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Sammendrag 

Denne studien har til formål å undersøke om foreldre opplever at ettåringens behov for 

tilknytning blir ivaretatt i barnehagen. Gjennom å bruke kvalitativt forskningsintervju som 

metode, har jeg intervjuet fem mødre til barn som begynte i barnehagen da de var mellom 10 

og 16 måneder gamle. Gjennom intervjuet fikk mødrene anledning til å formidle sine 

refleksjoner og tanker om temaet tilknytning. Intervjuet var semistrukturert og var organisert 

etter fire hovedkategorier. Intervjuene ble senere kodet og analysert, og i denne prosessen 

fremkom det nye temaer som kunne belyse problemstillingen ytterligere.  

Studien har sitt fotfeste i hermeneutisk vitenskapsteori. Dette gjør seg synlig i utformingen av 

intervjuguiden, gjennom analysen av datamaterialet og forskerens tilnærming til denne. 

Meningsfortolkning skjer i følge hermeneutisk tankegang et sted mellom avsender og 

mottaker. Jeg som forsker er mottaker når jeg tolker og analyserer informantenes uttalelser, 

og avsender når jeg gjennom denne teksten skal formidle dette videre.  

De viktigste temaene som kommer frem av analysen av datamaterialet er at tilknytning i 

barnehagen avhenger av to ting: relasjon og institusjon.  

Studiens resultater viser at mødrene i all hovedsak er fornøyd med barnehagetilbudet til sine 

ettåringer. De differerer imidlertid mellom hva de mener de selv kan og bør gjøre for å ivareta 

barnets tilknytningsbehov, og hva de mener barnehagen kan og bør gjøre. I noen tilfeller 

differerer mødrene også mellom hva som er barnets behov i hjemmet, og hva som er barnets 

behov i barnehagen. Dette resulterer i et todelt svar på problemstillingen.  
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Å skrive masteroppgave har vært en lærerik, frustrerende, spennende og utfordrende prosess.  

Jeg vil gjerne benytte anledningen å takke min veileder Stefan Popovici for verdifull støtte. 

Veien fra den første prosjektplanen til den oppgaven som her foreligger har vært lang, men 

takket være god hjelp til sortering og organisering fra veileder har jeg endelig et ferdig 

produkt i hendene.  
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1 Tema 

Tema for denne undersøkelsen er tilknytning. Alle barn har tilknytning til en eller flere av 

sine nærmeste omsorgsgivere, men kvaliteten på denne varierer. Barns tilknytning handler i 

hovedsak om kvaliteten på omsorgspersonenes samspill med barnet. Barn er fra fødsel av 

sensitive for forelderens sinnstilstand og emosjonsuttrykk (Cassidy & Shaver, 2008). I 

foreldre-barn-relasjoner etableres derfor raskt mønstre for hvilke behov barnet signaliserer, og 

med hvilken uttrykksform barnet gir signalene. Foreldrenes riktige eller feilaktige respons på 

barnets signaler skaper forventninger hos barnet om å bli forstått eller misforstått, møtt eller 

ikke, få hjelp til å regulere emosjoner eller ikke og lignende (Kvello & Håkanson, 2013 

oppvekstrapporten).  

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

«Et politisk eksperiment å sende ettåringer i barnehagen» (Gilbert, 2014). 

«- Barnehage ikke skadelig for ettåringer. Syv av ti ettåringer går i barnehage. Foreldrene kan 

levere dem med god samvittighet, ifølge en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet» (Audestad, 

2011). 

«Bak en hver av de ungene som får plass, står det en forelder vi sårt trenger i arbeidsstyrken» 

(Kristin Halvorsen, tidl. Finansminister i Tveitereid, 2008). 

«Barnehageansatte er kritisk til for tidlig barnehagestart. Nær halvparten mener barna bør 

være halvannet år eller eldre» (Grue Langset, 2014). 

I Norge går i dag 8 av 10 ettåringer i barnehage i følge statistisk sentralbyrå. De fleste av disse 

går i barnehage på heltid. Ved utgangen av 2010 hadde 79 prosent av alle barn som var 

mellom 1 og 2 år barnehageplass (SSB, 2010). 84 prosent av disse har heltidsplass som er 41 

timer eller mer i uken. 

I de senere år har det vært jevnlige medieoppslag om temaet «ettåringer i barnehagen». Med 

store fonter og illustrerende arkivfoto, forteller artiklene oss lesere hva som er riktig og galt. I 

media ser vi imidlertid en ofte unyansert og noe selvmotsigende fremstilling. Den ene dagen: 

«Det er farlig å sende ettåringen i barnehage», den neste dagen: «det er ikke farlig å sende 

ettåringen i barnehage». Temaet diskuteres og drøftes mellom fagfolk, politikere, journalister 
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og eksperter. Det legges frem ulike forskningsresultater og disse drøftes. Tar du en rask titt i 

kommentarfeltene under de nettbaserte avisartiklene ser du fort at oppfatningen rundt dette 

med ettåringer i barnehage er svært delt blant leserne også. Temaet engasjerer og provoserer 

oss, det er kanskje derfor denne debatten aldri synes å slukne helt. Av og til gjør også foreldre 

seg synlige i media, som for eksempel Simen Tveitereid som i 2008 gav ut en bok om temaet; 

«Hva skal vi med barn».  

Når det gjelder årsaken til at mange er skeptiske til at ettåringer tilbringer mye tid i 

barnehagen, så dreier det seg ofte om barnets behov for tilknytning og stabilitet i sin 

omsorgssituasjon. Trygg tilknytning er et viktig premiss for positiv utvikling hos barn, og 

frykten er at de daglige atskillelsene fra de nærmeste omsorgsgiverne kan ha en negativ effekt 

på denne (Cassidy & Shaver, 2008). 

Kristin Halvorsen sier at bak enhver av de ungene som får plass står det en forelder(…). Jeg 

gjorde meg en undring: Hva mener disse foreldrene selv? Hvordan opplever de 

barnehagetilbudet til sin ettåring? Opplever de at ettåringens tilknytningsbehov blir ivaretatt?  

1.1.1 Formål 

Målet med dette studiet er å rette søkelyset mot de som hver dag leverer sine ettåringer i 

barnehagen, og gi disse en stemme. Politiske interesser og ekspertuttalelser til side; i dette 

studiet er det foreldrene som skal få uttale seg og meddele sine refleksjoner, synspunkt og 

subjektive opplevelser. Jeg vil undersøke om foreldrene selv mener at ettåringer bør gå i 

barnehage. Videre er målet å se på foreldrenes uttalelser i sammenheng med eksisterende teori 

om tilknytning.  

1.1.2 Relevans for spesialpedagogikken 

Temaet tilknytning har relevans for spesialpedagogikken fordi trygg tilknytning er et viktig 

premiss for positiv emosjonell, sosial og kognitiv utvikling. Tilknytningsvansker er en 

problematikk som omtales som et av vår tids største helseproblemer. Det anslås at ca. 35 

prosent av alle barn har en eller annen form for tilknytningsvanske (Goldberg et.al. 1995 i 

Tveitereid, 2008). Vi ser av statistikken at det til en hver tid vil befinne seg barn i barnehagen 

som har utrygge tilknytningsrelasjoner. Kvaliteten på de første tilknytningsrelasjonene til 

barnets nærmeste omsorgsgivere blir som prototyper på hva barnet forventer seg av senere 
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relasjoner. Disse første relasjonene vil integreres som et komplisert skjema i hvert enkelt 

individ, og representerer hva man kan forvente av, og hvordan man skal fortolke interaksjon 

med andre. Den fungerer som en «guide» inn i nye relasjoner (Cassidy & Shaver, 2008). I 

barnehagen har pedagogen mulighet til å danne en tilknytningsrelasjon mellom seg og 

ettåringen, og dermed bidra til at barnet kan danne nye indre skjemaer. Dette kan bli en svært 

viktig spesialpedagogisk oppgave når vi nå ser ut til å være på full fart inn i en ny 

barnehageæra der alle ettåringer går i barnehage. 

1.2 Avgrensning og problemstilling 

Denne studien ønsker å innhente informasjon om foreldres subjektive opplevelse av å ha 

ettåringen sin i barnehage. Studiet er avgrenset til å handle om foreldres opplevelse av om 

barnets behov for tilknytning blir ivaretatt i barnehagen. Problemstillingen ser dermed slik ut: 

Opplever mødre at ettåringens tilknytningsbehov blir ivaretatt i barnehagen? 

Videre spørsmål til problemstillingen er: 

Hvis ikke, hva må til for at ettåringens behov skal bli ivaretatt i følge foreldrene? 

Er det samsvar mellom det teori forteller er ettåringens behov, og det foreldre mener er 

ettåringens behov for tilknytning i barnehagen? 

Problemstillingen etterspør mødres opplevelse, og ikke foreldre generelt. Det fremkommer av 

tilknytningsteori at mor er barnets mest sannsynlige tilknytningsperson. Det er mor som fra 

barnets fødsel av, tradisjonelt sett, tilbringer mest tid sammen med barnet. Begrensningen 

ekskluderer også å se på ulikheter mellom kjønn. Antallet informanter gjør det uegnet som 

sammenligningsgrunnlag. 

Begrepsavklaringer 

Begrepet tilknytning er stort og vil gjøres fyldig rede for i tekstens teoridel. Jeg vil derfor ikke 

forsøke å definere begrepet her. Jeg vil imidlertid gjøre rede for hvordan begrepet tilknytning 

er operasjonalisert i intervjuet.  

Tilknytning er et begrep som har sine røtter i utviklingspsykologien. Det er et begrep som 

ikke er så viden kjent at jeg kan gå ut i fra at enhver informant har god kjennskap til det. 
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Derfor ble det viktig å bryte begrepet opp og benytte andre mer kjente termer og begreper, 

som til sammen kan representere ordet. Ved god hjelp av modellen «Circle of Security» 

(COS) ble begrepet tilknytning delt i områdene «trygg base/ havn», «utforskning» og 

«nærhetssøking». Jeg vil gjøre nærmere rede for formuleringene innenfor hvert av disse 

temaene i kapittelet om datainnsamling.  

Begrepet behov blir også gjort rede for i tekstens teoridel, her kommer en definisjon: 

Behov er en fysiologisk eller psykologisk mangel- eller overskuddstilstand hos et individ som 

egger det til handling og holder denne ved like og gir den retning (Bø & Helle 2002, s. 31).  

Jeg bruker begrepet «ettåringen» og «barnet» litt om hverandre i teksten. Denne teksten 

handler om ettåringer i barnehage og ettåringers tilknytningsbehov. Det er imidlertid slik at 

den generelle tilknytningen ikke er avgrenset til bare å gjelde ettåringer, selv om ettåringene 

er i en spesiell sensitiv periode for tilknytning.  

1.3 Disposisjon 

Teksten kan sies å være delt inn i tre hoveddeler; teoretisk bakteppe, presentasjon av 

forskningsprosjektet, og resultater.  

Innenfor det teoretiske bakteppet gjør jeg rede for området tilknytning generelt, før jeg gjør 

rede for tilknytning i barnehagen spesielt. Jeg avslutter teoridelen med en presentasjon av 

COS-sirkelen. Ved presentasjonen av forskningsprosjektet tar jeg for meg de viktigste 

elementene i selve undersøkelsen. Fra den gryende undringen via en presentasjon av min 

vitenskapsteoretiske bakgrunn som forsker, og videre gjennom datainnsamlingsmetoden til 

valg av analysemetode. Jeg har også valgt å gjøre spesielt grundig rede for validitet og 

reliabilitet i kvalitative studier. Til slutt presenteres resultatene. Resultatene presenteres, 

analyseres og drøftes mot teori fortløpende.  
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2 Tilknytning 

2.1 Behov – hvor viktig er trygghet? 

Dette prosjektets problemstilling søker etter å identifisere mødres opplevelse av om barns 

tilknytningsbehov blir ivaretatt i barnehagen. Derfor kan det innledningsvis være fruktbart å 

fokusere litt på begrepet behov.  

 

Begrepet behov kan enkelt defineres slik: «et behov er en fysiologisk eller psykologisk 

mangel- eller overskuddstilstand hos et individ som egger det til handling og holder denne 

ved like og gir den retning. Et behov er en indre tilstand hos et individ som utløser drivkraft 

og handling» (Bø og Helle, 2002 s.31). Abraham Maslow (1908-1970), en amerikansk 

psykolog som tilhørte den humanistiske retningen innenfor psykologien, presenterte den nå 

velkjente «behovspyramiden» på 40-tallet (Foss og Lillemyr, 2013). Denne illustrerer hva 

Maslow mente var medfødte, grunnleggende og 

felles menneskelige behov. Maslow organiserte 

pyramiden hierarkisk; basen representerer de 

mest presserende behovene, og disse behovene 

må tilfredsstilles før en kan fokusere på de 

øvrige. Helt nederst ligger de fysiologiske 

behovene (føde, hvile, helse), deretter følger 

behov for trygghet, sosiale behov, statusbehov, 

og til sist- behovet for selvrealisering (Foss og 

Lillemyr, 2013). De tre nederste behovene beskrev Maslow som mangelbehov. Dette 

innebærer at om de er tilfredsstilt så merkes de ikke. De erfares først når det er mangel. De to 

øverste behovene er vekstbehov, disse behovene vokser og utvikler seg når de dekkes (Foss 

og Lillemyr, 2013).  

 

I dag regnes trygg tilknytning som et grunnleggende behov (Foss & Lillemyr, 2013). Alle 

barn utvikler en form for tilknytning til sine omsorgsgivere, men ikke alle barn utvikler trygg 

tilknytning. Trygghet i en tilknytningsrelasjon kommer til uttrykk ved at spedbarnet kan stole 

på at omsorgsgiveren er en tilgjengelig kilde for støtte, trøst og beskyttelse hvis et behov 

oppstår (Cassidy & Shaver, 2008). (Dette redegjøres for nærmere i kapittel 2.2 
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«Atferdssystemet tilknytning»). Dersom barn opplever utrygg tilknytning til sine nærmeste 

omsorgsgivere bidrar dette til en betydelig mangel i nederste halvdel av behovspyramiden. 

Maslows beskrivelse av «trygghetsbehovet» består mye av de samme kriteriene og kvalitetene 

som beskriver trygg tilknytning. Trygghetsbehovet omfatter trygghet og sikkerhet. At 

individet har tillit til at det har et trygt sted å være (Larsen & Buss, 2010). I følge Maslows 

teori vil ikke individer kunne fokusere på de øvrige behovene om de nederste ikke er dekket. 

De to nederste behovene er også mer presserende og uunnværlige enn de øvrige (Larsen og 

Buss, 2010). Dette fokuset synliggjør viktigheten av trygg tilknytning. Hvis et barn ikke har 

tryggheten i bunn så kan ikke barnet fokusere energi og kapasitet mot aktiviteter som forvalter 

de øvrige behovene der mye av barnets læring og utvikling ligger (Woolfolk, 2004). 

 

Skårderud, Haugsgjerd og Stänicke (2010) skriver at mange barn og unge i Norge i dag 

vokser opp og dannes på toppen av pyramiden. Luksus for disse individene er ikke materielle 

goder, men psykologiske fenomener som mening og sammenheng. Mange opplever at de 

mangler tilhørighet, oversikt, tydelighet og ro. Samtidig stilles det stadig sterkere krav til 

emosjonelle og relasjonelle kompetanser. Veien de unge skal gå er ikke lagt ferdig foran dem, 

slik den kanskje var før. Kravet til selvstendighet og egenart starter helt ned i barnehagen med 

masse valgfrihet og selvbestemmelse. 

2.2 Atferdssystemet tilknytning 

Tilknytning handler i grove trekk om relasjonen mellom to individer, men er også så mye mer 

enn det. Tilknytning er ikke bare en følelse av for eksempel hengivenhet eller kjærlighet. 

Tilknytning er et atferdssystem. Atferdssystemer er evolusjonsbestemte og medfødte de 

aktiveres under visse omstendigheter og opphører under andre (Tetzchner, 2008). 

Atferdssystemene aktiverer ulik type atferd i ulike situasjoner, med mål om å oppnå et 

bestemt resultat (Tetzchner, 2008). Forholdet mellom motivasjonen for atferden, og 

kontrollen av den er årsaksmessig relatert til hverandre (Brantzæg, Smith og Torsteinson, 

2011). 

Spedbarnets disposisjon for å søke fysisk nærhet er i følge darwinistisk forstand en 

atferdsmessig tilpasning (Smith, 2002). Tilknytningssystemet er utviklet i oss mennesker for å 

sikre fysisk og emosjonell nærhet til en mer kompetent person. På denne måten øker sjansen 

for overlevelse, og for å roes og trøstes. Bowlby mener at tilknytning både er basert på 
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instinktive tendenser, og målrettet atferd (Cassidy & Shaver, 2008). Men barnet søker ikke 

instinktivt bare fysisk nærhet. Barnet er predisponert til å lese og merke omsorgsgivernes 

sinntilstand og emosjonsuttrykk, og er sensitive for dette. Derfor handler tilknytning om både 

fysisk og emosjonell nærhet.  

Allerede når barnet er ca. 30 dager, forbinder barnet ulike samspillsmåter med ulike 

samspillspartnere (Stern i Rye, 2002). Dette skaper forutsigbarhet og forventning til 

samspillet. Kontakten med barnet stabiliseres mer og mer jo eldre det blir. 

Alle barn utvikler tilknytning til sine nærmeste omsorgsgivere. Kvaliteten på tilknytningen 

varierer imidlertid mye. Som vi skal se i de neste kapitlene handler dette om hvordan barnet 

blir møtt av sin nærmeste omsorgsgiver.  

2.2.1 Trygg base og trygg havn 

Begrepet «base» brukes ofte for å beskrive et utgangspunkt for noe. Der lagres forsyningene 

og hjelpemidlene vi trenger for å mestre utfordringene som ligger utenfor. En havn er i 

nautisk forstand et område som er beskyttet mot vind og sjø slik at fartøyer kan ligge trygt 

fortøyd (Holmesland, Størmer, Tveterås & Vogt). Derfor er disse begrepene også gode 

metaforer for et av de viktigste områdene innenfor tilknytningsteori; nemlig den rollen barnets 

omsorgsperson har for barnets trygghet. Han skal være en base for utforskning, og en havn for 

trygghet, trøst og nærhet. 

«For not only young children, it is now clear, but human beings of all ages are 

found to be at their happiest and to be able to deploy their talents to best 

advantage when they are confident that, standing behind them, there are one or 

more trusted persons who will come to their aid, should difficulties arise. The 

person trusted provides a secure base from which his (or her) companion can 

operate».   (Bowlby 1973 s. 359 I Cassidy & Shaver , 2008 s.102) 

Tilknytningsatferd blir styrt av innstilte mål, som i hovedsak går ut på et behov for at den 

voksne skal fungere som en trygg havn for trøst, og en trygg base for utforskning (Brantzæg, 

m.fl., 2011). Dette betyr altså at barn er biologisk predisponert for å bruke sin omsorgsgiver 

som base for utforskning og havn for tilflukt (Killén, 2012).  

2.2.2 Tilknytningsatferd og utforskningsatferd 
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Atferdssystemet tilknytning er som skrevet over utviklet for å sikre fysisk og emosjonell 

trygghet. Atferdssystemet resulterer i to typer atferd; tilknytningsaferd og eksploreringsatferd.  

Tilknytningsatferd er den atferden som aktiveres når barnet av ulike årsaker føler det trenger 

fysisk nærhet til en annen (Tetzchner, 2001). Utviklingen av denne atferden starter i 

spedbarnsalderen med universelle, instinktive responser som det å suge på brystet, klamre seg 

til morens kropp, krabbe etter henne eller gråte (Brantzæg, m.fl., 2011). Etter hvert som 

barnet blir eldre ledes denne atferden av en målstyrt strategi. Barnet har opparbeidet 

erfaringer i relasjonen til sin omsorgsgiver. Det har lært noe om hvordan omsorgsgiveren 

reagerer og hvilke følelser disse reaksjonene har medført. Dette er starten på konstruksjonen 

av barnets indre arbeidsmodeller (Se kapittel 2.3) som igjen vil påvirke og utvikle den 

målstyrte strategien til barnet (Brantzæg, m.fl., 2011). 

Noe som kjennetegner tilknytningsatferd er at den er rettet mot utvalgte personer – den eller 

de personene som barnet har utviklet tilknytning til (Tetzchner, 2001). Faktorer som kan 

utløse atferden er forhold i barnets omgivelser og forhold i barnet selv. I barnets omgivelser 

kan dette være fremmede personer, plutselige lyder, uventede og uforutsette opplevelser og 

liknende. Når det gjelder forhold i barnet selv, kan dette omhandle sykdom, tretthet, sult eller 

smerte (Tetzchner, 2001, Smith, 2002). For spedbarn handler tilknytning primært om å 

regulere avstanden til sin tilknytningsperson (Smith, 2002).  

For at tilknytningsatferden skal kunne resultere i det den har til hensikt, så krever dette 

naturligvis tilstedeværelse og oppmerksomhet og sensitivitet hos den voksne. Dette vil jeg 

gjøre rede for i neste kapittel. 

I følge Bowlby så er det en spesiell relasjon mellom tilknytningssystemet og 

eksploreringssystemet/ utforskningssystemet (Smith, 2002, Cassidy & Shaver, 2008). 

Eksploreringssystemet har hatt en overlevelsesverdi for barn fordi den aktiverer 

utforskningslyst, og gjør dermed at barn får oversikt over sin omverden og innhenter mye 

viktig informasjon om den, som er viktig for å overleve (Smith, 2002 og Cassidy & Shaver, 

2008). Det er imidlertid også slik at om et barn uhemmet søker vekk fra omsorgspersoner for 

å eksplorere i sin omverden, så kan dette være svært risikofylt. De fleste barn bruker sin 

omsorgsperson som en trygg havn når det utforsker. Tilknytningssystemet aktiverer atferd 

som regulerer avstanden mellom dem i utforskningen, slik at denne kan foregå på en trygg 

måte. Barnet søker stadig til den voksne enten det er ved et blikk eller fysisk nærhet. Det 
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foregår en komplementær vekselvirkning mellom tilknytningsatferden og 

eksploreringsatferden og de har begge grunnlag i tilknytningspersonen (Cassidy & Shaver, 

2008).  

Ainsworth (1989) forklarer dette som en tilknytning-utforskning balanse. Dersom en trygt 

tilknyttet ettåring opplever omgivelsene som truende, så vil ikke han eller hun aktivere 

eksploreringssystemet (Ainsworth, 1989 i Cassidy & Shaver, 2008). Tilknytningssystemet 

aktiveres og tilknytningsatferd iverksettes som skrevet om over. Barnet setter i gang med 

ulike typer atferd som har til hensikt å søke nærhet og støtte. Videre er det slik at om 

tilknytningssystemet aktiveres så opphører lek og utforskning. På den andre siden kan 

eksploreringssystemet i forsterket grad aktiveres når tilknytningssystemet ikke er aktivert, for 

eksempel når barnet er friskt, uthvilt i en behagelig kontekst, og omsorgspersonen er i 

nærheten (Cassidy & Shaver, 2008). Tilknytning er altså et viktig premiss for utforskning. 

Dette handler imidlertid ikke bare om den fysiske nærheten barnet opplever til sin 

tilknytningsperson, men også om den mentale vissheten om at denne personen vil være 

tilgjengelig for det når det søker den (Cassidy & Shaver, 2008). Hvorvidt barnet opplever 

dette avhenger av barnets erfaringer med denne personens tilgjengelighet og sensitivitet 

tidligere. Ainsworth (1989 i Cassidy& Shaver, 2008) hevder at skiftet frem og tilbake mellom 

eksploreringsatferd og tilknytningsatferd vil være forstyrret dersom barnet opplever at 

tilknytningspersonen er psykologisk utilgjengelig eller lite responderende (Cassidy & Shaver, 

2008).  

Når barn opplever eller støter på noe som er nytt, ukjent eller annerledes kan 

utforskningsatferd aktiveres, men dette forutsetter at barnet føler seg trygt og sikkert først. Det 

er denne tryggheten som blir utgangspunktet for utforskningen, og sikkerheten i 

utforskningen. Barnet må kjenne seg trygg på – før det begynner utforskingen – at deres 

omsorgsgiver vil støtte det og være tilgjengelig for det gjennom dette. Dermed blir 

omsorgsgiveren en trygg base å bevege seg ut fra og en trygg havn som barnet når som helst 

kan vende tilbake til (Cassidy & Shaver, 2008).   

Barnet søker bekreftelse ved øyekontakt, tolkning av omsorgsgivers kroppsspråk, avstand til 

omsorgsgiver og lignende, for å kunne fortsette sin utforskning. Det at omsorgsgiveren gleder 

seg med barnet, og deler oppmerksomheten mot objektet som utforskes kan være av stor 

betydning. Omsorgsgiverne kan ta en aktiv rolle i barnets utforskning. Det handler ikke om å 

invadere barnet, eller legge føringer for aktiviteten, men å gi den nødvendige støtten for at 
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barnet skal kunne «bevege seg videre fremover» på egenhånd (Berlin mf.fl. 2005, Smith, 

2002). Dersom noe i relasjonen tilsier at barnet ikke lenger er trygt så deaktiveres 

utforskningsatferden, tilknytningsatferden aktiveres og barnet vender tilbake til omsorgsgiver 

(Berlin mf.fl. 2005, Smith, 2002).Når barnet har utforsket objektet, situasjonen eller området 

ferdig deaktiveres atferden og barnet kan vende tilbake til basen.  

2.2.3 En tilgjengelig omsorgsperson 

For at omsorgsgiver skal kunne skape en trygg tilknytningsrelasjon mellom seg selv og 

barnet, må omsorgsgiver være «tilgjengelig». Bowlbys egen definisjon på tilgjengelighet er 

slik: «(…)turns on cognitive processes: (a) belief that lines of communication with the 

attachment figure are open, that physical accessibility exist, and that the attachment figure 

will respond if called upon for help» (Cassidy & Shaver, 2008, s. 32). 

Tilgjengelighet handler både om å stille seg åpen for kommunikasjon, være fysisk tilgjengelig 

og evne å responderer adekvat og på en sensitiv måte, når barnet uttrykker ønske om hjelp 

eller støtte. Barn som har utviklet en trygghet på at omsorgspersonen er tilgjengelig når barnet 

trenger det, er mindre utsatt for frykt og stress enn barn som ikke har denne tryggheten. 

Utviklingen av denne tryggheten fortsetter gjennom hele barndommen og den speiler direkte 

barnets interaksjon med viktige andre (Cassidy & Shaver, 2008). Som vi så i kapittel 2.2.2 så 

lærer barnet seg visse typer atferd for best mulig å kunne oppnå det ønskede resultatet. Denne 

læringen baserer seg på de erfaringene barnet har med sin omsorgsgiver, og blir etterhvert 

internaliserte mønstre og strategier som barnet benytter. Tilgjengelighet er i følge Bowlby en 

svært grunnleggende forutsetning for trygg tilknytning, og den handler om både fysisk og 

emosjonell tilgjengelighet (Cassidy & Shaver, 2008). 

2.3 Indre arbeidsmodeller og individuelle 

forskjeller I tilknytningsrelasjoner 

Årsaken til at tilknytning er så viktig å fokusere på for både foreldre og fagfolk, er at den 

påvirker individet gjennom hele livet. «Fra krybben til graven» er et uttrykk Bowlby bruker 

for å beskrive betydningen av tilknytningsrelasjonene vi inngår i. Vår mentale helse knyttes i 

følge Bowlby nært opp mot de tilknytningserfaringene vi har (Cassidy & Shaver, 2008). 

Tilknytningen til de primære omsorgspersonene våre har betydelig innvirkning på individers 

senere fortrolige forhold, selvforståelse og psykiske helse (Brantzæg, m.fl, 2011). Kvaliteten 
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på de første tilknytningsrelasjoner til barnets nærmeste omsorgsgivere, blir som prototyper på 

hva barnet forventer seg av senere relasjoner. Erfaringene med disse første relasjonene vil 

integreres som et komplisert skjema i hvert individ, og representerer hva man kan forvente av, 

og hvordan man skal fortolke interaksjon med andre. Den fungerer som en «guide» inn i nye 

relasjoner (Cassidy & Shaver, 2008).  

Dette er på godt og vondt. De første tilknytningserfaringene er ikke alltid gode. Øyvind 

Kvello skriver i en artikkel i oppvekstrapporten (2013) at mellom 30 og 40 % av alle barn har 

usikker tilknytning til sin nærmeste omsorgsgiver (Kvello & Håkansson, 2013) Det vil si at 

deres tilknytningsperson på en eller annen måte ikke har fungert som en person som barnet er 

trygg på. Barnet vet ikke og har ikke tillit til at tilknytningspersonen vil være tilstede 

emosjonelt og fysisk for å trygge barnet ut fra barnets behov. Mary Ainsworth utviklet en 

standardisert fremgangsmåte for å utløse tilknytningsatferd hos barn, hovedsakelig mellom ett 

og to år. Dette var for å finne informasjon om tilknytningskvaliteten mellom barnet og dets 

nærmeste omsorgsgiver. Den undersøker om det er forstyrrelse i balansen mellom tendensen 

til tilknytning og eksplorering. Metoden kalles «fremmedsituasjonen», og Ainsworths funn 

gjennom denne er anerkjent innenfor tilknytningsforskning i dag (Tetzchner, 2001). Hun 

kategoriserte tilknytningstyper og fant 3 typer utrygg tilknytning i tillegg til trygg tilknytning. 

Disse kategoriene benyttes den dag i dag. I denne teksten er det ikke rom for å gå nærmere på 

disse, men heller forsøke å identifisere hva som fører til individuelle forskjeller i tilknytning.  

Et trygt tilknyttet barn har opplevd sin omsorgsperson som tilgjengelig og responsiv på dets 

signaler. Dette barnet vet at selv om tilknytningspersonen ikke er fysisk til stede akkurat nå, 

så betyr ikke det at personen vil slutte å være tilgjengelig (Smith, 2002). Det trygt tilknyttede 

barnet har tillit til at en beskyttende og støttende omsorgsperson vil være tilgjengelig, og viser 

sine behov tydelig overfor denne (Foss og Lillemyr, 2013 s. 20). Barnets forventninger til sin 

tilknytningsperson endres ikke av at denne er utilgjengelig en liten stund. Barn som derimot 

ikke forventer at tilknytningspersonen er tilgjengelig eller responsiv på barnets signaler, er 

langt mer sårbar for atskillelse, og kan oppleve denne situasjonen som svært usikker. Disse 

barna er utrygt tilknyttede (Smith, 2002).  

Ainsworth hevder at de individuelle forskjellene i tilknytning først og fremst handler om 

omsorgspersonens sensitivitet overfor barnet. Det er imidlertid flere områder som forbindes 

med trygg tilknytning og det er empati, tilgjengelighet, kontinuitet, forutsigbarhet og trøst. 
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Hvordan reagerer den voksne på barnets uttrykk, er den voksne tilgjengelig eller avvisende? 

Eller viser den voksne ambivalens ovenfor barnet? 

2.4 Tilknytningens viktigste egenskaper i ettårs-

alderen 

Barn er predisponert for samspill gjennom syn og hørsel allerede fra fødselen av (Rye, 2009), 

eller som Bowlby (1984) sier det «vi kan trygt konkludere med at menneskebarn på samme 

måte som avkom av andre arter, er preprogrammert til å utvikle seg på en sosialt 

samarbeidende måte (Bowlby 1984 i Tetzchner 2001). Ved 7-9 måneders-alderen blir barnet 

mer autonomt, da det nå i større grad kan bevege seg rundt på egenhånd, og lærer på denne 

måten mer om sin omverden. Det er nå barnet lærer at personer og objekter stort sett er de 

samme over tid – objektkonstans. Utviklingen av denne kognitive egenskapen må være på 

plass før vi kan snakke om at tilknytning finner sted. Dette er fordi det sterke 

tilknytningsbåndet er umulig før barnet kan begynne å forvente at omsorgspersonen vil 

komme tilbake og er stabil (Rye, 2009, Smith, 2002). Det er også i dette tidspunktet at positiv 

og negativ seleksjon av personer forekommer hos de fleste barn. Barnet foretrekker sin 

tilknytningsperson og kan vise tilbakeholden atferd ovenfor ukjente (Tetzchner, 2001). Den 

«grunnleggende tilknytningsatferden» starter ved 7 mnd alderen og ender ved 3-4 års alderen. 

Hvor mye nærhet og kontakt en ettåring vil ha til sin tilknytningsperson vil variere. Den 

dynamiske likevekten mellom tilknytning og eksplorering regulerer dette.  

Barn som er mellom 12 og 24 måneder må forholde seg direkte til det deres omsorgspersoner 

gjør, og handler reaktivt i forhold til dette. Når barnet blir eldre oppfatter det at de voksnes 

følelser og planer er ulike ens egne. Barnet jobber da mot å endre de voksnes følelser og 

planer, i stedet for atferden direkte (Smith, 2002).  

Et barn som nettopp er fylt ett år trenger voksne til å skape trygghet og rammer ved å støtte 

barnet, være en trygg havn og base for det (Brandtzæg, m.fl., 2011). Barnet trenger hjelp til å 

regulere følelsene sine ellers kan de «gå i spinn» og barnet opplever høyt stress (Drugli, 

2011). For at en voksen skal kunne stå i en slik posisjon overfor barnet hvor han eller hun 

faktisk evner å regulere følelser og dempe stress, må den voksne ta ansvar for å danne en 

tilknytningsrelasjon. Som tilknytningsteori forteller, så er forutsetningene for dette at den 

voksne er sensitiv, tilgjengelig og evner å tone seg inn på barnets emosjonelle tilstand og 

behov (Drugli, 2011, Cassidy & Shaver, 2008) 
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For enda tydeligere å beskrive hvordan tilknytning kan se ut i ettårsalderen, benytter jeg et 

avsnitt fra Kari Killén sin bok «forebyggende atferd i barnehagen» som på en enkel og god 

måte beskriver synlige tegn på trygg tilknytning. Trygt tilknyttede ettåringer utforsker godt og 

leker gledesfylt og kreativt, de er lei seg når mor går og reduserer sin utforskning når hun ikke 

er tilstede, men hilser henne fornøyd når hun kommer tilbake, ønsker å bli trøstet og fortsetter 

utforskingen igjen (Killen, 2012 s. 34).  
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3 Barnehagen  

Barnehagen er en pedagogisk institusjon. En institusjon med en tilsynsfunksjon, en 

omsorgsfunksjon og en læringsfunksjon. Det legges vekt på at barn har naturlig iboende 

muligheter som kan fremmes eller hemmes. I barnehagen er det derfor viktig å legge til rette 

for gode utviklings- og vekstmuligheter (Haugen, 2006). 

Barnehagen er en organisasjon. En organisasjon er et bevisst, stabilt og målrettet samarbeid 

mellom mennesker (Flaa m.fl. I Haugen, 2006). I enhver organisasjon finnes det en 

organisasjonskultur. Definisjonen på organisasjonskultur lyder som følger: «de sett av 

normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når 

medlemmene samarbeider med hverandre og omgivelsene (Bang 1990 i Haugen, 2006). 

Kulturen bestemmer hvordan hverdagen organiseres og hvilke verdier og normer som 

formidles. 

Barnehagen har et nasjonalt styringsdokument som heter «rammeplanen». Barnehagens 

rammeplan er et verktøy for utvikling av barnehagens innhold og oppgaver. Det er et viktig 

dokument for å sikre barn over hele landet og i alle samfunnslag et likeverdig barnehage-

tilbud av god kvalitet (Kunnskapsdepartementet, 2006). Denne teksten gir ikke rom for noen 

nærmere redegjørelse for barnehagens mandat og oppgave, men jeg har valgt å trekke frem de 

viktigste hovedtrekkene her, som et bakteppe for den videre redegjørelsen. I det neste vil jeg 

legge frem tall som omhandler ettåringer i barnehagen for deretter å gjøre rede for hva 

tilknytning i barnehagen innebærer. 

3.1 Statistikk  

I Norge går i dag 8 av 10 ettåringer i barnehage i følge statistisk sentralbyrå. De fleste av disse 

går i barnehage på heltid. Ved utgangen av 2010 hadde 79 prosent av alle barn som var 1 og 2 

år barnehageplass (SSP Barnetilsynsundersøkelsen, 2010). 84 prosent av disse har heltidsplass 

som er 41 timer eller mer i uken, men den reelle tiden ettåringer bruker i barnehagen tilsvarer 

lang deltid som er fra 25 til 40 timer i uken (Kunnskapsdepartementet, 2012).  I følge Klette 

(2013) går så mange som 97 prosent av alle barn mellom ett og to år i barnehage i dag, og 85 

prosent av disse er i barnehagen mer enn 41 timer (Klette, 2013 i Foss og Lillemyr).  
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Småbarn tilbringer altså store deler av sine første leveår i en profesjonell omsorgsinstitusjon. 

Det er skjedd en kraftig endring i barnetilsyn der vi i Norge for kun ti år siden så at bare litt 

over 37 prosent av alle ettåringer gikk i barnehagen (SSB, 2011).  

3.2 Tilknytning i barnehagen  

Hva sier lovverket? 

Barnets behov for omsorg og tilknytning i barnehagen er nedfelt i både NOU 2010 («Med 

forskertrang og lekelyst») og NOU 2012 («Til barnas beste»). NOU-er (Norsk offentlig 

utredning) produseres av utvalg og arbeidsgrupper som er nedsatt av departementet for å 

utrede forskjellige forhold i samfunnet som ligger innenfor departementets ansvarsområder 

(NOUs nettsider).  

«Barnehagesektoren reguleres i dag først og fremst av lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager 

(barnehageloven) med forskrifter. Barnehageloven gir de nasjonale rammene for hva et 

barnehagetilbud skal inneholde (NOU:2012:1)». I barnehageloven § 1a står det: «barnehagen 

skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling (…).  

Et utdrag fra NOU 2010 viser spesielt tydelig den betydningen tilknytningsrelasjoner i 

barnehagen hevdes å ha. 

«Også en psykologisk og pedagogisk tilnærming til omsorg stiller krav om en omsorgsfull, 

kjærlig, empatisk og følelsesmessig relasjon til barnet. Tilknytningsteorier hevder at 

mennesker har behov for omsorg. Særlig har Daniel Sterns teorier om betydningen av tidlig 

tilknytning vært viktig for hvordan man har jobbet med omsorg i barnehagene. Empiriske 

undersøkelser viser at kvaliteten på barns tilknytning til primære omsorgsgivere, som foreldre 

og pedagoger, har stor betydning for barns sosioemosjonelle utvikling og deres muligheter for 

å inngå i sosiale relasjoner til andre» (Kunnskapsdepartementet 2010: 8).  

I NOU av 2012 spesifiseres tilknytningsbehovet for ettåringer ytterligere: 

«Små barn knytter seg til personer som gir dem fysisk og emosjonell omsorg, er rimelig 

stabilt til stede i deres liv og er villige til å inngå i en nær og positiv relasjon til dem (Smith 

2002). Å ha en tilknytningsperson tilgjengelig kan sees som et basisbehov hos barn som er 
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rundt ett år. Det er derfor viktig for et lite barn å ha minst en trygg tilknytningsrelasjon, enten 

det er hjemme eller i barnehagen, men aller helst begge steder (Drugli 2010). For de aller 

fleste barna blir ikke tilknytningen mellom foreldre og barn negativt påvirket av at de er i 

barnehagen (Drugli 2010)» (Kunnskapsdepartementet 2012:1). 

Tilknytning er et område som har fått vid anerkjennelse og som regnes som betydningsfullt 

fra høyeste hold i staten Norge. Det er nedfelt i lovverket som et viktig premiss for positiv 

utvikling, og for å sikre kvalitet i barnehagen.  

3.2.1 Tilknytning til profesjonelle omsorgsgivere 

Tilknytningsteori forteller at barn er spesielt sensitive for tilknytning etter fylte 7 måneder . 

Det er på dette tidspunktet at barn begynner å danne nære relasjoner til andre. Som skrevet 

over så foretrekker spedbarn visse mennesker i sine omgivelser, og er til en viss grad 

diskriminerende når det gjelder hvem de ønsker å være med. Det er imidlertid først når barnet 

utvikler den kognitive ferdigheten «objekt-permanens», som skrevet om over, at barnet 

virkelig kan begynne å knytte seg til andre mennesker (Drugli, 2011). Barnets dannelse av 

relasjoner setter i gang for fullt etter 7 måneders alderen og er spesielt sensitiv gjennom de 

fire første årene i barnets liv. Som vi leste over går de aller fleste ettåringer i Norge i 

barnehage på heltid. Det vil si at de tilbringer mye tid med andre mennesker enn sine 

nærmeste omsorgspersoner i den delen av livet hvor bygging av trygge tilknytningsrelasjoner 

er viktigst. 

Vi ser av dette at den forskningen som tidligere viste at tilknytningskvaliteten mellom foreldre 

og barn er svært viktig for sosial og kognitiv utvikling, nå i utstrakt grad må gjelde 

relasjonene til profesjonelle omsorgsgivere i barnehagen også. De kravene vi tidligere først og 

fremst hadde til foreldre når det gjaldt oppdragelse, danning, støtte for læring og sosialisering 

blir i stor grad overført til barnehagen (Brandtzæg, m.fl. 2011). De omsorgsfunksjonene som 

foreldre hadde monopol på tidligere er i større grad fordelt mellom foreldrene og barnehagen. 

Det stilles større krav til kvaliteten på samspillet mellom barnet og de ansatte i barnehagen 

enn det gjorde før da barn tilbrakte mindre tid der.  

Ahnert, Pinquart og Lamb hevder i en undersøkelse at et viktig premiss for at barn skal få 

utvikle sosial identitet og sosial kompetanse (Sociability), er at barnet har noe de kaller 

«individualiserte tilknytningsrelasjoner» til i alle fall en av de voksne i barnehagen. Disse 
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relasjonene er også avgjørende premisser for læring, da det er i disse relasjonene de voksne i 

barnehagen best kan fungere som stillas og støtte i barnets utforskning og tilegnelse av ny 

kunnskap (Vygotsky i Ahnert, Pinquart og Lamb 2006). 

Småbarn som begynner i barnehagen har allerede en påbegynt tilknytningshistorie til sine 

nærmeste omsorgsgivere. I barnehagen skal en sekundær tilknytningsrelasjon dannes, og 

denne prosessen ser litt annerledes ut enn den første tilknytningen da den starter etter 

spedbarnsalderen (Cassidy & Shaver, 2008). Det er imidlertid svært mange av de samme 

premissene som ligger til grunn for å skape trygg tilknytning i barnehagen som i hjemmet. Tid 

er et av de viktigste områdene. Barnet knytter seg til personer som det tilbringer mye tid med. 

Derfor kommer det tydelig frem at ansatte som er i barnehagen over tid i større grad knytter til 

seg barn, enn de som er der over kort tid. Tilknytningsatferden til ettåringene er sterkest de 

første månedene, så det er i denne tiden det er viktig med stabilt personale og tilgjengelige 

tilknytningspersoner. Barnehagen er i større grad enn hjemmet en organisert virksomhet med 

mye forutsigbarhet, hvor også tilstedeværelsen til de ansatte er organisert (Cassidy & Shaver, 

2008). Muligheten for tilknytning ligger altså mye i organiseringen av virksomheten, og 

prioriteringen av kapasitet knyttet til enkeltbarn. 

3.2.2 Hvorfor er det viktig med tiknytning i barnehagen? 

I moderne barnehagepedagogikk er det en bred forståelse for at alle barn har behov for en 

tilknytningsperson i barnehagen. Det kommer tydelig frem av lovverket, og er også implisitt 

nedfelt i rammeplanen om barnets behov for omsorg og trygge omsorgspersoner.  

Mye av barnets sosiale, emosjonelle og kognitive utvikling foregår i barnehagen da de fleste 

norske barn tilbringer store deler av barndommen sin der. Ettåringers tilknytningsmønstre er 

så vidt etablert og de er også i startfasen på det å regulere egne følelser. For at denne 

utviklingen skal muliggjøres stilles det andre krav til de voksne i dagens barnehager, enn det 

gjorde tidligere (Killén, 2012) da denne utviklingen for det meste skjedde i hjemmet eller med 

en viktig annen i nærmiljøet. Som skrevet tidligere så har alle barn behov for trygg tilknytning 

og de ansatte i barnehagen er viktige voksne for barnet og er mulige tilknytningspersoner. 

Mange barn tilbringer mer tid med de ansatte i barnehagen enn de gjør med foreldrene selv. 

Dermed blir fokus på, og kunnskapen om tilknytningsfeltet svært viktig i barnehagen (Killén, 

2012). I de fleste tilfeller der barnehagepersonalet er tilknytningspersoner fungerer de som 

kompletterende tilknytningspersoner. De tilfører noe til den allerede eksisterende 
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tilknytningen barnet har til sine nærmeste omsorgsgivere. De kan være trygge 

omsorgspersoner som bidrar til å legge grunnlag for positiv utvikling for barnet. Men som vi 

har sett har ikke alle barn trygg tilknytning i hjemmet, og her kommer barnehagen i en 

spesiell posisjon. 

Dersom barnet med usikker tilknytning i hjemmet får trygge tilknytningsrelasjoner utenfor 

familien, så kan dette være en viktig beskyttende faktor for barnet. Det viser seg at barn som 

har levd i psykososialt belastede livssituasjoner har klart seg bedre om de har hatt en trygg 

tilknytningsperson, enn de som ikke har hatt det. Barnehageansatte står i en posisjon hvor de 

kan få denne rollen (Killén, 2012). De ansatte kan gi barnet erfaringer med relasjoner som kan 

bidra til å skape nye indre arbeidsmodeller i barnet. 

Barnehagen kan i noen tilfeller virke negativt på barns eksisterende tilknytningserfaringer. 

Forskning viser at områder som alderen da barnet startet i barnehage, kvaliteten på den 

institusjonelle omsorgen, og hvor mye tid barn tilbringer i barnehagen isolert ikke har en 

direkte innvirkning på tilknytningskvaliteten til barnet og viktige andre. Men dersom disse 

opptrer i tillegg til andre risikofaktorer, som vanskelig temperament hos barnet, psykisk 

sykdom eller lite sensitivitet hos omsorgsgiveren, får vi det som kalles dobbel risiko. Dobbel 

risiko kan få negative konsekvenser for barnets tilknytningskvalitet (Brandtzæg, m fl., 2011).  

3.2.3 Hvordan sikre tilknytning i barnehagen? 

I barnehagen innebærer dette at det må prioriteres å tilrettelegge for at en tilknytningsrelasjon 

mellom barnet og en av de voksne kan etableres. Drugli (2011) hevder at denne relasjonen bør 

skapes i tilvenningsperioden, mens barnets mor eller far er tilstede. Dette er fordi barnet best 

danner nye relasjoner til andre ved hjelp av personer barnet allerede har en trygg relasjon til 

(Drugli, 2011). Etter hvert når barnet har dannet en trygg relasjon til en av de voksne, kan 

etableringen av flere trygge relasjoner starte. Dette er viktig for at barnet ikke er avhengig av 

kun en voksen og er sårbar for inkonsekvens i gruppa. Ettåringer har imidlertid ikke godt av å 

måtte forholde seg til for mange voksne i begynnelsen (Drugli, 2011). 

Ansvaret for at alle barn får trygge tilknytningsrelasjoner i barnehagen er de voksnes. Dersom 

barnet har et krevende temperament eller en atferd som av ulike grunner vanskeliggjør 

danning av den trygge relasjonen, er det enda større grunn til å jobbe mot å få til dette. Den 

profesjonelle må på samme måte som foreldre spørre seg selv om hva han eller hun bidrar 
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med inn i relasjonen, og være villig til å endre på holdninger og strategier slik at en trygg 

relasjon muliggjøres (Killen, 2012). Jeg vil i det neste fortelle om anerkjennelse. Dette er 

fordi en anerkjennende væremåte er en nøkkel til å kunne skape en tilknytningsrelasjon 

mellom seg selv og barnet, fordi anerkjennelse handler om den voksnes holdning og ansvar 

ovenfor barnet.  

3.2.4 Anerkjennelse  

Jeg har gjort rede for områder ved personalet i barnehagen som kan fremme og hemme 

tilknytning mellom barnet og den profesjonelle omsorgsgiveren. Før jeg gjør rede for det jeg 

har valgt å kalle ytre forutsetninger for tilknytning i barnehagen, så vil jeg forklare et område 

som vedrører den voksnes personlige holdning og væremåte. «Den anerkjennende 

holdningen». Den voksnes holdning har vist seg å ha svært betydningsfull når det gjelder 

muligheten til å skape en tilknytningsrelasjon mellom seg og barnet (Cassidy & Shaver, 

2008). Jeg har gjort rede for områder som sensitivitet, tilgjengelighet og inntoning. Man kan 

se på den anerkjennende holdningen til barn som en overordnet paraplybetegnelse på disse. 

Den favner om dem alle men føyer også mer til. Man kan si at den setter skille mellom 

teknikk og væremåte. Et barn vil raskt oppdage om den voksne er genuint interessert i det, og 

har en holdning eller en væremåte som konstaterer dette, eller om det bare er prinsipper og 

strategier. Den anerkjennende holdningen har fått vid oppmerksomhet innenfor pedagogiske 

fag de senere årene. Begrepet er nedfelt flere steder i rammeplanen for barnehagens innhold 

og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2011), hvor det blant annet pekes på at personale skal 

møte den enkeltes uttrykk med anerkjennelse. 

Anerkjennelse er et begrep som baserer seg på en holdning, som står sentralt og overordnet i 

dialektisk relasjonsteori. I relasjonsteori søker en å forstå relasjoner mellom for eksempel barn 

og voksne. Her ser man relasjoner som knyttet til hverandre og dialektisk forankret til 

hverandre på en slik måte at én relasjonshandling vil skape en ny (Bae, 1996, s.147). En 

pedagog som utøver en anerkjennende holdning mot barn, møter barnet på en likeverdig måte. 

Dette gir barnet rett til egne opplevelser, noe som igjen krever at den voksne må være bevisst 

sin egen definisjonsmakt. Som voksen kan man ved å være selvrefleksiv utøve egen 

definisjonsmakt på en slik måte at barnet opplever seg respektert og selvstendig. I begrepet 

selvrefleksiv ligger det å være selvangrenset, det vil si at man evner å se andre, samtidig som 

man ser seg selv fra andres perspektiv (Lund, 2004).  
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Bae sier at «anerkjennelse kommer til uttrykk gjennom hele måten å være i relasjon til andre, 

og springer ut av en likeverdighet og respekt» (Bae, 1996:148). Med andre ord: 

anerkjennende kommunikasjon er ikke en metode men en væremåte som må komme til 

uttrykk i kommunikasjonen (Bae, 1985. ref. i Kinge, 2006).  

 

Den anerkjennende kommunikasjonen tar utgangspunkt i en subjekt - subjekt relasjon. En 

forutsetning for dette er at de voksne evner til å sette seg inn i barnets perspektiv og å forstå 

barnets subjektivitet, det være seg «opplevelser, ord, tanker eller følelser». Det handler om å 

ha et likeverdig syn på barn. Barn er mennesker som er et «mål i seg selv», som skal få eie 

egne følelser, tanker og opplevelser (Lund, 2012).  

Livsverden 

Felles for de væremåtene som springer ut av en anerkjennende holdning er at de fordrer til å 

se bak de konkrete handlingene og ytringene til det som ligger i barnets egne forståelses- og 

fortolkningsrammer. Dette kan også kalles en fortolkende tilnærming (Hundeide, 2003). Dette 

innebærer erkjennelsen av at vi alle har vår måte å se verden på, og denne måten er i større 

eller mindre grad ulik alle andres. ”Verden er slik den fremtrer for meg” heter det i 

fenomenologien. Vi konstruerer vår verden i lys av tidligere erfaringer, historiske og 

kulturelle prosesser, ervervede tankemåter og fortolkningsmåter osv., og dermed skaper vi 

ulike verdener (Hundeide, 2003). Lund (2012) Skriver at vår livsverden er den verden vi lever 

vårt liv, det er slik vi opplever og erfarer verden. Anerkjennelse handler om å tolke barnets 

handlinger ut fra dets ”livsverden”. Handlingene tolkes ikke isolert, de angripes ikke isolert, 

men sees i lys av de bakenforliggende følelsene og opplevelsene.  

Definisjonsmakt 

I denne sammenheng kan det være fruktbart å se på begrepet «definisjonsmakt». 

Maktforholdet mellom voksen og barn vil alltid være asymmetrisk, og det er den voksne som 

innehar makten til å definere barnet. Denne definisjonsmakten kan brukes både positivt og 

negativt. Hundeide (2003) skriver at mennesker som står i en sterk posisjon ovenfor barnet 

har størst påvirkningskraft. Viktige andre sine beskrivelser av barnet vil med tiden 

approprieres til å bli barnets egne definisjoner av seg selv, og barnet vil deretter forsøke å 

etterleve disse definisjonene. Her ser vi en klar forbindelse til det tilknytningsteori kaller for 

indre arbeidsmodeller. I møte med barnet har pedagogen mulighet til å skape nye definisjoner 
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av barnet, på godt og vondt (Hundeide, 2003). Med grunnlag i anerkjennende samvær slik vi 

leser om det over, vil faren for negative definisjoner være mindre. 

3.2.5 Ytre forutsetninger for tilknytning I barnehagen 

Flere undersøkelser har vist at voksentetthet er et viktig premiss for at trygg tilknytning skal 

finne sted mellom voksen og barn i barnehagen (Drugli, 2011). I følge Ahnert, m.fl. (i Drugli, 

2011) så reduseres muligheten for å utvikle trygge tilknytningsrelasjoner i store barnegrupper, 

samt i barnegrupper der det er få voksne per barn. Dette handler om muligheten de voksne har 

til å respondere adekvat på barnas uttrykk, og å være i hyppig interaksjon med hvert enkelt 

barn. I en gruppebasert omsorgssituasjon (Smith, 2009) er den voksne nødt til både å se det 

enkelte barnet samt fokusere gruppa. Ahnert m.fl. (2006, i Cassidy & Shaver, 2008) har 

gjennom en undersøkelse funnet ut at omsorgsgiverne opplevde det som enklere å ha dette 

dualistiske fokuset i mindre barnegrupper. Videre fant Ahnert m.fl. i sine undersøkelser at det 

i den vanlige barnehagesituasjonen var vanskelig for den profesjonelle omsorgsgiveren å 

danne gode tilknytningsrelasjoner til barn med usikre tilknytningsrelasjoner i hjemmet. Denne 

oppgaven tillater ikke at jeg går nærmere inn på dette, men det er betydningsfullt å se på både 

de begrensningene og mulighetene som barnehagene har når det gjelder tilknytning i dag.  

En av de store fordelene ved å gå i barnehage er at barnet inngår i interaksjoner med 

jevnaldrende og den voksne har et ansvar for å legge til rette for gode samspillserfaringer 

barna i mellom (Drugli, 2011). Det er også mye viktig informasjon om barnet i hvordan det 

samspiller med andre barn. Er barnet tilbakeholdent, eller tar det initiativ, hvordan møtes 

initiativene? Hvilke barn forholder seg til hverandre, og hva karakteriserer disse barna med 

tanke på aldre, atferd osv. Dersom barnet ikke opplever en eller flere av de voksne i 

barnehagen som trygg base og havn så vil dette påvirke barnets lek og samspill i gruppa 

(Killén, 2012). Men for at de voksne skal kunne utvikle individualiserte tilknytningsrelasjoner 

til barna i barnehagen må det også være kontekstuelle muligheter for å møte barnet individuelt 

og ikke bare som en del av en større gruppe. I store barnegrupper med færre voksne er dette 

vanskelig da kapasiteten til å respondere adekvat på hvert enkelt barns uttrykk kan være for 

lav (Drugli, 2011). 

I NOU «til barnas beste» beskrives voksentetthet som et viktig premiss for kvalitet i 

barnehagen, noe som sterkt underbygges av forskning. Det står blant annet:  
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Uten rom for tilstrekkelig tid og oppmerksomhet vil det være vanskelig for 

barnehagens ansatte å kunne bistå barna til god utvikling og læring (Howes, 

Hamilton og Matheson 1994; Howes 1997).(NOU: Til barnets beste, 2012) 

 

Ahnert, Pinquart og Lamb fant at alderen barnet var da det startet i barnehagen ikke var noen 

risiko for skjevutvikling.  

3.1 Circle of security 

 

Circle of security (COS) er i utgangspunktet en behandlingsmodell som er laget for å hjelpe 

omsorgspersoner til å være en trygg base og en trygg havn (Brantzæg, m.fl., 2011). Den 

beskriver enkelt sagt barns tilknytningsinteraksjon med sine nærmeste omsorgsgivere. Den 

illustrerer hvordan barnet beveger seg ut fra og tilbake til den trygge basen – som i en sirkel. 

COS er den behandlingsmodellen som mest direkte bygger på tilknytningsteori (Cassidy & 

Shaver, 2008), og er derfor relevant i denne teksten. I denne teksten benyttes COS for å 

illustrere hvordan den trygge basen (tilknytningspersonen) fungerer som grunnlag for barns 

trygghet. Den viser hvordan barn bruker den voksne for å organisere sine egne følelser, søke 

trygghet og støtte og for å lære om sin omverden.   
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COS’s forklaringsmåte er tilpasset slik at den skal være lett for foreldre å forstå (Brandtzæg, 

m.fl., 2011), noe som er aktuelt for dette prosjektet da det er foreldres opplevelse av barns 

tilknytningsbehov i barnehagen som skal undersøkes. Den profesjonelle omsorgsgiver har 

kommet i en posisjon der han eller hun kan forventes å være en tilknytningsperson for barn i 

barnehagen (Killén, 2012).  Av den grunn er denne modellen aktuell også for den 

profesjonelle omsorgsgiveren, da premissene for tilknytning til mor og premissene for 

tilknytning i barnehagen bygger på mye av det samme.  

COS illustrerer den dynamiske vekslingen som finner sted mellom barns utforskningsatferd 

og tilknytningsatferd (som skrevet om i kapittel 2.2.2). Begge disse atferdene er viktige, og 

virker best om det er en viss ekvivalens mellom dem og de forekommer vekselvis. De kan på 

en måte karakteriseres som komplementære, men forutsetter det samme – en trygg base 

(Berlin mf.fl. 2005).  

I barnehagen, så vel som i hjemmet vil barnets tilknytningsperson representere «hendene» i 

modellen. I en artikkel i nettidsskriftet «apollon» forteller utviklingspsykolog Lars Smith 

følgende: 

Tilknytningspersonen fungerer som sikker base og trygg havn for barnet. Barnet 

kan utfolde seg og utforske omverdenen fra denne plattformen, for så å vende 

tilbake når det trenger det for å få trøst, for å dele glede og for å få følelsene sine 

organisert. Et spedbarn kan gjøre disse ’reisene’ ut i verden og tilbake flere 

hundre ganger om dagen. Et barn mellom ett og to år foretar denne alterneringen 

kanskje mellom femti og hundre ganger daglig. Det er viktig å få foreldre og 

barnehageansatte til å skjønne at denne vekslingen er helt essensiell. Å forstå 

hvor barnet befinner seg i denne vekslingen, er å forstå tilknytning. (Smith, 2009) 

COS fungerer først og fremst som en god illustrasjon på tilknytning og tilknytningens 

funksjon og virkning. Den er tredelt ved at den anskueliggjør den trygge basen og havnen i 

form av to åpne hender, en side med utforskning og en side med nærhetssøking.  
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4 Forskningsprosjektet 

4.1 Prosjektets første ledd: Spørsmålet 

Ved bruk av forskning søker jeg etter å få besvart mine spørsmål om mødres opplevelse av 

barnets tilknytningsbehov i barnehagen. Jeg innledet denne masteroppgaven med hvorfor jeg 

har valgt temaet tilknytning og tilknytning i barnehagen, og hvorfor jeg har valgt et 

foreldreperspektiv på dette. Den jevnlige ordvekslingen i media skaper et engasjement og 

legger grunnlag for refleksjoner. Gjennom studiet i spesialpedagogikk har litteratur og teori 

om tilknytning i barnehagen gitt videre grobunn for nye betraktninger og økt interesse, og til 

sist har egne erfaringer som den profesjonelle omsorgsgiveren tilført nye perspektiver. 

Tilsammen resulterer dette i en undring og en interesse, en undring og interesse som skaper 

det første spørsmålet i en undersøkelse. 

Teorien forteller oss at området tilknytning er et viktig premiss for positiv emosjonell og 

kognitiv utvikling og legger et viktig grunnlag for individers videre utvikling av relasjoner til 

mennesker rundt seg (Cassidy & Shaver, 2008). Det er nettopp området tilknytning som 

skaper den største uroen hos de som mener at ettåringer ikke bør gå i barnehage, dette kan vi 

se i mange av de ulike medieoppslagene som har vært trykket de siste årene. Vil barnet 

oppleve en forstyrrelse i sin tilknytningsrelasjon når det allerede som ettåring tilbringer så 

mye tid borte fra hjemmet? Det neste spørsmålet som da dukker opp er om de profesjonelle 

omsorgsgiverne kan være gode tilknytningspersoner for småbarna?  

Jeg gjorde meg en undring rundt dette. Bak alle de ettåringene som i dag går i barnehage står 

det foreldre som selv må ha en opplevelse av om det er «farlig eller ufarlig» å sende barnet i 

barnehagen. Opplever de at barnas omsorgsbehov blir ivaretatt? Med utgangspunkt i denne 

undringen utarbeidet jeg problemstillingen:  

 Opplever mødre at deres ettåringers tilknytningsbehov blir ivaretatt i barnehagen?  

Undring er utgangspunktet for et hvert forskningsprosjekt og i det neste vil jeg presentere 

hvordan jeg har gått frem for å besvare mitt spørsmål. 
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4.2 Forskningsopplegget 

Nå jeg nå har redegjort for hva jeg søker etter vil jeg i denne delen av teksten presentere 

opplegget i fire deler. (1)Hvilke metoder som er benyttet for best mulig å besvare 

spørsmålene, (2)hvordan datamaterialet er innhentet, (3)analyse og (4)hvilke resultater som er 

funnet. 

Innledningsvis vil jeg forklare den overordnede vitenskapsteoretiske bakgrunnen for 

prosjektet, denne vil jeg se i sammenheng med kvalitativ forskningstradisjon, før jeg 

presenterer det kvalitative forskningsintervjuet som jeg har valgt som datainnsamlingsmetode. 

Herunder følger en beskrivelse av intervjuguiden, gjennomføringen av intervjuene og 

presentasjon av informantene. Til sist vil jeg redegjøre for analysen før jeg presenterer 

resultatene av undersøkelsen. 

Elementene i et forskningsopplegg vurderes ikke isolert, men som en større helhet (Kalleberg, 

1998). Valg av metode styres av studiets spørsmål og mål (Corbin og Strauss, 2008, s. 1). 

Dataene som fremskaffes er uløselig knyttet til metodevalget og det instrumentet som er 

utarbeidet, og analysen starter allerede i datainnsamlingssituasjonen og frem til siste punktum 

av prosjektet (Engelstad, Grenness, Kalleberg & Malnes, 1996).  

4.3 Vitenskapsteoretisk bakgrunn: 

Hermeneutikk 

Hermeneutikk kommer fra det greske ordet hermeneuein som betyr «å tolke» (Fay, 1996 

s.142). Hermeneutikken oppsto som vitenskap i det sekstende århundret på en tid da 

katolikker og protestanter stred om forståelsen av de bibelske tekstene (Fay, 1996). 

Problemstillingen ble hvorfor og hvordan ulike meninger kunne tolkes av de samme tekstene? 

Ligger meningen i teksten og dens intensjon? Eller hos forfatteren og hans intensjon? Siden 

den gang har hermeneutikken utviklet seg i flere retninger, og omfatter ikke bare fortolkning 

av tekst, men alle handlinger og uttrykk (Fay, 1996).  

Et grunnprinsipp i hermeneutisk tradisjon er at «mening» ikke finnes i selve handlingen eller 

teksten, men den er relativ til fortolkeren. Dette betyr altså at ulike fortolkere kan legge ulike 

meninger inn i de samme handlingene. Meningsskaping skjer i en interaksjon mellom to 

subjekter; handlingen og den som fortolker den (Fay, 1996). I hermeneutikken mener man at 
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det å finne den nøyaktige og absolutte sannheten om noe er umulig, fordi denne skapes i 

relasjon til noe annet. Katolikkene og protestantene plasserte ulik mening inn i det skrevne 

ordet, blant annet fordi de hadde ulike forutsetninger og bakgrunner og levde i ulike 

omgivelser (Fay, 1996). Det samme gjelder alle grupper og enkeltindivider i dag også. Hvert 

eneste menneske har bygget opp unike forståelsesgrunnlag, komplekse sådanne, og all 

handling vil tolkes i relasjon til disse (Hundeide, 2003, Lund, 2004, Killén, 2012). 

Hermeneutikken står som en motsetning til den positivistiske tradisjonen. Positivismen står 

sterkt innenfor naturvitenskapen, og søker etter objektive og absolutte kunnskaper. 

Hermeneutikken har sitt utgangspunkt i humanistiske fag, og etterstreber refleksjon, forståelse 

og mening (Befring, 2007).  

Når jeg har gått inn i et forskningsprosjekt som søker etter en aktørs opplevelse av et fenomen 

så gjør jeg dette på et hermeneutisk-vitenskapelig grunnlag. På den ene siden vet jeg at all 

meningsskaping og forståelse er unik for hver enkelt da denne skapes i relasjon mellom 

individet og konteksten det er i. Samtidig er jeg som forsker bevisst på at den meningen og 

forståelsen som tolkes av meg i min kommunikasjon med informanten også er unik. Data som 

fremkommer i et slikt forskningsprosjekt må nøye bearbeides og diskuteres. Jeg som forsker 

er ikke på jakt etter absolutter, sannheter eller fasitsvar. Jeg ønsker å få se en liten del av min 

informants livsverden, samtidig som jeg er klar over at jeg setter mine fingeravtrykk på 

resultatene som forsker og meningsfortolker.  

4.4 Kvalitativ forskningstradisjon 

Det overordnede mål i kvalitativ forskningstradisjon er å «utvikle forståelse av fenomener 

som er knyttet til personer og situasjoner i deres sosiale virkelighet» (Dalen, 2011 s. 15). 

Kvalitativ forskning er ulik kvantitativ forskning ved at den ikke søker objektive sannheter, 

men mener at virkeligheten skapes av og i den enkelte aktør. Kvantitativ forskning studerer 

atferd og observerbare fenomener, mens kvalitativ forskning søker inn i enkeltmenneskers 

meningsfortolkning og indre fenomener. Den kvantitative forskningen er ofte bred og 

presenterer tallmessige data. Den kvalitative forskningen må presentere data med 

argumentasjon og analyse (Gall, Gall & Borg, 2007) 

Forskere benytter kvalitativ forskning av ulike grunner. Den ene årsaken er enkelt og greit at 

man velger denne metoden dersom den best kan bidra til å besvare problemstillingen (Corbin 

& Strauss 2008). Videre er det slik at kvalitativ forskning sammenliknet med kvantitativ er 
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best egnet til å skaffe et innblikk inn i andre personers livsverden (Corbin & Strauss, 2008 

s.13). Kvalitativ forskning går dypere, og søker etter informasjon som kanskje ikke kan si noe 

om alt og alle, men som kan bidra til en bedre forståelse av det sammensatte mennesket. 

Problemstillingen i dette prosjektet forutsetter en kvalitativ tilnærming da den etterspør 

personers, her mødres, opplevelse av noe i deres hverdag. Her kan ikke svarene krysses av for 

på et skjema eller måles i variabler og verdier og tallfestes. Informanten gis langt større frihet 

i å formidle seg selv både bredere og dypere. Her vet heller ikke eksperter, politikere eller 

sakkyndige mer enn de selv vet, forskeren har ingen fasit eller mulighet til å skaffe seg noen 

innsikt i det på forhånd, det er deres egen opplevelsesverden forskeren ønsker å få et innblikk 

i (Dalen, 2011).  

4.4.1 Hermeneutisk vitenskap og kvalitativ 

forskningstradisjon.   

Det overordnede målet i den kvalitative forskningstradisjonen altså å «utvikle forståelse av 

fenomener som er knyttet til personer og situasjoner i deres sosiale virkelighet» (Dalen, 2011 

s. 15). Fra et hermeneutisk synspunkt vil dette innebære å søke etter ulike individers 

meningsfortolkning av det samme fenomenet som omhandler deres egen sosiale verden. For å 

undersøke individers meningsfortolkning benytter man en kvalitativ forskningsmetode, for 

eksempel intervju, for å identifisere og avdekke ulike aktørers opplevelse og erfaring. 

Grunnen til at denne vitenskapsteorien er relevant for dette prosjektet er for det første fordi så 

å si alle barn går i barnehage. Det finnes dermed svært mange individer i Norge som er 

foreldre til ettåringer i barnehage. Mødrene i denne undersøkelsen er mine «ulike individer», 

og fenomenet som undersøkes er «ettåringer i barnehage».  I likhet med katolikkene og 

protestantene som skulle tyde bibeltekstene det sekstende århundre, fortolkes også fenomenet 

«ettåringer i barnehage» ulikt. Men det er ikke identifisert to motstående grupper. Hver enkelt 

mor og far har ulik forforståelse og fortolkningsgrunnlag og målet i dette prosjektet var å 

avdekke noen av disses opplevelse. For det andre så gir et hermeneutisk utgangspunkt en unik 

mulighet til å søke inn i en informants livsverden og identifisere behov og meninger. Dette er 

fordi hermeneutikken setter fortolkeren – her forskeren – i en viktig posisjon som 

samtalepartner, meningsfortolker og analytiker. I følge Det er ikke bare informantenes 

fortolkning som står i en særstilling her, men også forskerens noe jeg skal gå nærmere inn på i 

neste kapittel. 
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4.4.2 Forskerens rolle 

Når det gjelder forskerens posisjon eller stilling i kvalitativ forskning så ser også denne 

annerledes ut enn i kvantitativ forskning. Det har i kvantitativ tradisjon vært vanlig å 

prioritere avstand mellom forsker og informantene for å sikre objektivitet så langt det lar seg 

gjøre, men i kvalitativ tradisjon ønsker man en nærhet. Det er fordeler og ulemper med begge 

tradisjoner, men kvalitativ forskning har vist seg å være viktig innenfor pedagogikk og 

psykologi da den søker dypere og mer helhetlig inn i enkeltaktørers livsverden. I kvalitativ 

forskning kan man altså innhente funn som man ikke ville fått dersom det var større avstand 

mellom forsker og informant. Forskeren blir et viktig instrument i datainnsamlingen (Kleven, 

2002). Også innenfor analysedelen av et prosjekt gis forskeren en aktiv rolle. Dette har også 

sammenheng med at det er et tettere forhold mellom det som skjer i innsamlingen og det som 

skjer i analysedelen i kvalitativ forskning (Kleven, 2002). Forskerens viktigste ansvar er å 

ivareta sine informanter gjennom hele forskningsprosessen (Dalen, 2011) Forskeren setter sitt 

preg på funnene både gjennom innsamlingen og i analysen (Kleven, 2002).  

Gandameriansk hermeneutikk sier noe om meningsfortolkning som er relevant i denne 

sammenheng; «(…)meaning is both multivalent and dyadic: multivalent because any 

intentional act or its product will have many meanings depending on the interpreter(s) 

involved; and dyadic because meaning only emerges out of the relation between two subjects 

(the agent and the interpreter) (Fay, 1996 s. 142). I en forskningssituasjon er informanten “the 

agent” og forskeren “the interpreter”. Forskeren blir satt i en viktig posisjon når det gjelder 

behandlingen av informanters beskrivelser. Meningen av en handling, en tekst eller en 

væremåte ligger ikke i fenomenet selv, men er relativ til den som tolker den (Fay, 1996). 

Altså; informanten formidler noe, og mening oppstår idet forskeren fortolker det som 

fortelles. Forskeren har en aktiv rolle i å finne mening, men står ikke alene om det. 

Fortolkning er en prosess der man lytter til det andre gjennom sine ord og handlinger forteller 

til oss og samtidig er klar over at dette kan variere fra hva andre i andre kontekster og 

situasjoner ville forstått av de samme ordene og handlingene (Fay, 1996).  

4.5 Det Kvalitative forskningsintervjuet 

Det kvalitative forskningsinterview forsøger at forstå verden fra 

interviewpersonernes synspunkt, utfolde meningen i folks opplevelser, afdække 

deres livsverden, førend der gives videnskabelige forklaringer (Kvale & 

Brinkmann 2009:45 i Dalen, 2011) 
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Her beskriver Kvale og Brinkmann en metode, «det kvalitative forskningsintervju», for å få et 

innblikk inn i andre menneskers livsverden eller opplevelsesverden. Intervju betyr egentlig en 

«utveksling av synspunkter» mellom to personer (Dalen, 2011 s. 13). Formålet med intervju 

er å skaffe til veie informasjon som er dyp og beskrivende og som forteller noe om 

informantens opplevelser, erfaringer, tanker og følelser rundt ulike sider av sin livssituasjon 

(Dalen, 2011). I fag som spesialpedagogikk, psykologi og sosiologi er man interessert i å lære 

noe om enkeltmenneskers opplevelser av sin livssituasjon. Å få et dypere innblikk i hvordan 

individer forholder seg til sin livssituasjon er viktig kunnskap for anerkjennelsen av at alle 

mennesker sitter med en egen opplevelse av verden. For best mulig å kunne bli kjent med, og 

få forståelse av de behovene som er rundt oss må vi spørre de det gjelder. Hva opplever de 

selv? Hvilke erfaringer har de? Hva tror de vil kunne være veien å gå? 

Jeg har allerede gjort rede for forskerens rolle i kvalitativ forskning med utgangspunkt i 

hermeneutisk vitenskap. Det er imidlertid hensiktsmessig å nevne det igjen i denne 

sammenheng når det her tydeliggjøres at det er intervju som benyttes som innsamlingsmetode. 

Det er viktig at informanten ivaretas hele prosessen igjennom, også i utformingen av et 

intervju. Et godt forberedt verktøy for innsamling av data er en stor del av dette. Dette 

kommer jeg også tilbake til i kapittel 4.6.1 om intervjuguiden. Forskeren må også overveie 

om belastningen ved et kvalitativt forskningsintervju er for stor for de informantene som skal 

bidra til å belyse en problemstilling (Dalen, 2011). Hvis så er tilfelle må andre tilnærminger 

vurderes, som for eksempel spørreskjema.  

Et kvalitativt forskningsintervju kan struktureres på forskjellige måter. Fra helt åpne 

intervjuer der informanten får fortelle fritt om forhold i sin livssituasjon, til sterkt strukturerte 

intervjuer som kan likne mer på spørreskjemaer i talende form. I dette prosjektet er det 

anvendt et semistrukturert intervju. Et semistrukturert intervju er fokusert mot bestemte 

temaer som er valgt ut på forhånd, men åpner for – både i måten spørsmålene er stilt og antall 

spørsmål – at informanten skal få meddele seg fritt innenfor temaene. Utformingen av 

spørsmålene har ofte som mål å fordre til refleksjon og «langsvar» (Dalen, 2011).  

4.6 Datainnsamlingen 

Jeg lager her et skille mellom redegjørelsen for det kvalitative forskningsintervju og min egen 

intervjuguide. Dette er for å organisere teksten best mulig innenfor de ulike områdene av 

forskningsopplegget. Intervjuguiden er mitt verktøy for innsamling av data, men er et produkt 
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av det overordnede spørsmålet – problemstillingen – og er konstruert på grunnlag av en 

hermeneutisk filosofi og en kvalitativ forskningstradisjon. Som skrevet over er alle disse 

elementene i forskning vevd sammen og påvirker hverandre (Kalleberg, 1998). 

4.6.1 Intervjuguide og gjennomføring av intervjuene 

I forskningsprosjekter som anvender intervju som metode bør det utarbeides en intervjuguide. 

Hovedmålet med intervjuguiden er at undersøkelsens hovedspørsmål skal konkretiseres i 

temaer med underliggende spørsmål. Utarbeidingen av intervjuguiden må organiseres slik at 

den legger grunnlag for et intervju som best mulig ivaretar informanten og samtidig besvarer 

problemstillingen (Dalen, 2011). Når jeg i denne undersøkelsen har valgt en kvalitativ metode 

er det svært viktig å være nøye ved utforming av spørsmål. Er spørsmålene av en slik natur at 

informantene åpner seg og villig beskriver, at informantene føler seg vel og ivaretatt?  

Jeg testet min intervjuguide ved et prøveintervju. Ved å bruke båndopptaker på dette 

intervjuet fikk jeg anledning til å analysere min egen intervjustil, samtidig som jeg fikk gått 

guiden etter i sømmene og endret det som måtte endres. Jeg forsto at jeg i min første 

intervjuguide ikke var konkret nok i utformingen av noen av spørsmålene, og de kunne 

oppfattes som tvetydige. Informanten svarte ikke på det jeg mente å spørre om. Dessuten 

valgte jeg å endre rekkefølgen på noen av spørsmålene mine for å få en mer naturlig flyt. Når 

det gjaldt egne intervjuferdigheter så lærte jeg å gi mer tid og rom for stillhet, og å følge bedre 

opp med oppfølgingsspørsmål. Jeg lærte at jeg må i større grad la informanten få snakke uten 

avbrytelser, tillate stillhet og sørge for at informantene i større grad har fått meddelt det de 

ønsker. Min holdning var at å være stille, gi få tilbakemeldinger og å gi mye rom kan være et 

uttrykk for lav interesse og lite tilstedeværelse i samtalen. Dette tok jeg med meg inn i 

intervjusituasjonen og det resulterte til tider i ufullstendig informasjon. Det har imidlertid vært 

en svært lærerik prosess der spesielt det å lytte til lydbåndene har vært nyttig. 

Min intervjuguide er organisert i fire deler basert på tilknytningsteori. Den tar først og fremst 

utgangspunkt i Circle of Security (COS), som er den behandlingsmetoden som mest direkte 

bygger på tilknytningsteori (Cassidy & Shaver, 2008). COS er laget som et hjelpemiddel for å 

illustrere og forklare tilknytning for foreldre, noe som gjorde den gunstig som grunnlag for 

mine intervjuer med mødre. Det har vært naturlig å benytte «språkbruk» fra denne modellen i 

intervjuene. De tre COS områdene som er utgangspunktet for intervjuet er: «Trygg base», 

«nærhet og omsorg» og «utforskning». Det fjerde området i intervjuguiden er «separasjon» 
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som er et mye omtalt område innenfor tilknytningsteori og som er relevant både fordi barn i 

barnehagen hver dag separeres fra sine nærmeste omsorgsgivere, og det er i seperasjoner 

tilknytningsatferd oppstår (Smith, 2002, Cassidy & Shaver, 2008, Tetzchner, 2001). Jeg 

valgte bevisst å ikke benytte begrepene «tilknytning», «trygg base», «nærhet», «omsorg» og 

«separasjon» i spørsmålsformuleringene. Se vedlegg 1 «intervjuguide». Risikoen ved å bruke 

slike begreper er at man legger føringer for informantenes svar.  

For å kunne besvare problemstillingen «opplever mødre at barnets tilknytningsbehov blir 

ivaretatt i barnehagen?», organiseres spørsmålene innenfor hvert av de fire ovennevnte tema 

på følgende måte: 

- Hva mener foreldre at behovet er? 

- Hva forventes? 

- Ivaretas/innfris forventningene? 

- Hva kan gjøres bedre/annerledes? 

Eksemplifisert kan spørsmål innenfor området «nærhet og omsorg» organiseres slik; 

a) På hvilken måte opplever du at ditt barn må møtes når det er lei seg? For eksempel av 

deg selv eller andre voksne? 

b) Hvordan ønsker du at de voksne i barnehagen skal møte ditt barn når det er lei seg? 

c) Opplever du at barnehagen møter ditt barn på denne måten? 

d) Hva kan enkeltpersoner i barnehagen gjøre for å møte ditt barn på en bedre måte? 

Disse spørsmålene søker etter å avdekke hva som er det opplevde behovet. Videre hvordan 

behovet kan ivaretas, om det oppleves å bli ivaretatt i barnehagen og til slutt, dersom det ikke 

gjør det – hvordan de selv mener at behovet kan ivaretas.  

Intervjuet er designet for å gi foreldrene en stemme, og de anskues som mennesker som kan 

og vet mye om sine egne barns beste. «Ettåringer i barnehage» er et aktuelt tema i disse dager, 

og derfor anses det i dette prosjektet som verdifullt å søke etter et innblikk i foreldrenes 

opplevelse av dette.  

Spørsmålene er også organisert på en slik måte at forskeren ikke kan sitte med noen svar eller 

antagelser på forhånd, og ikke ha forutinntatte meninger om noe av det informanten forteller. 

Dette sikrer noe av den etiske ivaretakelse av informantene. Kun informanten kjenner sin 

egen opplevelse (for eksempel: «hvordan ønsker du at de voksne i barnehagen skal møte ditt 

barn når det er lei seg»). Jeg som forsker har ingen forutsetning for å vite noe om dette på 
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forhånd. De videre spørsmålene tar utgangspunkt i informantens egne svar (for eksempel: 

«Opplever du at barnehagen møter ditt barn på denne måten?»). Til slutt får informantene 

mulighet til å ytre eventuelle ønsker om endring (for eksempel: «Hva kan enkeltpersoner i 

barnehagen gjøre for å møte ditt barn på en bedre måte?») Denne oppfattelsen blir ikke stilt 

spørsmål ved, og den eies og forvaltes av informanten. 

Som skrevet over er det i hermeneutisk vitenskap slik at mening er noe som oppstår i 

relasjonen mellom sender og mottaker. I dette tilfellet mellom informant og forsker. 

Informanten fikk i denne intervjusituasjonen anledning til fritt å uttrykke sine opplevelser og 

meninger innenfor tematikken som var valgt ut på forhånd. Forskeren hadde gjennom 

utforming av intervjuguiden forsøkt å legge til rette for at dette skulle utføres på en mest 

mulig fri måte innenfor problemstillingens rammer. Utvikling av forståelse skjer imidlertid i 

flere ledd. Etter at informanten har uttrykt seg skjer det en fortolkning av uttalelsene som er 

nedskrevet med bokstav (Dalen, 2011). Denne fortolkningsprosessen begynner allerede i 

intervjusituasjonen og fortsetter helt til siste punktum.  

4.6.2 Informantene  

For å sikre kvaliteten på resultatene i en kvalitativ undersøkelse, er det avgjørende å finne et 

egnet utvalg som kan belyse problemstillingen best mulig (Dalen, 2011). I en masteroppgave 

er det store tids- og omfangsbegrensninger som naturligvis vil skape en begrensning på antall 

informanter man kan involvere. I samarbeid med min veileder estimerte vi at jeg burde sette 

en nedre grense på fire informanter for å kunne diskutere resultatene i noen grad, og en øvre 

grense på seks informanter for å ha tid og plass til å diskutere resultatene godt nok.   

Informantene ble valgt ut gjennom en tilfeldig utvelging med noen bestemte kriterier. En 

såkalt kriterieutvelging (Dalen, 2011). Populasjonen for dette prosjektet er mødre som har 

barn som begynte i barnehagen da de var mellom 10 og 18 måneder gamle. Grunnen til at 

utvalget kun består av kvinner er for å bidra til å skape et bedre sammenligningsgrunnlag når 

det er så få informanter. Av praktiske og økonomiske hensyn ble denne populasjonen 

begrenset til én kommune. Jeg tok kontakt med én barnehagestyrer i aktuell kommune som 

sendte ut et skriv til ulike og, for meg, et ukjent utvalg barnehager i kommunen, som 

informerte om prosjektet. Som vedlegg fulgte et annet skriv som var henvendt mot foreldrene, 

utformet av meg for å gi opplysninger om den undersøkelsen de skulle delta på. Deretter 
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kunne hver enkelt styrer i barnehagene gi skrivet videre til aktuelle foreldre, og de som ønsket 

å delta, kontaktet meg.  

Kriterier for valg av informanter var at de var kvinner som hadde barn som startet i 

barnehagen høsten 2011 eller senere, ved starten var de mellom 10 og 18 måneder. De hadde 

en heltidsplass i barnehagen. Det var ingen kriterier til type barnehage. Jeg var ute etter 

foreldres opplevelse av å ha ettåringen i barnehage, der barnet ikke var i noen uttalt risikosone 

for skjevutvikling. Jeg var ute etter den generelle opplevelsen av utviklingen og det generelle 

tilknytningsbehovet hos alle barn. Dette er bakgrunnen for de neste kriterier. Foreldrene var 

etnisk norske og barnet var ikke adoptert. Foreldrene bodde sammen. Barnet hadde ingen 

påviste lærevansker. Barnets kognitive, sosiale og fysiske funksjonsnivå var innenfor 

normalområdet.  

Basisinformasjonen om informantene fordeler seg slik: 

 Alder  Sivilstatus  Ansettelsesbrøk Antall 

Barn  

Barnehagestart 

(Mnd. gammel) 

Informant 1 35 Gift  100 % 2 11 

Informant 2 36 Samboer 100 % 2 15 

Informant 3 38 Gift 100 % 1 17 

Informant 4 25 Gift 87 % 3 15 

Informant 5 38 Gift 90 % 3 18 

Gjennomsnitt 34,4  95,4 % 2.2 15,2  

 

4.6.3 Etiske betraktninger 

Dette prosjektet har som mål å identifisere enkeltindividers personlige opplevelser av et 

fenomen. Det innebærer å søke inn i deres egen livsverden for å forsøke å finne svar på dette. 

Følgelig blir det flere etiske hensyn å ta. Først og fremst de generelle forskningsetiske hensyn. 

Forskningen kan kun foregå om informanten har avgitt et fritt samtykke om deltakelse. Hver 

informant har rett på god informasjon om det som gjelder deres deltakelse i prosjektet. De har 

rett til å trekke seg når som helst i prosessen (Dalen, 2011). Informanten har krav på at all 

informasjon som gjelder han eller henne behandles konfidensielt. Forskningsmaterialet skal 

anonymiseres, og personlig informasjon skal oppbevares adskilt fra datamaterialet. Lagring av 

data, her lydbånd, skal slettes eller makuleres straks etter transkribering (Dalen, 2011).  
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Alle forskingsprosjekter skal meldes til NSD for godkjennelse. Dette prosjektet ble meldt inn 

og godkjent.  

Ettåringer i barnehage og tilknytning er temaer som ble valgt på bakgrunn av flere momenter. 

En av disse var egen interesse for områdene. Forskeren hadde allerede og over tid, til en viss 

grad utviklet en egen oppfattelse av hva som er «det beste for barnet» i dette henseendet. Det 

er lett å ha en mening om dette temaet da det er aktuelt og mye omtalt i media. Det er 

dessuten til dels politisk forankret, til dels et verdispørsmål, til dels knyttet til 

kvinnefrigjøring, og det er et tema som kommer nær oss da de aller fleste barn går i 

barnehagen. Det var derfor avgjørende å skape et godt verktøy for å innhente informasjon. Et 

verktøy som så langt det lot seg gjøre ikke speilet en oppfattelse jeg som forsker satt med. 

Verktøyet bør heller ikke være påvirket av strømninger i tiden, men gi foreldrene fritt 

spillerom til å uttrykke seg uten å bli ledet den ene eller den andre veien. Skal forskningen 

være til å stole på må forskeren sørge for at utenforliggende forhold og forutinntatte 

vurderinger holdes unna (Befring, 2007). Intervjuguiden ble mitt verktøy for å imøtegå dette, 

og det ble viktig å bruke god tid på å utarbeide denne.   

Mine informanter kan ikke defineres som deltakere i en utsatt gruppe. Det var likevel viktig å 

møte hver informant med en ydmyk, åpen og anerkjennende holdning for å skape en kontekst 

der de kunne snakke åpent. Foreldrene vet selv at dette temaet er aktuelt og fremme i media. 

Det kan tenkes at det av den grunn alene er utfordrende å svare ubesværet og ærlig. Det er da 

min oppgave som forsker å skape en relasjon der det å identifisere meninger og opplevelser 

hos den enkelte kan muliggjøres.  

Det var utfordrende å finne balansen mellom å gi informanten fritt spillerom til å uttrykke det 

de ønsket, søke videre inn i deres opplevelsesverden, og samtidig følge gangen i intervjuet 

slik det var utarbeidet i intervjuguiden.  

4.7 Analyse og bearbeiding av datamaterialet 

Analyse er det verktøyet som gir mening til data, analyse er en fortolkende handling (Corbinn 

& Strauss, 2008). Som forsker er man en fortolker av andre menneskers ord og handlinger, og 

en mellommann mellom informanten og leseren. Analysen starter allerede i 

datainnsamlingssituasjonen og holder frem til siste punktum.  
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Innenfor kvalitativ tradisjon finnes det flere ulike tilnærminger til analyse av data. Jeg har 

valgt «tematisering» som tilnærming til min analyse. Et hovedmål i tematisering er å finne 

hvor hovedtyngden i svarene ligger (Dalen, 2011). Gjennom arbeidet med empiri vil det som 

regel oppstå nye temaer, og disse vil enten fungere som overordnede temaer, eller inngå som 

underordnede emner til allerede eksisterende temaer. Hovedtyngden i informantenes svar i 

intervjuet vil ved analyse bli kategorisert, og dette vil legge grunnlaget for tematiseringen. 

Forenklet kan man si at dataene tas fra hverandre og settes sammen igjen på nye måter. 

Temaene representerer det jeg som forsker opplever at informantene faktisk beskriver og 

mener. I tematisert analyse er det viktig at forskeren ikke låser seg til bestemte kategorier, 

men er åpen for å avdekke nye og viktige temaer i datamaterialet (Dalen, 2011).  

Det er imidlertid slik at en slik danning av nye temaer kan resultere i en løsrivelse fra den 

gjeldende konteksten, noe som kan føre til at noe av individfokuset kan bli borte (Corbinn & 

Strauss, 2008). I mine resultater kan informantenes svar tidvis synes å fremstå som en enhet, 

snarere enn den enkeltes personlige opplevelse, som resultat av tematisering. I dette 

henseendet kan det synes som om at jeg har tatt et steg tilbake fra den hermeneutiske 

tradisjonen. Jeg vil imidlertid understreke at den hermeneutiske grunnholdningen har vært 

betydningsfull for å ivareta mine informanter, og gjennomsyret både intervjuguiden og 

intervjuene. Den har lagt grunnlag for aktiv refleksjon og nøysomhet i bearbeidelsen av 

datamaterialet. Noe av det personlige er mistet ved fremstillingen av resultatene, men jeg har 

også gått langt i å bevare den enkeltes unike stemme ved å være nøye ved utvelging av 

temaer. Disse bygger direkte på informantenes egne opplysninger og uttalelser, og har senere 

fått tilføyd teori. Jeg har også vært opptatt av å bruke sitater for å vise den enkeltes stemme 

innenfor temaene. 

Ved å bruke tematisering som tilnærming til datamaterialet, vil jeg se på de ulike 

informantenes uttalelser og drøfte disse mot eksisterende teori. Jeg vil sammenligne 

informantenes svar mot hverandre der det er naturlig, men dette blir ikke et hovedmål. Jeg vil 

bruke sitater som viktig grunnlag for drøfting av temaene, og for å underbygge det essensielle 

ved svarene som kommer frem. Dersom det i undersøkelsen fremkommer flere liknende svar, 

vil jeg tidvis illustrere dette ved bred sitatbruk.  

Jeg har valgt å bruke dataprogrammet NVivo 10 som hjelp til koding. Programmet bidrar til å 

få en oversikt over de dataene som foreligger, og er et praktisk hjelpemiddel ved koding og 

kategorisering.  
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Tematiseringen er synliggjort i resultatkapittelet. Det har fremkommet to hovedtemaer med 

underordnede temaer, som drøftes fortløpende mot teori. Jeg har altså valgt å ikke skille 

mellom deskriptiv presentasjon av data og tolkning.  

4.7.1 Transkribering  

Det første som skjer når intervjuene er foretatt er at intervjuene transkriberes. Traskribering er 

en konkret omdanning av en muntlig samtale til skriftlig tekst (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

192). Det finnes ingen oppskrift på hvordan en transkribering skal foregå, men transkribenten 

må være tro mot det som er uttalt av informanten, og tolkninger skal ikke blandes med 

transkriberingen. Jeg transkriberte mine intervjuer fortløpende. Det var nyttig å gjøre denne 

jobben da jeg fikk et enda sterkere kjennskap til egne data og mulighet til å analysere og 

vurdere mine egne intervjuferdigheter. Allerede ved transkriberingen la jeg merke til områder 

og potensielle nye temaer å fortolke dataene fra. En analyse av dataene hadde her allerede 

begynt. Alle de transkriberte intervjuene ble lagt inn i programmet NVivo 10. 

4.8 Kvalitet i studiet 

4.8.1 Validitet 

Validitet kan defineres som graden av korrekte slutninger som man kan trekke på basis av 

resultatene fra datainnsamlingen, ikke bare avhengig av «instrumentet», men også av 

prosessen og karakteristika ved gruppen som studeres (Vedeler, 2000, s. 124). Resultatene er 

gyldige, eller valide, om de faktisk beskriver det de sier de skal beskrive. Ytre validitet 

handler om hvor vidt en kan foreta generaliseringer fra de funnene man har gjort, til eller over 

relevante individer, situasjoner og tider (Lund, 2002, s.121). Indre validitet handler om 

hvorvidt de resultatene som fremkommer er gyldige for deltakerne i undersøkelsen. Jeg vil i 

det følgende drøfte mitt forskningsprosjekt mot forhold rundt indre og ytre validitet. 

Kategoriene jeg drøfter prosjektet opp mot er hentet fra Dalen (2011), og er utarbeidet av 

Dalen på grunnlag av en kategorisering av Maxwell (1992). 

4.8.2 Validitet og forskerrollen: 

Som skrevet i kapittel 4.4.2 så står forskeren i en særstilling innenfor kvalitativ forskning. Når 

det gjelder validiteten av forskerrollen så handler dette om erkjennelsen av at en selv står i en 
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dialog med dataene når resultatene presenteres. Objektivitet er således en umulig bestrebelse. 

Tolkningene som fremkommer er et resultat av en vekselvirkning mellom forskerens 

førforståelse, forskerens utarbeidede instrument for datainnsamling, forskerens direkte 

innvirkning i innsamlingen av data, her intervjusituasjonen, og forskerens tolkninger av de 

dataene som er fremkommet.  

Når det gjelder min førforståelse så er det relevant å nevne at jeg tidligere har skrevet 

oppgaver om emnet og vist en stor interesse for å lære om området gjennom studiet. Allerede 

før studiet var dette et område som jeg ønsket å lære mer om og forstå mer av. Tilknytning er 

etter min mening et område som flere må vite mere om, da det gjelder absolutt alle, og 

tilknytningssvikt kan ha så alvorlige konsekvenser for de det gjelder. Jeg hadde dessuten gjort 

meg egne meninger om hva som er «det beste for barna». Det var avgjørende å møte foreldre 

på en måte som gjorde mine eventuelle meninger om deres valg som irrelevant og uviktig, og  

heller skape en intersubjektivitet i samtalen. Intersubjektivitet handler om å skaffe til veie 

uttalelser som står så nær informantens opplevelser og forståelse som mulig. Dette kan man 

etter min mening ikke gjøre i noen særlig grad uten å møte informanten på en anerkjennende 

måte. Dette er slik jeg ser det det viktigste i møte med informantene. Anerkjennelse handler 

om lytting, bekreftelse, forståelse, toleranse og aksept (Bae, 1996). Dette legger et grunnlag 

for at informanten skal få snakke fritt om det informanten ønsker og synes er viktig, uten å 

være redd for hvordan dette tolkes av meg. Dette var viktige områder for meg å fokusere på i 

utarbeidelsen av intervjuet, samt i selve intervjusituasjonen. Jeg tror at dette har vært svært 

viktig for å sikre intersubjektivitet i intervjusituasjonen.  

4.8.3 Forskningsopplegget og validitet 

Utvalget er gjort rede for i kapittel 4.6.2 «informantene». Denne studien har fem informanter 

som er valgt ut fra bestemte kriterier. Informantene er valgt ut fra et avgrenset geografisk 

område. Når det gjelder utvalgets validitet så er det første spørsmålet som må drøftes; i 

hvilken grad utvalget er representativt for populasjonen? Altså ytre validitet. Sett i lys av 

generalisering slik den er innenfor naturvitenskapelig tradisjon, så er mine resultater ikke 

generaliserbare. Utvalget er for lite til å kunne si noe om populasjonen de representerer. 

Dessuten er utvalget fra et avgrenset geografisk område noe som åpner for mange tilfeldige 

målefeil. I følge Lincoln og Guba (1985, i Vedeler, 2000 s.135) er det bare gode, omfattende, 

relevante og detaljerte beskrivelser, basert på et hensiktsmessig utvalg som eventuelt kan gi 

generaliseringsmuligheter i kvalitativ forskning. I mitt studie er det et hensiktsmessig utvalg i 
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den grad at de er valgt etter kriterier som gjør at de kan gi rik informasjon ut fra denne 

undersøkelsens fokus.  

4.8.4 Reliabilitet 

Før det er aktuelt å snakke om generaliseringsmuligheter av de funnene man har, er det 

nødvendig å vurdere de metodene som er brukt for å fremskaffe datamaterialet. Når resultater 

skal fremsettes er det avgjørende å kunne vise til en pålitelig metode. Reliabilitet handler om 

hvor presise og nøyaktige målingene er (Andenæs, 2000) Det er et uttrykk for i hvilken grad 

data er fri for tilfeldige målingsfeil (Lund, 2002). Det er en forutsetning for resultatenes 

gyldighet at fremgangsmåten ved innsamling og analyse av data skal kunne etterprøves 

nøyaktig (Dalen, 2011). Reliabilitetsspørsmålet tradisjonelt mest brukt i kvantitativ forskning. 

Dette er vanskeligere i kvalitativ forskning, fordi vi ikke undersøker konstante størrelser, og 

metodene som benyttes vanskelig lar seg gjenskape. Spørsmålene i et intervju kan være de 

samme, men i en dialog er det alltid en vekselvirkning mellom det gitte og det medgitte 

(Wormnæs, 2005). Altså tolker ikke en part i en dialog bare ordene som formuleres, men 

disse tolkes i lys av det medgitte som har med kroppsspråk, mimikk, smil osv. å gjøre 

(Wormnæs, 2005). Dette kan ikke rekonstrueres. Idealene bak reliabilitetsbestrebelsene er 

imidlertid like aktuelle for et kvalitativt forskningsopplegg (Andenæs, 2000). Viktige 

momenter her blir at man som forsker arbeider reflektert og etterrettelig for å skaffe pålitelige 

data som dessuten skal være relevante. Intervjuformen som instrument må være pålitelig og 

presis, og utformet for å besvare problemstillingen (Andenæs, 2000).  

I denne undersøkelsen er det tatt utgangspunkt i et ønske om å få et innblikk i informantenes 

opplevelsesverden. Det er altså ikke en universell sannhet eller virkelighet det søkes etter. 

Meningskonstruksjonene som fremkommer kan heller ikke ses uavhengig av den konteksten 

de fremkommer i.  
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5 Resultater 

5.1 Innledning 

Da jeg skulle kode og analysere dataene mine kom det frem at mødrene i all hovedsak gav 

informasjon innenfor to hoved-områder. Jeg sier innenfor fordi disse områdene ikke er direkte 

uttalt av informantene men fremstår som tydelige kategorier i besvarelsene deres. For det 

første; når informantene forteller om hva de mener er barnets behov, så er disse behovene 

uløselig fundert i en relasjon til en annen, enten seg selv, sin ektefelle eller en voksen i 

barnehagen. Mødrene forteller om behovene, og disse behovene kan kun ivaretas av en 

voksen som står i en nær relasjon til barnet. Det andre området mødrene forteller om er 

hvordan barnehagen som institusjon bidrar til å dekke de behovene de opplever barnet har. 

Dermed fremkommer kategoriene relasjon og institusjon.  

Innenfor kategorien relasjon har jeg organisert svarene til mødrene i underkategoriene: 

trygghet og tid og innenfor kategorien institusjon; informasjon, kapasitet, stabilitet. 

For å svare på problemstillingen vil jeg gjøre rede for mødrenes behov, og opplevelsen av om 

disse behovene blir ivaretatt, og mulig forbedringspotensiale innenfor hver underkategori. Jeg 

vil drøfte informantenes svar opp mot teori fortløpende da jeg mener dette er mest 

hensiktsmessig for å fremme undersøkelsens resultater. Det vil tydeliggjøre samsvaret mellom 

informantenes uttalelser og teori og åpne for spørsmål til refleksjon. 

5.2 Relasjon 

Som skrevet i kapittel 2.2 så handler tilknytning i grove trekk om en relasjon mellom to 

mennesker. Barn er predisponerte for å søke tilflukt og nærhet hos et mer kompetent 

menneske når det oppstår et behov. Erfaringen barnet får med disse forsøkene på å skape 

nærhet forteller barnet hva det må gjøre for å oppleve trygghet - og hva det kan forvente av 

den voksne neste gang. 
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5.2.1 Trygghet: Nærhet 

Som skrevet over er området «nærhet» et viktig område i tilknytningsteori og da selvsagt i 

COS. Denne delen av tilknytning er illustrert som COS sirkelens nedre linje der barnet søker 

den voksne. Tilknytningsatferd er den atferden som aktiveres når barnet av ulike årsaker føler 

det trenger fysisk nærhet til en annen (Tetzchner, 2001). Trygt tilknyttede barn søker sin 

tilknytningsperson i situasjoner som oppleves som truende, ved for eksempel å finne blikket 

til personen, søke fysisk nærhet i form av å krype opp på fanget, bli holdt rundt eller holde i 

hånda (Cassidy & Shaver, 2008).  

Denne delen av tilknytningsatferd omfatter også den voksnes evne og mulighet til å trøste og 

trygge barnet og hjelpe det til å få organisert sine følelser, gjennom samtale, men også 

gjennom blikk og kroppsspråk.  

Fysisk nærhet 

Som en del av det kvalitative forskningsintervjuet spurte jeg mødrene hva de mente var 

barnets behov når barnet er utrygt, redd eller lei seg. Dette etterspurte jeg fordi dette er 

følelser som aktiverer tilknytningsatferd hos barn som rettes mot en voksen. Illustrert av 

COS-sirkelen ser vi at dette er den delen av sirkelen hvor barnet søker tilbake til sin base.  

Mødrene i denne undersøkelsen var relativt samstemte i svarene de gav i denne delen. Jeg 

ønsker å trekke frem noen sitater for å underbygge de perspektivene som kom frem. 

(…) ideelt sett så er det å prøve å ta det inntil seg eller ta på fanget, ha øyekontakt og 

ha en nærhet til barnet (Informant 5).  

Å få komme på fanget. Får barnet sitte der så er det greit (…). Det viktigste er 

nærheten (Informant 3).  

(…) kroppskontakt, det er jo ganske viktig. Ha et fang eller gi det en god klem og vise 

at man selv behersker situasjonen. At man er trygg og viser at dette kommer til å gå så bra, 

og så til en viss grad kan man jo prøve å rette oppmerksomheten til barnet over på noe 

annet(…) (Informant 4).  

Vi ser av teorien om tilknytning at fysisk nærhet er et grunnleggende premiss for at barnet 

skal oppleve seg trygg og for å kunne settes i stand til å utforske i sin omverden. Her er 

mødrenes svar og teorien om trygg tilknytning samstemt. Trygt tilknyttede barn søker sin 

tilknytningsperson i situasjoner som aktiverer tilknytningsatferd ved for eksempel å finne 

blikket til personen, søke fysisk nærhet i form av å krype opp på fanget, bli holdt rundt eller 
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holde i hånda (Cassidy & Shaver, 2008). Tilknytningspersonen møter barnet med en sensitiv 

inntoning. og gir barnet tid til å «lade» før det settes i stand til å utforske videre.  

Samtlige svarte at «fanget» var en viktig forutsetning. Fanget er i følge tilknytningsteori og 

COS en av formene for fysisk nærheten mellom omsorgsgiver og barn. Det er en måte å vise 

at man er der på, at omsorgspersonen ser barnet og bryr seg om det. Kanskje det å ha et fang 

symboliserer nærhet og personlig tid. Da er det bare barnet og den voksne, ikke alle barn og 

den voksne. Som en av informantene sa:  

Det skal ikke mer til enn at du på en måte gir barnet den oppmerksomheten at barnet 

forstår at det er sett. Du trenger på en måte ikke ha isolert kontakt med et barn over lenger 

tid, men at du klarer å bruke et halvt minutt – ett minutt på å gi forståelse for at barnet er 

hørt. Det tror jeg at jeg setter veldig høyt (Informant 2).  

Sensitivitet for barnets uttrykk og signaler og inntoning som skrevet om i kapittel 2.2.3 er de 

områdene som gjør at «fanget» har en betydning som går utover det fysiske aspektet ved 

kontakten mellom den voksne og barnet. Hvorvidt det foregår en slik inntoning mellom barnet 

og den voksne i det foreldrene beskriver her kan jeg ikke si noe om. Jeg våger imidlertid å 

drøfte muligheten for at når mødre forteller om det å ta barnet på fanget, så snakker de 

implisitt om en handling som har en større funksjon enn det fysiske ved handlingen. Dette kan 

vi se av at de fleste mødrene ansvarliggjør den voksne ved å si hva den voksne bør gjøre, 

samtidig som de ilegger handlingene funksjoner som «å snakke det til fornuft», «vise at man 

behersker situasjonen(…) og er trygg», «rette oppmerksomheten over på noe annet», «vise at 

man er der for å trøste». Å ta barnet på fanget får en funksjon av å bety noe for barnet i den 

situasjonen barnet er i. Altså ønsker mødrene at det skal forekomme en inntoning, en evne til 

å se behovet – og møte dette.  

Forventninger og forbedringspotensiale 

Foreldrene differerte imidlertid noe mellom hva de mente den voksne i barnehagen skulle, 

eller kunne gjøre, kontra dem selv i samme situasjon. Spesielt vikarer på avdelingene. Selv 

om de mente at barnet hadde et behov for å komme på fanget når det er utrygt, redd eller lei 

seg, så understreket samtlige av informantene at de så at dette kunne være problematisk i 

barnehagen. De forventet ikke at det kunne skje i samme grad som hjemme. Følgende utsagn 

sier noe om dette; 
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 Utfordringen deres blir vel hvis de har full avdeling og lite personale. De gjør det når 

de har kapasitet. Tanken er der, men jeg tenker at det sikkert går litt på bekostning [av 

barnet] noen ganger. De er for få. De er fjorten barn og kanskje tre voksne. Og det er ikke så 

lett da (Informant 5).  

Altså i barnehager er det jo til tider mye sykdom. Blant de ansatte også. I perioder har 

de slitt med at det er forskjellige vikarer som har kommet inn på avdelingen da. (…) man må 

jo sikkert regne med det, men da blir det litt sånn at hun[datteren min] kanskje ikke får den 

oppfølgingen hun trenger. Det er ukjente folk og sånne ting. (Informant 4). 

Det kommer tydelig frem av svarene at en av årsakene til at mødrene ikke forventer at 

barnehagen til en hver tid kan møte behovene til barnet handler om at det er for få voksne, og 

ustabilitet i personalgruppa. Dette resulterer i at nye mennesker (vikarer) kommer inn, og 

disse kjenner ikke barnet og rutinene like godt. Den ene informanten forteller at hennes datter 

ikke får den oppfølgingen hun trenger når det er forskjellige, ukjente vikarer på avdelingen i 

sykdomsperioder. En av informantene mener at selv med den faste gruppa av ansatte på jobb, 

så blir det vanskelig å møte hvert enkelt barn på den måten de trenger det fordi de i 

utgangspunktet er for få. 

Som vi har sett så har flere undersøkelser vist at voksentetthet er et viktig premiss for at trygg 

tilknytning skal finne sted mellom voksne og barn i barnehagen (Drugli, 2011). I følge 

Ahnert, Pinquart og Lamb (i Drugli, 2011) så reduseres muligheten for å utvikle trygge 

tilknytningsrelasjoner i store barnegrupper, samt i barnegrupper der det er få voksne per barn. 

Det synes som om foreldrene setter ord på nettopp dette fenomenet. De har en opplevelse av 

hva som er barnets behov, men de forventer ikke at deres barn skal møtes fullt ut på den 

måten fordi det er for få voksne. De understreker at «tanken er der» (informant 5), men at det 

er vanskelig med så mange barn. Som forskningen viser så er det vanskelig å danne 

tilknytningsrelasjoner når voksentettheten er for lav. Hyppig utskiftning og vikarer er et annet 

fenomen som samtlige av foreldrene tar opp som noe som er til hindring for at barnet deres 

blir møtt på den måten de mener er mest egnet. En trygg tilknytningsrelasjon forutsetter en 

tilknytningsperson som barnet kan få nærkontakt med og som det kan knytte seg til. Denne 

personen bør, så langt det lar seg gjøre, være tilgjengelig når barnet søker trøst og omsorg 

eller er redd, og være en de kan utforske omgivelsene sine ut fra (Killén, 2012). Vikarer får 

som regel ikke anledning til å bli tilknytningspersoner for barn. Dette handler om 

avgrensninger i tid. For å bli en tilknytningsperson må man ha en stabil og kontinuerlig 

tilstedeværelse i barnets liv over tid (Killén, 2012). Dette står ikke i veien for at vikarer kan 

være gode omsorgspersoner og gode ressurser på avdelingen.  
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5.2.2 Trygghet: Tilgjengelighet 

I denne delen av intervjuet søkte jeg etter hvor viktig foreldre mente det var at det finnes en 

voksen som er tilgjengelig når barnet søker en. Det var det generelle behovet som ble 

etterspurt, ikke hva de forventet når det gjaldt barnehagen. 

Tilgjengelighet er som skrevet over i følge Bowlby selv (a) belief that lines of communication 

with the attachment figure are open, that physical accessibility exist, and that the attachment 

figure will respond if called upon for help» (Cassidy & Shaver, 2008, s. 32). Tilgjengelighet 

en svært grunnleggende forutsetning for trygg tilknytning, og den handler om både fysisk og 

emosjonell tilgjengelighet (Cassidy & Shaver, 2008). Det sier seg selv at vekslingen barnet 

gjør mellom utforskning og trygghetssøking ikke muliggjøres uten en tilgjengelig voksen. 

Tilgjengelighet, slik den er definert over, over tid er det som muliggjør tilknytningsrelasjoner. 

Alle informantene svarte at det var veldig viktig at en voksen var tilgjengelig når barnet søkte 

en. Informant 2 og 4 utdypet hvorfor de mente det var viktig og sa følgende: 

Det vil jeg si er veldig viktig da. For det har jo noe med trygghetsfølelsen å gjøre. Den 

følelsen av at noen er tilstede, noen passer på, den tror jeg er veldig viktig for ikke å skape 

usikkerhet. (…)I alle fall få en respons på at en er hørt, og så får en på en måte tilpasse litt 

reaksjonen videre ut i fra den. Men i hvert fall at de får en respons på at de er hørt (Informant 

2).  

Det er viktig. Det er det. Man skal være der for barna. Og hvis det skjer noe og de 

trenger en voksen så er det viktig at man er der og kommer ganske fort (Informant 4).  

Informant 2 beskriver i stor grad en tilknytningsrelasjon mellom et barn og en voksen som er 

trygg. Informanten sier at «følelsen av at noen er tilstede og at noen passer på» har mye å si 

for barnets trygghetsfølelse. Trygt tilknyttede barn søker, som skrevet over, sin 

tilknytningsperson i situasjoner som oppleves som truende (Cassidy & Shaver, 2008). Videre 

forteller informanten at den voksne må tilpasse sin reaksjon og respons til barnet. Dette 

opplever jeg som et uttrykk for sensitiv inntoning. At den voksne klarer å avdekke hva som er 

barnets behov, og hvilke reaksjoner som er adekvate i de ulike situasjonene. Teorien forteller 

at tilknytningspersonen møter barnet med en sensitiv inntoning og gir barnet tid til å «lade» 

før det settes i stand til å utforske videre. (Cassidy & Shaver, 2008).  

Bowlby snakker dessuten mye om den mentale vissheten om at en voksen er tilgjengelig. Det 

er dette som istandsetter barnet til å være autonomt og å være i utforskning selv om barnet 

ikke er sammen med, eller til og med ikke kan se den voksne til en hver tid. Barnet har en 
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visshet på at den voksne vil komme det til unnsetning fordi barnets erfaringer med den voksne 

tilsier dette (Cassidy & Shaver, 2008).  

Forventninger og forbedringspotensiale 

Mødrene svarte på spørsmål om hva de forventet av barnehagen når det gjaldt tilgjengelighet. 

Svarene de gav her er i stor grad sammenfallende med de svarene som kom frem av 

spørsmålene om barnas behov generelt. Dette forteller implisitt at foreldrene tilsynelatende 

ikke skiller mellom de behovene de mener barna har i barnehagen, og barnets behov ellers. De 

skiller heller ikke mellom hvordan de mener de selv bør møte barnet når barnet søker en 

voksen, og hvordan de voksne i barnehagen skal møte barnet. Mødrene understreker 

imidlertid utfordringen det er å få dette til i barnehagen.  

At det [barnet] får trøst da, hvis det har behov for det. Trøst eller hjelp til ting som er 

viktige da. Og at de [de voksne i barnehagen] også tar initiativ til å finne ut hva som er 

problemet, hvis det er et problem, hvis det er noe de trenger (Informant 1).  

For at barnet skal være trygt så er det viktig. Hvis det er noe de lurer på, altså de må 

ikke ha svaret sånn («knipser») men så er det greit at de kan komme og spørre om ting eller at 

dem er der når det er noe på en måte da (Informant 4). 

Disse to informantene snakker om flere ulike former for tilgjengelighet. De trekker frem ulike 

funksjoner av tilgjengelighet, og peker på ulike grunner til at det er viktig at de voksne i 

barnehagen er tilgjengelige. Dette fremstår for meg som svært naturlig da begrepet 

tilgjengelighet for det første ikke ble definert eller forklart av meg og kan ha ulikt 

meningsinnhold for den enkelte. For det andre omfatter begrepet, i følge Bowlby’s definisjon, 

et relativt bredt innholdsspekter. Informant 1 forteller om den voksnes rolle ovenfor et barn 

med behov, og forutsetter dermed at barnet søker en voksen ved behov. Informant 2 trekker 

frem den fysiske tilgjengeligheten – at det er en voksen der, og at den voksne er tilgjengelig 

for kommunikasjon.  

Jeg vil igjen trekke frem at informantenes beskrivelser her i stor grad er sammenfallende med 

en tilknytningsrelasjon som er preget av trygghet. En relasjon der den voksne evner å trøste/ 

hjelpe (være en trygg base, responderer adekvat), finne ut hva som er problemet (tone seg inn, 

er sensitiv), som er der når det er noe (fysisk tilgjengelig). Disse beskrivelsene er 

sammenfallende med COS beskrivelsen av hendene – den trygge basen.  
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Videre vil jeg trekke frem uttalelser som understreker det implisitte i tilgjengelighet. Her 

forteller informantene at den voksne må evne å vise barnet at det er sett og hørt. Her er det 

ikke først og fremst den fysiske tilgjengeligheten mødrene snakker om direkte, men 

funksjonen av en mentalt tilgjengelig voksen: 

 På småbarnsevdelingene så forventer jeg egentlig at det alltid er en voksen som er 

tilgjengelig. Altså, det skal ikke mer til enn at du på en måte gir barnet den oppmerksomheten 

at barnet forstår at den er sett. Du trenger på en måte ikke ha isolert kontakt med et barn i 

over lenger tid, men at du på en måte klarer å bruke et halvt minutt – ett minutt på å gi 

forståelse for at barnet er hørt. Det tror jeg at jeg setter veldig høyt (Informant 2). 

 Det handler om å bli sett. At du føler du blir sett og får dekket dine behov rett og slett. 

(…) De er jo ikke så flinke på å uttrykke seg. Det er jo ikke sikkert de har så tydelige signaler 

alle barna (Informant 5).  

Å «se» barnet, eller som mødrene kanskje enda sterkere uttrykker: å få et barn til å føle seg 

sett, er en naturlig funksjon av en trygg tilknytningsrelasjon. Stadig flere teoretikere og 

forskere peker på sammenhengen mellom tilknytningsrelasjoner i profesjonelle 

omsorgsinstitusjoner og en anerkjennende væremåte. Som skrevet tidligere så er det den 

voksne som har ansvaret i relasjonen mellom seg selv og barnet. Et viktig premiss for at den 

voksne skal klare å skape en tilknytningsrelasjon er at den voksne har en anerkjennende 

holdning som forteller at barnet er likeverdig og er et mål i seg selv, ikke et objekt i 

forandring. 

Gjennom barnets verbale og non-verbale språk formidles noe om følelser, tanker, handlinger 

og opplevelser, og en forventning om hvordan den voksne skal forholde seg til disse. Det å 

lytte handler med andre ord om evnen til å se bak de konkrete ordene, tolke barnets ytringer 

utfra barnet og ikke seg selv. Det er barnets intensjoner og følelser som står i fokus. Dette 

innebærer at den voksne legger til side egne holdninger, opplevelser, intensjoner og følelser 

(Lund, 2012). Dette er viktig for å møte barn på en empatisk og anerkjennende måte. 

Kapasitet og vikarer 

Flere av mødrene trakk frem kapasitet og bemanning som en trussel mot at barnet opplever de 

voksne som tilgjengelige. Som gjort rede for tidligere så er tilgjengelighet et premiss for 

tilknytning.  

Og så har jeg sett at det har vært små barn ute på uteområdet alene kanskje 5 

minutter, det synes jeg var lenge da. Men det er mer unntakene da. Sånn som jeg har forstått 
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situasjonen så har det alltid handla om for liten kapasitet, ikke fordi noen ikke har gjort 

jobben sin (Informant 1). 

Informant 5 og 1 forteller om den voksnes evne og mulighet til å sette seg inn i og vurdere 

barnas ulike behov, både individuelle behov og i hele gruppa.  

At du føler det [barnet] blir sett og får dekket sine behov rett og slett (…) Og det vil jo 

være vanskelig når de er så mange barn som det er blitt nå på småbarnsavdelinger 

(Informant 5). 

Jeg forventer jo også at de er i stand til å vurdere situasjonen fortløpende. At hvis det 

er ni barn eller fler, så er det helt sikkert noen som trenger de. At de kan klare å vurdere hva 

som er viktigst da (Informant 1). 

I en gruppebasert omsorgssituasjon er den voksne nødt til både å se det enkelte barnet samt 

fokusere på gruppa (Smith, 2009). Dersom barnet ikke opplever en eller flere av de voksne i 

barnehagen som trygg base og havn, så vil dette påvirke barnets lek og samspill i gruppa 

(Killén, 2012). Men for at de voksne skal kunne utvikle individualiserte tilknytningsrelasjoner 

til barna i barnehagen må det også være kontekstuelle muligheter for å møte barnet individuelt 

og ikke bare som en del av en større gruppe. I store barnegrupper med færre voksne er dette 

vanskelig da kapasiteten til å respondere adekvat på hvert enkelt barns uttrykk kan være for 

lav (Drugli, 2010, Ahnert, Pinquart og Lamb, 2006). 

Jeg forventer at de har tid. Altså, jeg forventer av politikerne, av det norske 

samfunnet, at hvis ikke det er tilgjengelige voksne så er det for få på avdelingen. Så da 

forventer jeg at da må man gjøre noe rett og slett. Og jeg tror kanskje det burde vært fler. (…) 

jeg [tenker] at det er veldig mange på trange lokaler så skal det jo litt til å se, jeg vet jo det 

selv at man teller sånn to, fire, seks, åtte og bare «oi vi mangler to» hvem er det? Det er 

vanskelig å faktisk å komme på hvem som ikke er der når man tipper tjue. Og da er det hvert 

fall viktig at det er noen som har ansvar for en gruppe barn. At «Lise» har de fem og «Petter» 

har de tre (Informant 3). 

