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NESTEN ALLE SMÅ BARN I BARNEHAGENESTEN ALLE SMÅ BARN I BARNEHAGE

(min. 41 timer per uke)

Barnehagen er en stor og viktig
del av norske barns hverdag

Barnehagefakta (Udir. 2018)(I 1990: 15%)
 av norske 1-2 åringer går i barnehage 81%

Barn er i barnehagen største
delen av den våkne tiden

96 prosent har heltidsplass



NYERE FORSKNING PÅ HJERNENS UTVIKLING 

Påvirkning i svangerskapet og første leveår er av stor betydning

Hjernen uferdig og spesielt påvirkbar de første leveårene   

Vekstspurt 0- 2 år

Barn-voksen samspillet skaper
forbindelser mellom hjernecellene
og påvirker kvaliteten på disse

erfaringer Barnets - direkte betydning for hjernens 
grunnleggende arkitektur

Center of the developing child. Harvard

NYERE FORSKNING PÅ HJERNENS UTVIKLING



FORELDRENES OMSORG BETYR ALLER MEST....

Forskning har vist at foreldrene/hjemmet
(«de primære omsorgspersonene») 
betyr aller mest for barns utvikling

                                                                    
 Selv når barn går i barnehagen



Trygghet gjennom tilknytning

Trygg tilknytning =   
 spesielt nære relasjoner
Barnets «svar» når barnets
behov blir forstått og møtt

GRUNNLEGGENDE BEHOV FOR TRYGGHET





STERKE FØLELSER TRENGER 
REGULERINGSSTØTTE

Barn blir fort overveldet når de
har vanskelige følelser eller
opplever mange inntrykk

Hjernen ikke moden nok til å
håndtere dette alene

Trenger en ytre regulator 
= en voksen hjerne

De trenger at den voksne viser
forståelse og empati, trøster og
regulerer, og er sammen med
barnet til det går over = inntoning

dette er lettere når vi
selv er rolige



HVORDAN STØTTE BARNS FØLELSESREGULERING
(Gottmann, 1997; 2017)

Oppdage barnets følelse                  
 (også følelser som ikke er så sterke)

1

Se på denne følelsen som en mulighet
for kontakt, nærhet og læring

2

3

4
Sett navn på følelsen
           Positive følelser forsterkes
           Negative følelser dempes

Vær tilstede og del barnets følelse, 
vis at følelsen kan tåles og
aksepteres
           Selv om atferden må stoppes



TOLKE BARNETS UTTRYKKTOLKE BARNETS UTTRYKK

Veiledende signaler

Villedende signaler

når barnet uttrykker følelser
og behov på en tydelig måte 
Eksempel: 
barnet gråter og søker trøst og nærhet
når det er lei seg

når barnet ikke viser sine
egentlige følelser eller behov 
Eksempel:
barnet later som ingenting eller viser
sinne når det egentlig er lei seg

HVA KAN LIGGE BAK DE

FØLELSER BARNET VISER?

HVILKEN FØLELSE(R)

VISER BARNET? 

HVORDAN KAN VI MØTEBARNETS UTTRYKK? 



Biologisk driv – små barn
vil utforske, lære og mestre

Nysgjerrige på det meste Flere områder i hjernen aktiveres

Lærer mest og best i nære,
trygge relasjoner

SMÅ 
– NYSGJERRIGE OG UTFORSKENDE

Gopnik, 2009; Meltzoff mfl., 2009



«Serve and return»

Tilby et spennende miljø

Se hva barnet er opptatt av

Dele barnets oppmerksomhetsfokus

Gi en berikende respons

Vente på barnets svar

Samspillssirkler
National Scientic Council on the Developing Child, 2004



Å BEGYNNE I BARNEHAGEN 
- DEN FØRSTE VIKTIGE OVERGANGEN I BARNS LIV

Oppstarten må være på små barns premisser

Basert på kunnskap om deres behov
Myk overgang

Hjelp til å kjede trygghet fra foreldrene over på ansatte



SEPARASJON 
– KAN ALARMERE BARNETS HJERNE

(O’Connor, 2018)

Ettåringer - «programmert» til å reagere
på separasjon fra foreldrene

Trenger å være trygg på at nye voksne
«passer på» dem

Vet ikke at de kommer tilbake

Sekundære tilknytningsrelasjoner i løpet av
oppstarten MÅ på plass



NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN...
TILVENNINGEN
Foreldre – en trygg base for utforskning av nye relasjoner og barnehagen

Ved at foreldre kan støtte/trøste ved behov
= demper stress = trygg havn/ladestasjon

Foreldre må oppmuntre barnet til samspill
med ansatte og utforskning av miljøet
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SAMARBEIDSPARTNERE: 

LITEN OG NYLITEN OG NY
II  BBAARRNNEEHHAAGGEENN

Program for folkehelse

Gjennom prosjektet “Liten og ny i barnehagen”  ønsker Trondheim
kommune å finne frem til en god modell for tilvenning når de yngste barna
begynner i barnehagen. 

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge, NTNU,
har ansvar for evalueringen av prosjektet.

www.litenogny.com
LES MER OM PROSJEKTET:

FOLKEHELSEPROSJEKT FOLKEHELSEPROSJEKT 



DATAINNSAMLINGDATAINNSAMLING  
Liten og ny har også en forskningsdel

Logg 
Gruppeintervju
Spyttprøver

Frivillig deltakelse

Ingen navn i intervjutekst/logger
Kun RKBU tilgang på koblingsnøkkel       
 (oppbevares og slettes etter gjeldende regler)
Opptatt av data på gruppenivå – ikke enkeltbarnOverordnet forskningsspørsmål:



Foreldre og ansatte i enkelte barnehager
inviteres til å delta i gruppeintervju

Gjennomføres i barnehagen
Ca. 45 minutter

GRUPPEINTERVJUGRUPPEINTERVJU

TemaTema
Erfaringer med tilvenningsmodellen 
Forslag til forbedringer



SPØRSMÅL?SPØRSMÅL?
Folkehelseprosjekt i Trondheim kommune  

2018 - 2023

Foreldre og ansatte i 3-4 barnehager inviteres til

å delta i gruppeintervjuGjennomføres i barnehagen
Ca. 45 minutter

GRUPPEINTERVJU

GRUPPEINTERVJU...i løpet av september

DATAINNSAMLINGDATAINNSAMLING  
Liten og ny har også en forskningsdel

Logg 
Gruppeintervju
Spyttprøver

Frivillig deltakelse

Ingen navn i intervjutekst/logger
Kun RKBU tilgang på koblingsnøkkel       
 (oppbevares og slettes etter gjeldende regler)
Opptatt av data på gruppenivå – ikke enkeltbarn

Overordnet forskningsspørsmål:


