
arbeid med kvalitet. 

Når styrerne blir spurt om barnehagens  systematiske 
arbeid, oppgir flertallet at de har arbeidet mye med de 
fem temaområdene omsorg, lek, læring og sosial og 
språklig kompetanse. Få har arbeidet mye med barne-
hagen som kulturarena. 

Private barnehager har i noe større grad arbeidet 
med omsorg, lek og barnehagen som kulturarena, 
mens kommunale barnehager har arbeidet mer med 
språklig kompetanse. 

Flest arbeider mye med fagområdet 
kommunikasjon, språk og tekst 
Av de sju fagområdene i rammeplanen har barne hagene 
i 2014 arbeidet mest med kommunikasjon, språk og 
tekst og fagområdet kropp, bevegelse og helse. Bare  
28 prosent oppgir å ha arbeidet ganske mye med etikk, 
religion og filosofi. 

Private og kommunale barnehager vektlegger 
i like stor grad arbeidet med fagområdet språk, 
 kommunikasjon og tekst og arbeidet med fagområdet 
antall, rom og form. De private barnehagestyrere oppgir 
i noe  større grad enn de kommunale at de jobber med 
de øvrige  fagområdene.

Alt i alt har barnehagenes arbeid med fag- og 
 temaområdene økt siden 2008 (tabell 6 og 7).

Utforskende læring av realfag
En ny rapport undersøker hva realfag i barnehagen er, 
hva forskning sier om realfag i barnehagen, og hvordan 
det jobbes med dette i barnehagen. Rapporten peker på 
at læring av realfag i barnehagen bør innrettes som ut-
forskende læring, og at fagområdene antall, rom og form, 
og natur, miljø og teknikk er de mest relevante i realfaglig 
sammenheng. Aktiv involvering av  barnehagepersonalet, 
riktig bruk av fagbegreper, fagkompetanse og fag-
didaktisk kompetanse fremheves som viktig for å jobbe 
systematisk med realfag i barnehagen (Rambøll 2015).

Relativt få barnehager oppgir at de har brukt nasjonale 
sentre. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen 
er et av de mest brukte. 9 prosent av barnehagene 
sier at de bruker matematikksenteret, og 4 prosent av 
barnehagene oppgir at de bruker Senter for naturfag i 
opplæringen (Sivertsen m.fl. 2015).

Rammeplan for barnehagens innhold  
og oppgaver: 

 ○ gir styrer, pedagogiske ledere og resten 
av personalet en forpliktende ramme for 
 plan legging, gjennomføring og vurdering av 
barnehagens virksomhet

 ○ gir informasjon til foreldre, eier og 
 tilsyns myndighet 

 ○ har seks temaområder og sju fagområder
 ○ er delt inn i følgende deler:  
DEL 1: Om barnehagens samfunnsmandat 
DEL 2: Om barnehagens innhold  
DEL 3: Om planlegging og samarbeid 

Tabell 6 Barnehagestyrere som oppgir at barnehagen har 
arbeidet mye med de ulike temaområdene. 2014. Prosent. 
 

2008 2012 2014

Omsorg 62 71 71

Lek 56 72 72

Læring 57 63 64

Sosial kompetanse 67 82 83

Språklig kompetanse 70 77 76

Barnehagen  
som kulturarena

18 18 20

Kilde: Gulbrandsen & Eliassen (2013) og Sivertsen m.fl. (2015)

Familiebarnehager er ikke inkludert i tallene.

Tabell 7 Barnehagestyrere som oppgir at barnehagen har 
arbeidet mye med de ulike fagområdene. 2014. Prosent. 
 

2008 2012 2014

Kommunikasjon, språk og tekst 67 79 80

Kropp, bevegelse og helse 52 66 67

Kunst, kultur og kreativitet 33 40 42

Natur, miljø og teknikk 41 50 52

Etikk, religion og filosofi 15 22 28

Nærmiljø og samfunn 33 41 47

Antall, rom og form 43 48 52

Kilde: Gulbrandsen & Eliassen (2013) og Sivertsen m.fl. (2015)

Familiebarnehager er ikke inkludert i tallene.
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Likestilling er i liten grad nedfelt  
i barnehagenes årsplaner
97 prosent av styrerne kjenner i noen eller stor 
grad til det som står om likestilling i rammeplanen.  
24 prosent sier at dette påvirker arbeidet i barne hagen 
i stor grad, men de fleste – 58 prosent –  svarer at 
det i noen grad påvirker arbeidet. 38 prosent oppgir 
at  likestilling  mellom kjønn er nedfelt i barnehagens 
årsplan. Få forteller om konkrete likestillingstiltak 
( Opheim m.fl. 2014).

Selv om bare 38 prosent av styrerne sier at likestilling 
er nedfelt i årsplanen, er styrerne i stor grad opptatt av 
likestilling i praksis ved valg av lærings- og lek aktiviteter. 
71 prosent oppgir at de i noen eller stor grad arbeider 
systematisk med likestilling mellom kjønnene, mens 
3 prosent svarer at de ikke jobber med det i det hele 
tatt. En betydelig andel oppgir at personalets være-
måte overfor gutter og jenter i noen eller stor grad er 
tatt opp i formelle arenaer, men svarene viser at det er 
stor variasjon mellom ulike typer formelle arenaer. De 
kvalitative intervjuene viser at likestilling mellom kjønn 
er et tema som i liten grad diskuteres og reflekteres 
over (Opheim m.fl. 2014). Lignende funn ble også gjort 
i 2010 (Likestillingssenteret 2010).

9 Overgangen mellom 
 barnehage og skole

Mer vanlig med tiltak og rutiner for overgang fra 
barnehage til skole
Nesten alle barnehager praktiserer skoleforberedende 
tiltak for femåringene (Sivertsen m.fl. 2015). Nesten 
alle innhenter også samtykke til å overføre  informasjon 
om enkeltbarn til skolen. Et stort flertall av barne-
hagene har også planer, rutiner og møteplasser som 
skal støtte overgangen til skole. Kommunale barne-
hager  praktiserer disse tiltakene i litt større grad enn 
private barnehager, men forskjellen er ikke stor.  

De siste ti årene har det blitt mer vanlig med tiltak 
og rutiner for overgang fra barnehage til skole. Andelen 
barnehager som oppgir at det er etablert rutiner for 
samarbeid mellom barnehage og skole på kommunalt 
nivå, har eksempelvis økt fra 35 prosent i 2004 til  
92 prosent i 2014. Skoleforberedende tiltak for fem-
åringer har ligget på omtrent samme nivå siden 2008. 

Trivsel i barnehagen ser ut til å påvirke 
forventningene til skolestart 
En dansk undersøkelse der 1 000 5-6-åringer har blitt 

spurt om forventninger til og forestillinger om skolen, 
viser at de aller fleste barnehagebarna (87 prosent) 
gleder seg til å begynne på skolen. 

Trivsel i barnehagen ser ut til å ha betydning for 
 forventningene til skolelivet. 93 prosent av barna er 
glade i å gå i barnehagen. Disse gleder seg i større 
grad til å begynne på skolen (88 prosent) enn de som 
ikke trives i barnehagen (76 prosent). Barna som trives 
synes i større grad at det er gøy å skrive bokstaver og 
bruke tall, og de har en forventing om at de kommer 
til å bli flinke. De forventer også i mye større grad at 
lærerne er hyggelige. Barn som trives i barnehagen, 
forventer altså at de kommer til å trives i en ny kontekst.  

10 Kostnader til barnehage 
Foreldrebetalingen har økt
Fra januar 2014 til januar 2015 økte  foreldre betalingen 
med 2,9 prosent (Statistisk sentralbyrå, 2014). Tallene 
 inkluderer både ordinær foreldre betaling, kostpenger og 
andre  ekstrakostnader som skal dekke utflukter og lig-
nende.  Økningen var størst for private barnehager. Blant 
fylkene var økningen størst i Rogaland og i agder fylkene. 

Noe av grunnen til økningen i foreldrebetalingen 
er at maksprisen gikk opp fra 2405 til 2480 kroner i 
 måneden i denne perioden. Fra og med mai 2015 økes 
den  ytteligere til 2580 kroner.

Overgang fra barnehage til skole 
 

«Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, 
legge til rette for barns overgang fra barnehage 
til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. 
Dette skal skje i nært samarbeid med barnets 
hjem. Planer for barns overgang fra barne-
hage til skole må være nedfelt i barnehagens 
årsplan.» (Rammeplan for barnehagens innhold 
og  oppgaver).

Informasjon
Utgiftene ved å drive offentlige tjenester stiger 
hvert år på grunn av økning i priser og lønninger. 
For å måle den reelle veksten i ressursbruken er 
alle beløp justert for slike endringer.
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Kommunene bruker 15 prosent av midlene  
på  barnehage 
Av kommunenes totale utgifter til å drifte  komm u  nale  
tjenester, brukte kommunene i snitt 15 prosent på 
 barnehage. Andelen varierer fra  5  prosent i noen 
 kommuner til 25 prosent i andre. Det er kun de 
 kommunale utgiftene til grunnskole og pleie- og omsorgs-
tjenester som overgår utgiftene til barnehage. 

I kommune-stat-rapporteringen (KOSTRA)  rapporterer 
kommunene hvor mye de bruker på barnehager. 
Foreløpige tall fra KOSTRA viser at kommunene brukte 
41 milliarder kroner på barnehager i 2014. Dette er en 
reell økning på 4 prosent fra 2013, og inkluderer både 
kommunens kostnader til drift av egne barnehager og 
tilskudd til private barnehager.

Tall fra Lunder og Eika (2015) viser at det i 2013 
ble brukt totalt 45,6 milliarder kroner til å drifte alle 
 barnehager i Norge. Dette inkluderer kommunale omkost-
ninger, foreldrebetaling, øremerkede tilskudd og andre 
omkostninger. Den reelle økningen i totale omkostninger 
fra 2012 til 2013 var på én prosent.

Barnehagene finansieres gjennom kommunale 
tilskudd og foreldrebetaling
Fra og med 2011 ble hoveddelen av de øre merkede, 
 statlige tilskuddene til barnehager innlemmet i 
 kommunenes rammetilskudd. Kommunene finansierer 
størsteparten av kostnadene til både de kommunale 
og de private barnehagene. Det resterende finansieres 
i stor grad av foreldrene (figur 18). Offentlige tilskudd 
og annen støtte fra kommune eller eier utgjør en liten 
andel av regnskapet. Staten gir for eksempel tilskudd til 
samisk barnehagetilbud og til språkstimulerende tiltak 
for  minoritetsspråklige barn.

Fordi maksimalsatsen for foreldrebetaling var  uendret 

fra 2007 til 2013, gikk foreldrenes andel av samlet 
 finans iering ned i denne perioden. 

Nær halvparten av kommunenes utgifter  
til barnehage går til private
I 2014 er 53 prosent av barnehagene private. 
Tilskuddene til private barnehager i 2014 utgjorde  
45 prosent av kommunens totale kostnader til barne-
hagedrift (KOSTRA, foreløpige tall). I 2011 utgjorde 
 tilskuddet til private i underkant av 43 prosent.
En heltidsplass for store barn (3 år eller eldre) koster 
i gjennomsnitt 20 000 kroner mer i en kommunal enn 
i en privat barnehage (figur 19). Litt over halvparten 
av forskjellen skyldes at kommunale barnehager har 
flere barn med behov for særskilt tilrettelegging. Den 
resterende kostnadsforskjellen skyldes i hovedsak 
høyere personalutgifter i kommunale barnehager enn 
i private. Kommunale barnehager har både høyere per-
sonaltetthet og høyere personalkostnader per årsverk 
enn private barnehager. Det at personalkostnadene er 
høyere i kommunale barnehager, skyldes i stor grad 
høyere pensjonskostnader (Lunder og Eika 2015). 
Hver enkelt kommune beregner tilskuddet til private 
barnehager på bakgrunn av utgifter til egne kommuna-
le barnehager. Størrelsen på det offentlige tilskuddet til 
de private barnehagene er regulert i forskrift om like-
verdig behandling. Utviklingen i kostnader per heltids-
plass for store barn i offentlige og private barnehager 
følger hverandre derfor tett (figur 19). Det offentlige 
tilskuddet til private barnehager ble fra og med august 
2013 hevet fra minimum 92 til minimum 96 prosent av 
det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennom-
snitt mottar i offentlig finansiering.

Figur 18 Finansiering av barnehager fordelt på eierform. 2013. Prosent. 
 

Annet

Kommunale 
driftstilskudd

Foreldrebetaling

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Private familiebarnehager

Private ordinære barnehager

Kommunale ordinære barnehager

Kilde: Lunder og Eika (2015)



24

Kommunene bruker i snitt 142 000 kroner  
per barn i barnehage
I 2014 brukte kommunene 142 000 kroner per barn 
i barne hagen (KOSTRA, foreløpige tall). Dette tallet 
 omfatter ikke statlige tilskudd eller foreldrebetaling, men 
inkluderer kommunenes tilskudd til private barnehager. 