5.2.3 Trygghet: Autonomi 

Det siste området jeg har kategorisert innenfor trygghet er området autonomi. I 

tilknytningsteori kommer autonomien tydelig frem gjennom området utforskning. Utforskning 

utgjør halve delen av COS-sirkelen og er et viktig premiss for læring. Tilknytningsteori legger 

til grunn en trygg tilknytning til en voksen for at utforskning og autonomi skal kunne foregå 

til det fulle. At barnet fritt og selvstendig ferdes i sin omverden. Området autonomi vil jeg 

komme tilbake til under kategorien «tid» men da med fokus på barnets utforskning og 
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voksenrollen, og området er derfor ikke fullt gjort rede for her. Her vil jeg avgrense meg til 

mødres opplevelse av barns behov for autonomi. Jeg vil innlede med å sitere en mor når hun 

forteller hvordan sønnen ser ut når han utforsker: 

Han er veldig glad. Hvert fall når det kommer besøk. Da er han litt sammen med oss 

voksne og så løper han litt rundt og ser og hvis han finner noe interessant så blir han ved det, 

eller så kommer han tilbake igjen og så søker han ut igjen. Så han er avhengig av en havn, 

men så klarer han liksom å finne ut av ting på egenhånd eller leke på egenhånd (Informant 3). 

Igjen beskriver en av informantene områder ved en trygg tilknytningsrelasjon, her til seg selv 

som mor. Det mor beskriver er at han demonstrerer autonomi ved å «finne ut av ting på 

egenhånd, og leke på egenhånd». Hun beskriver på samme tid en gutt som trenger å vite at 

han kan komme tilbake og søke ut igjen fra en havn. De fleste barn bruker sin omsorgsperson 

som en trygg havn når det utforsker. Tilknytningssystemet aktiverer atferd som regulerer 

avstanden mellom dem i utforskningen, slik at denne kan foregå på en trygg måte. Barnet 

søker stadig til den voksne (Smith, 2002 og Cassidy & Shaver, 2008). 

Flere av mødrene forteller om viktigheten av det som i teorien omtales som en trygg havn for 

å utforske. Her har jeg valgt ut noen av uttalelsene om dette. 

(…)føler de seg trygge på de de er sammen med så våger de seg gjerne på å gå de to-

tre meterne lenger vekk og gjerne blir opptatt av det de ser der, uten at de hele veien må ha 

noen med seg. Jeg tror det skapes på plattformen av trygghet generelt (Informant 2). 

Jeg tenker det at om hun har trygge voksne rundt seg så utforsker hun (Informant 5). 

Han må få utforske. Han må liksom tilbake til en trygg base, så det er viktig at han vet 

hvor han hører hjemme (Informant 3). 

Trygghet blir et nøkkelbegrep når autonomi og utforskning drøftes. Dersom ettåringen 

opplever omgivelsene som truende så vil ikke han eller hun aktivere eksploreringssystemet, 

men tilknytningssystemet aktiveres og tilknytningsatferd iverksettes (Cassidy & Shaver, 

2008). Eksploreringssystemet kan i forsterket grad aktiveres når tilknytningssystemet ikke er 

aktivert, for eksempel når barnet er friskt, uthvilt i en behagelig setting og omsorgspersonen 

er i nærheten (Cassidy & Shaver, 2008).  

I kapittelet «Tid» vil jeg gjøre nærmere rede for autonomi og voksenrollen.  
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5.2.4 Trygghet: Avsluttende refleksjoner:  

Det er på en måte et paradoks at foreldrene kan fortelle hva barnets behov for nærhet og 

tilgjengelighet er, og at de samtidig ikke forventer at barnehagen skal ivareta dette, når barna 

tilbringer så mye tid i barnehagen som de gjør. Barnehagen er som skrevet over en institusjon 

med profesjonelle omsorgsgivere. Den enkelte ansatte kan og bør fungere som 

tilknytningspersoner da barn i dag tilbringer så store deler av sin barndom i en offentlig 

omsorgssituasjon. Kan det tenkes at foreldrene bare er realistiske og ikke ønsker å pålegge 

institusjonen denne forventningen, da de er kjent med hvordan en hektisk barnehagehverdag 

kan være? De understreker at «de gjør så godt de kan» og hevder kanskje med dette at de 

differensierer mellom hva de ansatte ønsker og hva som er mulig i den konteksten de er i. 

Samtidig kan det tenkes at det hersker uenighet blant foreldre om hva som er barnehagens 

viktigste ansvarsområde. I kapittel 3 «barnehagen» gjør jeg i grove trekk rede for hva som er 

barnehagens mandat og ansvar. I barnehageloven § 1a står det: «barnehagen skal i samarbeid 

med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som 

grunnlag for allsidig utvikling. Det finner sted en samfunns-politisk uenighet om hva som er 

det viktigste av disse områdene; omsorg, lek, læring og danning, og dermed kan dette også 

speile seg hos den enkelte forelder. Dersom for eksempel læring vektlegges mer enn omsorg, 

er det ikke underlig at foreldrene forventer noe annet av barnehagen når det kommer til 

omsorg enn hva de forventer av seg selv.  

5.2.5 Tid 

Den neste kategorien som synliggjorde seg ved analysen av datamaterialet var «tid». Denne 

delen handler om den voksnes evne og mulighet til å dele barnets oppmerksomhet og å 

involvere seg. Grunnen til at jeg har valgt å sette overskriften «tid» på dette er fordi det er et 

ord som stadig gjentok seg gjennom svarene til foreldrene. Som vi har sett, så er en 

tilknytningsperson en som barnet kan få nærkontakt med og som det kan knytte seg til dersom 

de tilbringer tid sammen. Tid sammen er en forutsetning for å bli kjent, og for å kunne skape 

en trygg relasjon hvor barnet har tillit til den voksne. Denne personen bør, så langt det lar seg 

gjøre, være tilgjengelig når barnet søker trøst og omsorg eller er redd, og være en de kan 

utforske omgivelsene sine ut fra (Killén, 2012). 

Tid er altså et begrep som er viktig for tilknytning. I COS-sirkelen illustreres tid både ved at 

den voksne tar seg tid til å trøste og støtte ved å være en trygg havn for barnet. Den andre 
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delen av sirkelen forutsetter en annen type tid – den tiden vi deler i utforskning og 

oppmerksomhet, og der den voksne støtter barnets utforskning. Her illustrert øverst i sirkelen. 

Omsorgsgiveren spiller en like viktig rolle når barnet utforsker sin omverden, som de gjør når 

barnet søker til fanget for å få trøst eller ro. Det at omsorgsgiveren gleder seg med barnet, og 

deler oppmerksomheten mot objektet som utforskes kan være av stor betydning. 

Omsorgsgiverne kan ta en aktiv rolle i barnets utforskning. Det handler ikke om å invadere 

barnet, eller legge føringer for aktiviteten, men å gi den nødvendige støtten for at barnet skal 

kunne «bevege seg videre fremover» på egenhånd.  

5.2.6 Tid: Delt oppmerksomhet 

Noe av det mødrene trakk frem som viktige premisser for at barnet skulle være trygg og få 

utforske fritt, var at den voksne var tilgjengelig og involvert i det barnet holdt på med.  

Ta deg tid med ungene, og sette deg ned og del forundringen på en måte. Uansett hva 

de forsker på at du tar deg tid til å sette deg ned og stille litt spørsmål og dele entusiasmen da 

(Informant 2).  

Å se på ting sammen er viktig. Snakke om det man ser. Og være litt ved siden av, 

trenger ikke alltid å prate så mye heller men du sitter der, men er med litt i sånn kanskje type 

leke drikke kaffe fra tomme kopper. Ved å være tilstede så fremmer man jo utforskning også. 

Snakke om det man ser sammen (Informant 5). 

(…)Man må være med barnet og se på den tingen eller hva det skulle være. (…) Men 

det er jo viktig å følge de hvis det er noe de lurer på, er nysgjerrige på, så må man være med 

og vise de nye ting og sånt da (Informant 4).  

Disse tre informantene trekker frem det at den voksne er tilstede og er involvert som viktig. 

Informant 2 snakker om å dele forundringen og entusiasmen, og at tid er en forutsetning for 

dette. Å dele fokus mot noe er i følge tilknytningsteori en viktig del av det å bygge en trygg 

tilknytningsrelasjon mellom omsorgsgiver og barn. I COS-sirkelen er dette illustrert av den 

øvre halvdelen av sirkelen som handler om å søke ut fra den trygge basen. «Jeg trenger deg til 

å passe på meg, glede deg over meg, hjelpe meg og glede deg med meg». Mødrene forteller 

om en type atferd hos den voksne som på mange måter tilsvarer den atferden COS-modellen 

illustrerer. Dele forundring og entusiasme handler på mange måter om å glede seg med 

barnet. Å glede seg over barnet er å vise interesse for det samme som barnet interesserer seg 

for, vise at du som voksen synes at barnets interesser og fokus er viktig og verdifullt.  
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Informant 5 og 4 snakker om en måte å være involvert i barnet på uten å overstyre eller 

invadere, men følge barnets signaler, og støtte og hjelpe. Omsorgsgiverne kan ta en aktiv rolle 

i barnets utforskning.  

Jeg tenker stort sett på det at jeg kan oppmuntre og utstråle at det er bra at du gjør det 

eller at det er gøy. Altså det hjelper å dysse ned ting hvis det kan være litt skummelt for meg 

som mor, og prøve å holde tilbake igjen, sortere mine egne følelser, vite hva jeg skal 

signalisere og ikke, og, ja, være en trygg base som barnet kan forholde seg til men også 

oppmuntre det til å klare seg på egenhånd (Informant 1). 

Oppmuntre han, snakke om det «oi så du det, se så fin» eller, hjelpe han litt i gang, 

eller i hvert fall når han kommer tilbake, bekrefte det han har vært på «oi var du der» eller, 

oppmuntre til å utforske mer. Men ikke presse (Informant 3). 

Mødrene snakker om den voksne som en som hjelper barnet i gang. De forteller om den 

voksnes rolle i å inspirere og oppmuntre til videre utforskning. Informant 1 forteller dessuten 

om viktigheten av å ha riktig utstråling og være reflektert rundt hva som er egne følelser og 

behov, og hva som er barnets, slik at hun på best mulig måte kan være en trygg base. For barn 

som er ett år er det svært viktig at en voksen tar ansvar og er en omsorgsperson som kan bidra 

til å regulere følelser. Hvis den voksne av en eller annen grunn ikke er mentalt tilgjengelig, 

for eksempel ved å utstråle likegyldighet eller overdreven frykt og redsel for barnets 

autonomi, vil dette hemme barnets læring og utvikling. Den voksnes behov må tre til side 

(Drugli, 2011).  

Et annet viktig moment her er den voksnes «definisjonsmakt». Maktforholdet mellom voksen 

og barn vil alltid være assymetrisk, og det er den voksne som innehar makten til å definere 

barnet. Denne definisjonsmakten kan brukes både positivt og negativt. Hundeide (2003) 

skriver at mennesker som står i en sterk posisjon ovenfor barnet har størst påvirkningskraft. 

Den voksne har mulighet til å definere barnet, men også å demonstrere for barnet hva som er 

farlig og ikke farlig, begrense eller åpne barnets mulighet for erfaringer. Dette handler både 

om fysiske begrensninger den voksne setter, og om mentale begrensninger som oppstår idet 

den voksne ikke støtter og hjelper barnet i sin naturlige søken ut i sin omverden. Derfor er de 

områdene disse mødrene peker på helt i tråd med tilknytningsteori. De beskriver den 

involverte omsorgspersonen som deler oppmerksomhet, gleder seg og er entusiastisk med 

barnet. Han eller hun oppmuntrer barnet, kommuniserer om objektet som utforskes og evner å 

identifisere egne følelser fra barnets.  
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Forventninger og forbedringspotensiale 

Videre fremkommer det av resultatene at mødrene i undersøkelsen mener at behovet for delt 

oppmerksomhet og tid sammen i utforskning, også er viktig mellom de voksne i barnehagen 

og barnet. Det er imidlertid en kraftig endring i fokus i besvarelsene når de snakker om 

barnehagen. De beskriver ikke en relasjon mellom barnet og den voksne som de har beskrevet 

om seg selv. Mødrene vektlegger ikke i sine svar at utforskning i barnehagen må foregå med 

støtte i en trygg base, slik de snakket om seg selv og barnet. Mødrene forteller om utforskning 

og autonomi innenfor trygge rammer i form av en organisert hverdag, gjerder, gode 

lekemuligheter og gode inne- og uterom, og en fysisk tilgjengelig voksenperson. Informant 1 

forteller om autonomi i barnehagen kontra den barnet kan ha hjemme, og understreker 

fordelene med at barnet har jevnaldrende å spille på. Sitatene under underbygger dette, og er 

kun utdrag av mange liknende svar.  

De [barnehagen] har på en måte mulighet til å legge opp et annet løp enn jeg som 

forelder har, de planlegger det litt og har fokusområder. Det tror jeg absolutt bidrar til at 

mitt barn også da føler seg trygg og oppsøker ting selv og (Informant 1). 

De la det til rette og så var de i nærheten hvis de hørte at ungene var borte. Det er jo 

med på å skape trygghet da er jo de voksne tilstede, de er jo lydhøre og er aldri langt vekke 

(Informant 2). 

Jeg synes det er veldig bra at de har det gymrommet de har i barnehagen. Sønnen min 

elsker å være der. Og jeg synes det er bra at de tar de med ut. Og nå skal de på tur utenfor 

porten og det synes jeg er kjempeviktig. At man tar seg tid og tenker at det er verdt det 

(Informant 3). 

De gjør mye. De har blant annet hengt opp en gardin ned fra en benk. Så det blir på 

en måte en hule de kan gjemme seg bak. Legge litt til rette i de rommene de har da. Det synes 

jeg de gjør. De har forskjellige kroker med ting, dukkekroker, og litt mer herjerom med puter 

og forskjellige omgivelser innenfor den avdelingen de har (Informant 5). 

Mødrene synes å skifte litt retning i den delen av undersøkelsen som handler om de voksne i 

barnehagen og deres rolle i barns autonomi og utforskning. Informantene synes å skille 

mellom hvordan de selv kan bidra til barnets trygghet i utforskning, og hvordan de voksne i 

barnehagen må møte denne utfordringen. Det kan se ut som om de implisitt ilegger 

barnehagen et annet mandat. De hevder at premissene for utforskning og autonomi i 

barnehagen er andre enn i hjemmet. I barnehagen er det flere barn sammen, det er organiserte 

forhold og det er et «program». Det er faste rutiner i løpet av dagen der måltider, 

samlingsstunder, frilek, prosjekter, sovetid, innetid og utetid skal organiseres og gjennomføres 
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på den mest hensiktsmessige måten. Utseendet på en barnehagehverdag er naturligvis relativt 

ulik utseendet på barnets hjemme-hverdag. Det kommer frem av intervjuene at det er et behov 

for at de voksne i barnehagen skal være i nærheten – fysisk tilgjengelige, de skal organisere 

og legge opp et løp som barna skal forholde seg til. Barnehagen skal tilby gode 

lekemuligheter og muligheter for utfoldelse. Informant 1 forteller at for henne har det ikke 

vært et fokus at barnehagens ansatte skal legge spesielt til rette for hvert enkelt barns 

utforskning. 

 Veldig sjelden jeg har tenkt at nå håper jeg at de utfordrer barnet eller bidrar til 

utforskning, det har egentlig ikke vært fokus, jeg kan ikke huske at jeg har tenkt så veldig 

kritisk på det (Informant 1). 

Tid: Avsluttende refleksjoner 

Også i denne delen av undersøkelsen fremkommer det et skille mellom hva mødrene forventer 

av seg selv, og hva de forventer av barnehagen. Eller kanskje snarere en ulik formening om 

hva som er barnets behov hjemme, og hvilke behov som er mest fremtredende i barnehagen. I 

forrige kapittel om trygghet gikk jeg så langt som å kalle det et paradoks at de forventet ulike 

ting. Her ser situasjonen litt annerledes ut. Vi må gå ut i fra at mødrene har et visst kjennskap 

til hvordan en barnehagehverdag er, og hvordan relasjonen mellom barnet og den voksne i 

barnehagen ser ut, men at de ikke kjenner alt. Derfor er det deres oppfattelse av disse 

områdene som legges til grunn når de forteller om hva barnet har behov for i barnehagen. Kan 

det tenkes at årsaken til at dette skillet fremkommer er fordi mødrene ikke tenker at det kan 

finne sted en liknende relasjon mellom barnet og den profesjonelle omsorgsgiveren, som det 

finnes mellom mor og barn? Kan det være områder ved barnehagehverdagen, eller den 

relasjonen informantene opplever at barnet har til de ansatte på avdelingen, som forteller 

mødrene at de ikke kan forvente det samme, eller at barnehagen skal dekke andre behov enn 

de selv skal? 

Problemstillingen min etterspør mødres opplevelse av barns omsorgsbehov, og om disse blir 

ivaretatt i barnehagen. Her er det relevant å påpeke det interessante ved det at mødrene 

tilsynelatende ikke mener barnets behov er det samme i barnehagen som i hjemmet. Mødrene 

omtrent siterer den øverste delen i COS-sirkelen når de snakker om hvordan de mener barnet 

må støttes i utforskning. Dette er imidlertid når de forteller om seg selv og barnet. Det synes 

som om de mener at barnehagens mandat er annerledes og her forventes ikke det samme.  
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Informantene skryter av barnehagen når de forteller om hvordan engasjerte ansatte legger til 

rette for, og organiserer en spennende hverdag for barna. De opplever at barnehagen ivaretar 

barnets behov for autonomi og utforskning, men legger ikke de samme premissene til grunn 

som de gjør for seg selv. Det er interessant å observere det skiftet i perspektiv som forekom i 

denne delen av undersøkelsen. Informantene forteller at de er fornøyde med hvordan 

barnehagen fungerer som støttende i utforskning.  

De premissene de legger til grunn for utforskning i barnehagen samsvarer ikke helt med hva 

tilknytningsteori forteller om den profesjonelle omsorgsgiverens rolle. I følge den teorien 

vektlegges den voksnes støtte til utforskning like tungt som den voksnes nærhet og 

tilgjengelighet. Vi har også sett viktigheten av at profesjonelle omsorgspersoner tar ansvar for 

å skape trygge tilknytningsrelasjoner til barna. En tilknytningsperson er en som barnet kan få 

nærkontakt med og som det kan knytte seg til. Denne personen bør, så langt det lar seg gjøre, 

være en de kan utforske omgivelsene sine ut fra og sammen med (Killén, 2012). Smith skriver 

i tidsskriftet Apollon at:  

Tilknytningspersonen fungerer som sikker base og trygg havn for barnet. Barnet 

kan utfolde seg og utforske omverdenen fra denne plattformen, for så å vende 

tilbake når det trenger det for å få trøst, for å dele glede og for å få følelsene sine 

organisert. (…) Et barn mellom ett og to år foretar denne alterneringen kanskje 

mellom femti og hundre ganger daglig. Det er viktig å få foreldre og 

barnehageansatte til å skjønne at denne vekslingen er helt essensiell. Å forstå 

hvor barnet befinner seg i denne vekslingen, er å forstå tilknytning. (Smith, 2009) 

Smith forteller om hvor viktig det er at barn får muligheten til å gjøre denne vekslingen som 

COS-sirkelen beskriver. Uten en tilknytningsperson som fungerer som sikker base og trygg 

havn, er ikke denne alterneringen mulig. Reisene ut i verden begrenses og kan være 

hemmende for læring og utvikling, både kognitivt og emosjonelt (Cassidy & Shaver, 2008).  

Informasjonen mødrene gir bringer frem en viktig og interessant side av ettåringens hverdag i 

barnehagen. Barnehagen har andre muligheter enn hjemmet har. I barnehagen møter barnet 

jevnaldrende. Samspillet med jevnaldrende legger grunnlag for sosial utvikling og forståelse. 

Barnet kan utvikle gryende former for vennskap. Videre er barnehagens utforming helt 

annerledes enn i hjemmet, noe som i seg selv kan være motivasjon for lek og utforsking. I 

barnehagen organiseres også hverdagen mer enn i hjemmet, og varierte aktiviteter og 

opplevelser er en del av denne organiseringen.  
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5.3 Institusjon 

Barnehagen som institusjon strekker seg langt tilbake i moderne norsk historie. Det er 

imidlertid et helt nytt fenomen med ettåringer i barnehage. Dette tillegger norske barnehager 

nye utfordringer og ansvarsoppgaver. Barnehagen som institusjon omfatter det som gjelder 

organisering, både fra øverste leder og organisering på avdeling. Av denne undersøkelsen 

fremkommer det spesielt tre områder som informantene mener påvirker barnehagen som 

institusjon sin mulighet til å ivareta barnets tilknytningsbehov. Disse områdene er 

informasjon, kapasitet og stabilitet.  

