LITEN OG NY

UNDERSØKER OGSÅ OM SMÅ BARN ER STRESSET
Tidligere forskning har vist at norske småbarn har høyere stressnivå
(MÅLT I SPYTTPRØVER) i barnehagen enn hjemme. Men vi vet ikke nok
om hva dette betyr, og hvem det gjelder. Derfor trenger vi å forske mer på
kortisol.

HVORFOR ER DET VIKTIG
Å MÅLE KORTISOL I SPYTT?

Små barn kan ikke uttale seg selv om hvordan de opplever tilvenning til
barnehagen. Ved å måle kortisol i spytt kan vi få noe innsikt i hvordan de
har det i denne perioden.
Ved å bli med på innsamling av spyttprøver i Liten og ny, bidrar dere til økt
kunnskap om stress hos små barn i barnehage og mulighet for å fremme
bedre tilvenningskvalitet for alle barn. Deres bidrag er svært viktig.

HVORDAN MÅLER VI STRESS?
Stress måles ved å undersøke nivået av hormonet kortisol i barnas spytt.

HVORDAN TAR MAN SPYTTEPRØVER?
Å måle kortisol kan kalles
små barns stemme i forskningen
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Det å ta spyttprøver er enkelt. Dere foreldre får
utdelt utstyret i barnehagen. Det består av en ca.
10 cm lang, myk svamp og et prøverør for hver
spyttprøve. Barnet skal tygge eller suge på den
avlange svampen i noen få minutter. Når svampen
er våt, plasseres den i prøverøret som er merket
med barnets idnummer. Prøverøret legges
deretter i fryseren. Når dere tar spyttprøver
hjemme, tas de frosne prøvene med til
barnehagen så raskt som mulig.

Når barnet skal ta spyttprøven, er det en god ide at dere voksne
er med og tygger på noe som ligner den svampen barna bruker.
Lag gjerne en lek rundt dette (for eksempel at dere alle «spiser is»),
slik at prøvetaking blir en morsom aktivitet.

Det skal tas flest spyttprøver i
barnehagen, og noen hjemme

Svamp barnet tygger/suger på

Prøverør/beholder
Merkes med barnets id-nr.

Barn som ikke vil, skal ikke tvinges til å avgi spytteprøve,
men det går an å prøve en gang til etter en pause.

HVOR MANGE SPYTTEPRØVER SKAL DET TAS?
Det samles inn spyttprøver av et tilfeldig utvalg på 120 barn under tilvenningen til barnehagen høsten 2021.
Dette omfatter 14 spyttprøver i løpet av tilvenningsperioden: 2 prøver hjemme i uken før barnet begynner i
barnehagen, 4 prøver i første uke sammen med foreldre i barnehagen og 6 prøver etter barnet har begynt å
være uten foreldre i barnehagen.

HVA SKJER MED DATAENE?
Vi vil undersøke gjennomsnittet av mange kortisolverdier.
Alle data lagres uten navn. Verken barn eller barnehager
vil kunne gjenkjennes i forskningsresultatene

DET HAR BLITT FORSKET LITE PÅ SMÅ BARNS TILVENNING TIL
BARNEHAGEN, DERFOR ER DERES BIDRAG TIL DENNE STUDIEN
SPESIELT VERDIFULLT OG VIKTIG.

TAKK FOR AT DERE ER MED I KORTISOLSTUDIEN I LITEN OG NY!
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