Hvor mye de ulike kommunene bruker per barn i 

 barnehage, varierer fra 110 000 til over 240 000 kroner 
per barn i barnehage (figur 20). Flesteparten av barna,  
81 prosent, går i barnehager i kommuner som bruker 
mellom 130 000 og 160 000 per barn i barnehage. 
Omtrent 14 prosent av kommunene bruker mer enn  
160 000 kroner per barn i barnehage, mens knappe  
5 prosent av barnehagebarna befinner seg i disse 
 kommunene.

Forskjeller i barnas alder og oppholdstid 
påvirker kommunens utgifter
Det er høyere krav til pedagogisk bemanning for små 
barn (0-2 år) enn for store barn (3-5 år). En barnehage-
plass for små barn er dermed dyrere enn for store barn. 
I noen kommuner utgjør små barn knapt 20 prosent av 
barna i barnehage, mens de i andre utgjør over 40 pro-
sent. Utgiftene per barn er også avhengig av hvor lenge 
barna er i barnehagen, og også her er det stor variasjon 
mellom kommunene. Andelen barn med heltidsplass 
varierer fra under 40 prosent til opp mot 100 prosent i 
enkelte kommuner.  

For å kunne sammenligne hvor mye kommunene bru-
ker per barn, trenger vi et standardisert mål for å beregne 
snittkostnaden per barn. Dette får vi ved å regne om 
deltidsplasser til heltidsplasser, og ved å legge til grunn 
at et barn under 3 år tilsvarer utgiftene til 1,8 barn over 3 
år. Når vi gjør dette, blir kostnaden per heltidsekvivalent 
om lag 108 000. Dette er en nedgang på 1,6 prosent 
fra 2013. 

Mye av variasjonen i kommunens egne kostnader 
til barnehagedrift forsvinner når vi justerer for barnas 

Figur 20 Kommuner og barnehagebarn fordelt på kommunens driftsutgifter per barn og per heltidsekvivalent. 2014. Prosent. 
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Kilde: Utdanningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå (KOSTRA), foreløpige tall.

Figur 19 Kostnader per heltidsplass i barnehagen for store 
barn. Utviklingen fra 2009 til 2013. Kroner. 
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alder og oppholdstid (figur 20). Det er likevel  betydelig 
 variasjon mellom kommunene. De fleste barna,  
94  prosent, bor i kommuner som bruker under  
120 000 kroner per heltidsekvivalent, mens 26 prosent 
av  kommunene bruker mer enn 120 000 kroner per 
heltids ekvivalent. Når vi skriver om utgifter per barn 
heretter, mener vi heltidsekvivalenter.

Barnehagestørrelsen har størst innvirkning på 
hvor mye en kommune bruker på barnehage
Kommuner med små barnehager har høyere utgifter per 
barn, noe som sannsynligvis skyldes smådrifts ulemper. 
Små barnehager gjør at det blir færre barn å fordele 
 u t gifter til administrasjon, drift og andre felles funksjoner 
på.

Spredt befolkede kommuner har også høyere  u t gifter 
per barn enn andre ellers like kommuner. Spredt  be folkede 
kommuner må ofte ha små barnehager fordi det er 
 praktiske begrensninger i hvor lang reisevei barnehage-

barn og foreldrene deres kan ha til  barnehagen. 
I tillegg ser vi at kommuner med en høy andel barn 

i barnehagealder har lavere utgifter per barn. En høy 
 andel barn i barnehagealder i kommunene, betyr at det 
blir mer kostbart å prioritere barnehagesektoren. For 
disse kommunene kan det å prioritere barnehage gå på 
bekostning av skole og eldreomsorg.

Kommuner med en høy andel private barnehager har 
lavere utgifter til barnehage enn andre. En forklaring på 
dette kan være at tilskuddet til private barnehager ikke 
tilsvarer 100 prosent av den offentlige finansieringen av 
kommunale barnehager. 

Kommuner med en høy andel barn som trenger spesial-
pedagogisk hjelp i barnehagene, har høyere utgifter per 
barn enn andre tilsvarende kommuner.  

Kommuner med stort økonomisk handlingsrom  bruker 
mer per barn i barnehage. Dette gjelder selv om vi  justerer 
for hvor kostnadskrevende det er å yte  kommunale 
 tjenester, og ulikheter i behovet for  kommunale tjenester.
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som kommer. Vårt årlige barne-
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den aller første læringsarenaen 
mange av barna våre møter.»
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