Barnehagen er en organisasjon som består av enkeltpersoner. Disse enkeltpersonene står i 

relasjon til både barna og de voksne, og dermed er det et utydelig skille mellom institusjon og 

relasjon. En organisasjon er et bevisst, stabilt og målrettet samarbeid mellom mennesker (Flaa 

m.fl. I Haugen, 2006). Jeg har likevel valgt å skille disse to områdene. Dette er fordi det 

kommer frem av svarene at informantene opplever mye godvilje blant de ansatte. De opplever 

at de gjør så godt de kan, innenfor de rammene de har. Som denne moren sa: 

Sånn som jeg har forstått situasjonen så har det alltid handla om for liten kapasitet, 

ikke fordi noen ikke har gjort jobben sin da (Informant 1). 

Av den grunn mener jeg det er viktig å se på om det er noe ved organisasjonen som fremmer 

eller hemmer muligheten for trygge tilknytningsrelasjoner i barnehagen. 

5.3.1 Informasjon 

Noen av informantene trakk frem at det å få kjennskap til det som har skjedd i løpet av dagen 

i barnehagen er viktig for egen trygghet. Informasjon fra de ansatte i barnehagen er essensielt 

for å være sikker på at barnet har det godt i barnehagen. Grunnen til at jeg anser dette som 

relevant for denne oppgavens problemstilling er fordi den voksnes trygghet har mye å si for 

barnets opplevelse av trygghet. Dette kommer jeg tilbake til. Som skrevet over må vi gå ut i 

fra at foreldre har en viss formening om hvordan en barnehagehverdag ser ut, men de vet ikke 

alt. Derfor blir informasjonen fra de ansatte så viktig. Informasjon og kommunikasjon mellom 

de ansatte og foreldre er grunnlaget for samarbeid. Skal foreldrene ha noen reell mulighet til å 

påvirke positivt i barnets hverdag i barnehagen, må de få informasjon. 
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Det viktige for oss da var vel å få litt tilbakemelding på hvordan dagen har vært. Få 

litt tilbakemelding på om at ting har gått greit, og i forhold til hvordan barnet omgås de 

andre ungene (Informant 2). 

Sånn som den barnehagen han går i nå så savner jeg litt det å få en tilbakemelding på 

hva som har skjedd og sånne ting. For jeg føler jeg fikk vite mer da når det var færre barn, 

selv om han ikke hadde en fast kontakt så fikk man alltid en setning sånn uoppfordra og det 

synes jeg var veldig ålreit egentlig (Informant 3). 

Grunnen til at dette blir så viktig er fordi mødrene forteller at informasjon er avgjørende for at 

de skal føle seg trygge. Dersom foreldrene ikke er trygge vil dette kunne ha en negativ effekt 

på hvordan barnet opplever barnehagen. Foreldrene er i de fleste tilfeller barnets nærmeste 

omsorgspersoner og står dermed i en sterk posisjon ovenfor barnet og har mye makt. 

Mennesker som står i en sterk posisjon ovenfor barnet har størst påvirkningskraft (Hundeide, 

2003). En mor som utstråler usikkerhet i en separasjonssituasjon, som for eksempel levering i 

barnehagen, kan med stor sannsynlighet skape usikkerhet hos barnet (Drugli, 2011). Barn er 

predisponert for å tolke og lese sine omsorgsgiveres emosjoner og sinnelag. Den negative 

effekten av usikkerhet mellom mor og barnehage er at barnets mulighet til å danne nye 

tilknytningsrelasjoner i barnehagen svekkes. Dette er fordi barnet best danner nye relasjoner 

til andre ved hjelp av personer barnet allerede har en trygg relasjon til (Drugli, 2011). Da må 

imidlertid disse være tilgjengelige og evne å legge sine følelser til side. Det kan bli vanskelig 

om man opplever utrygghet selv. 

Hvordan en avdeling organiserer seg med tanke på muligheten for dialog mellom foreldre og 

pedagoger har mye med organisasjonskulturen å gjøre. Organisasjonskultur er definert som: 

«de sett av normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når 

medlemmene samarbeider med hverandre og omgivelsene (Bang 1990 i Haugen, 2006). 

Arnehagen som organisasjon består av ulike enkeltindivider som i samspill med hverandre 

utvikler den plattformen av verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som fremtrer, og blir 

igjen selv påvirket og styrt av denne. Jeg vil påstå at dette er noe av grunnen til at barnehager 

og avdelinger innad i barnehager fremstår som ulike, til tross for at de har rammeplan for 

barnehager og barnehageloven som felles styringsdokumenter. Innenfor hver enkelt 

barnehage utvikler det seg ulike kulturer som styrer virksomheten. Dersom de ansatte på 

avdelingene er underlagt en kultur der det er en viktig verdi eller norm å møte foreldre med 

informasjon, eller der de har en virkelighetsoppfatning om at informasjon vil føre til trygghet, 

så vil informasjon være en naturlig og prioritert del av hverdagen. Dersom kulturen ikke 
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forteller de ansatte at informasjon er essensielt, så vil ikke dette prioriteres og sannsynligvis 

skje mer sporadisk og tilfeldig. 

Jeg skulle ønske at de møtte meg litt bedre. At de liksom hadde tid til å si hei til meg 

eller, man sier jo ha-det, men, få vite litt mer kanskje, det savner jeg. Men de har mange barn. 

Og det er sikkert bare litt sånn kultur også tror jeg, i forskjellige barnehager. Hvordan de 

gjør ting. Men jeg kunne godt tenkt meg at jeg blir sett litt mer. Det har litt med trygghet å 

gjøre (Informant 3). 

Informant 3 setter ord på nettopp det jeg har skrevet ovenfor. For at hun skal føle seg trygg 

ønsker hun å bli møtt av, og få litt mer informasjon av de ansatte på avdelingen. Hun nevner 

at det handler om kultur, og lager et skille mellom barnehager. Fokuset på informasjon og det 

å bli møtt på en god måte av de ansatte, er noe hun opplever at kan variere mellom 

barnehagene, basert på hvilken kultur som er der.  

5.3.2 Kapasitet 

Flere undersøkelser har vist at voksentetthet er et viktig premiss for at trygg tilknytning skal 

finne sted mellom voksen og barn i barnehagen (Drugli, 2011). I følge Ahnert, Pinquart og 

Lamb (i Drugli, 2011) så reduseres muligheten for å utvikle trygge tilknytningsrelasjoner i 

store barnegrupper samt i barnegrupper der det er få voksne per barn. Informantene forteller 

om kapasitet som en utfordring. Kapasitet vil ha ulikt meningsinnhold for ulike individer. 

Kapasitet og tilgjengelighet er uløselig sammenbundet, men har et litt ulikt meningsinnhold. 

Tilgjengelighet handler, som skrevet over, både om tilgjengelighet for kommunikasjon, fysisk 

tilgjengelighet og at tilknytningspersonen responderer adekvat og på en sensitiv måte når 

barnet uttrykker ønske om hjelp eller støtte (Cassidy & Shaver, 2008, s. 32). De voksne kan 

være tilstede i barnehagen uten å være tilgjengelige for barna, det handler mer om en holdning 

– en bevisst handling. Kapasitet er derimot langt mer konsekvent. Er det ikke nok voksne i 

barnehagen så utelukkes muligheten for god tilgjengelighet. Er det nok voksne så muliggjøres 

tilgjengeligheten. Kapasitet kan frigjøre tid og mulighet for god interaksjon mellom voksne og 

barn. Kapasitet kan være det som avgjør om det enkelte barnet får det samspillet med den 

enkelte voksne som bidrar til å skape en tilknytningsrelasjon. 

 De første månedene synes jeg det er viktig og føle at det er en bestemt person som 

følger mitt barn. Det er vel en begrensning på hvor mange et lite barn klarer å knytte seg til 

da, og ha et forhold til med en gang. Over tid vil en jo bygge opp relasjon til de andre, men 

jeg synes det har vært veldig fordelaktig å ha to personer som for det meste er der i 
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innkjøringsperioden og de første månedene. Det skaper tryggheten for at det i ettertid er 

lettere å introdusere barnet for andre (Informant 2). 

Barnehagen må prioritere og skape tid og rom for at de ansatte kan få mulighet til å danne 

trygge tilknytningsrelasjoner til de enkelte barna. Informant 2 forteller her om hvor viktig hun 

synes det var at to av de voksne på avdelingen var tilstede for barnet i innkjøringsperioden 

spesielt. Dette krever kapasitet. Det er ikke til å legge skjul på at barnehagen har mange 

ansvarsområder og oppgaver. Det er mange barn på avdelingene og hvert enkelt barn skal 

ideelt sett få individuell oppfølging. Det å «binde» kapasitet til enkeltbarn vil i den perioden 

det foregår påvirke avdelingen. I følge tilknytningsteori er dette imidlertid på sikt en svært 

viktig prioritering. Etter hvert, når barnet har dannet en trygg relasjon til en av de voksne så 

kan etableringen av flere trygge relasjoner starte. Dette er viktig for at barnet ikke skal være 

avhengig av kun en voksen og er sårbar for inkonsekvens i gruppa. Barn har imidlertid ikke 

godt av å måtte forholde seg til for mange voksne i begynnelsen (Drugli, 2011). Igjen handler 

nok prioriteringene her om organisasjonskultur. Kulturen legger grunnlag for hva som 

prioriteres og vurderes som viktig. Det kan være ulike årsaker til at kulturen er slik den er, og 

en kultur er alltid i utvikling og forandring. Kulturen er menneskene og menneskene er 

kulturen. Det er en kjensgjerning at det i noen kulturer er mer åpenhet og ønske om utvikling 

og dermed en større mulighet for nettopp det, men dette er utenfor denne tekstens tema.  

I den barnehagen han gikk i da, så var det ofte ikke folk han kjente for de hadde sånn 

felles start på morgenen alle avdelingene, så det var ikke alltid sønnen min visste hvem de 

voksne var. Og det synes jeg var litt kjipt, hvis ikke de på en måte tok initiativ til å si «hei 

navnet» så ble det sånn «hvor skal jeg sette han liksom? Det føltes litt rart (Informant 3). 

5.3.3 Stabilitet 

Stabilitet i ordets rette forstand handler om at noe er blivende, pålitelig og konstant og ikke 

skiftende og varierende. Teorien forteller at barn knytter seg til personer som det tilbringer 

mye tid med. Derfor kommer det tydelig frem at ansatte som er i barnehagen over tid i større 

grad knytter til seg barn, enn de som er der over kort tid (Cassidy & Shaver, 2008). Stabilitet 

er altså noe som er avgjørende for at tilknytningsrelasjoner skal kunne dannes. Men som vi 

ser over så er ikke kapasitet noe som automatisk fører til tilgjengelighet. Stabilitet er ikke noe 

som automatisk fører til tilknytningsrelasjoner. Men det er på samme måte som kapasitet, en 

viktig forutsetning. Områdene er tett forbundet. For mødrene i denne undersøkelsen var det 

viktig at deres barn opplevde stabilitet på avdelingen ved lite utskiftning og endring av de 
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ansatte. De ønsket at ettåringen så langt det lot seg gjøre fikk forholde seg til de samme 

voksne hver dag, og ikke for ofte møtte nye ansikter.  

Det var mer det at organiseringen i selve barnehagen var litt ustabil da, at pedagogisk 

leder ble flyttet opp som styrer av barnehagen, og det var hun som hadde hatt innkjøringen 

sant, det var mer sånne ytre ting da som bekymra oss litt egentlig (Informant 1). 

I en vanlig barnehagehverdag skjer det stadig uforutsette ting, og alt kan ikke planlegges. 

Sykdom forekommer her som i alle andre bedrifter, men i barnehagen kan ikke en vikar, 

faglært eller ufaglært, med erfaring eller uten, ta plassen til den som er borte. De ansatte i 

barnehager står i unike relasjoner til barna, og er derfor «uerstattelige». En vikar i et 

regnskapsfirma kan, hvis han er dyktig, foreta de samme utregningene og fylle ut de samme 

skjemaene som den fast ansatte. Men når «Anne» kommer i barnehagen en morgen og ingen 

sier «hei min lille Annemor», eller at måltidet kommer og ingen husker på at «Theo» helst vil 

ha den grønne skjeen med bamsen på til yoghurten, eller når Petter uventet kaster alle 

legoklossene utover gulvet og ingen av de voksne kjenner han godt nok til å vite at han følte 

seg stengt ute av de andre, da ser vi hvorfor stabilitet i barnehagen er et ønsket mål. Som vi 

har sett så er barn avhengig av en viss stabilitet for å kunne knytte gode tilknytningsrelasjoner 

til pedagoger på avdelingen. Men det er ikke slik at ustabilitet på avdelingen direkte fører til 

noen skade på barna. Barn er ulike og det vil variere hvor sårbare barna er for dette.  

Hun trengte litt mer hjelp da, for å henge med helt i begynnelsen. Så det var vel det vi 

fokuserte mest på, også at det skulle være en viss stabilitet blant de ansatte da, at det skulle 

være de samme mer eller mindre (Informant 1). 

Barnehagen er en institusjon som til enhver tid må organiseres, og sees på helhetlig. Dette er 

styrerens oppgave. Styreren har et overordnet ansvar for hele barnehagen, og er lederen for de 

pedagogiske lederne som jobber på de enkelte avdelingene. Foreldrene forholder seg først og 

fremst til avdelingene og relasjonen mellom deres barn og de ansatte, men barnehagens styrer 

forholder seg til hele driften. Avgjørelser som tas for hele driften kan oppleves problematiske 

og urettferdige på den enkelte avdeling, og det at foreldrene opplever det som utrygt er ikke 

underlig. Deres barn skal forholde seg direkte til denne institusjonen og påvirkes direkte av 

endringer.  

 Som jeg har vært inne på før så har det vært mer det at personalsituasjonen har 

variert litt det har vært litt merkelige personalvalg som jeg ser det. Det har uroet meg og 

provosert meg litt, men det daglige tilbudet har jo vært bra nok absolutt. Det synes jeg 

(Informant 1). 
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Stabilitet må ikke bare handle om en stabil personalgruppe. Stabilitet kan handle om at 

avdelingen fremstår som pålitelig og konstant, også til tross for ytre påvirkning og endringer 

innad i personalet. Stabilitet på avdelingen kan handle om at rutinene ikke endres for mye, at 

barna stor sett forholder seg til en dagsrytme som er lik fra dag til dag og at de ansattes 

holdninger og vurderinger om hva som er det viktigste ikke varierer i noen særlig grad.  

De fast ansatte er bra samstemt. Og så vil det alltid være litt variasjon på vikarer. Er 

det faste vikarer som er der over lengre tid så er de på en måte fanget inn i sånn som 

avdelingen kjører det og løser det, så det tror jeg vi må leve med i en barnehage. Men de som 

er der fast de har en veldig bra måte å løse det på (Informant 2). 

Informant 2 forteller her om hvordan hun opplever det i sin barnehage. Hun forteller om en 

fast gruppe ansatte som hun opplever som flinke og samkjørte, som ivaretar barnet hennes på 

en måte hun opplever som god. Hun forteller dessuten at de evner å «sluse» vikarene inn i 

deres måte å tenke å handle på.  

Forventning og forbedringspotensiale 

Når det gjelder forventninger og forbedringspotensiale i denne sammenheng så heves disse 

opp noen nivåer. Fra å gjelde den enkelte relasjon i barnehagen, til den høyeste myndighet. 

Beskjeden er klar: 

Altså, jeg forventer av politikerne, av det norske samfunnet, at hvis ikke det er 

tilgjengelige voksne så er det for få på avdelingen. Så da forventer jeg at da må man gjøre 

noe rett og slett (Informant 3). 

Jeg forventer jo at barnehagen setter inn vikarer når det mangler folk. Selv om de ikke 

har budsjetter. (…) de følger jo de tallene de har fått. Men de må ha nok personale (Informant 

5). 

Jeg lar disse sitatene få tale for seg.  

Alle informantene som fortalte om stabilitet og kapasitet var nøye med å understreke at de 

opplevde godvilje blant de ansatte på avdelingen. At de ansatte gjorde så godt de kunne, men 

ble begrenset av områder som ligger utenfor deres kontroll. Barnehagen er kompleks og 

sammensatt og det er mange elementer som skal på plass for å sikre barna det beste tilbudet. 

Men det kommer tydelig frem at organisering både lokalt og sentralt, kultur og ledelse er 

viktige faktorer for om det er mulig å knytte tilknytningsrelasjoner på avdelingen. De legger 

rammevilkår som enten fremmer eller hemmer mulighetene på de enkelte avdelingene. De gir 
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de ansatte anledning til å skape de relasjonene som i følge forskning er de beste for barnas 

utvikling både sosialt, emosjonelt og kognitivt. Jeg ønsker å argumentere for at økt kunnskap 

om tilknytning til en bredere masse vil kunne påvirke organisasjonskulturene i barnehagene. 

Økt kunnskap vil kunne påvirke holdninger, verdier og virkelighetsoppfatninger, og disse kan 

i sin tur endre kulturen. Dette krever naturlig nok tid, en kultur endres ikke over natten. 

Enkeltpersoner står imidlertid ikke sterkt overfor en kultur som forteller noe annet enn de selv 

tenker. En slik type kulturendring må initieres fra høyere hold for ikke å bli for sårbar og 

kortvarig. 

5.4 Oppsummering og konklusjon 

I denne studien har jeg søkt etter å finne ut om mødre opplever at deres barns 

tilknytningsbehov blir ivaretatt i barnehagen. I de foregående kapitlene har jeg gjort rede for 

hvilke områder som ut i fra de foreliggende data fremstår som de viktigste når det gjelder 

dette. Informantene forteller om viktigheten ved en trygg relasjon. En relasjon som er basert 

på, og gir rom for nærhet, tilgjengelighet og autonomi, og der den voksne har tid sammen med 

barnet. Videre kommer det frem av intervjuene at informantene ser på organiseringen av 

institusjonen barnehage som en avgjørende forutsetning for om tilknytning og god nok 

omsorg kan finne sted. De viktigste områdene her er informasjon, kapasitet og stabilitet. 

Informantene beskriver hva de mener er barnets behov for å oppleve trygghet i en relasjon til 

en annen. Fysisk nærhet fremsto som et av de viktigste områdene. Når vi ser på informantenes 

svar i sammenheng med allerede foreliggende teori, kommer det frem at for at barnehagen 

skal kunne ivareta barnas tilknytningsbehov må den enkelte ansatte ta ansvar for dette. Det er 

tryggheten i relasjonen mellom barnet og den ansatte som er grunnlaget for tilknytning. Han 

eller hun bidrar til trygghet ved å ha fysisk nærhet til barnet som ved å ha et fang eller en hånd 

å leie. Fysisk nærhet er viktig for at barnet skal oppleve seg trygg, og for å kunne settes i 

stand til å utforske i sin omverden. I tillegg til det konkrete aspektet ved nærhet så ligger det 

et implisitt innhold som handler om at den voksne, ved å være nær, kan gi barna personlig tid 

der det handler om det enkelte barn og ikke hele gruppa. Informantene nedla imidlertid et 

skille mellom hva de forventet av seg selv når det gjelder fysisk nærhet og hva de forventet av 

de voksne i barnehagen. De beskriver et behov hos barnet som de sier at barnehagen nok ikke 

kan ivareta, og de forventer det ikke heller. Mødrene forklarer dette med at det er mange barn 

og få voksne, og at de dermed ikke kan forvente at de kan ha tid og mulighet til dette. Det er 
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altså et misforhold mellom hva mødrene mener er barnets behov, og barnehagens mulighet til 

å ivareta dette.  

Videre kommer det frem at informantene mener det er essensielt at en voksen er tilgjengelig 

når barnet søker en. Voksne kan bidra til en trygghet dersom han eller hun er tilgjengelig for 

barnet. Denne formen for trygghet er både av fysisk og emosjonell art. Og nettopp denne 

tilgjengeligheten beskriver informantene at de ønsker. Den voksne må være tilgjengelig når 

barnet søker en, og han eller hun må komme barnet til unnsetning, og respondere adekvat ut 

fra hva som er barnets behov. Dette forutsetter den voksnes evne til å tone seg inn på barnet 

og møte barnet som likeverdig. Informantene forteller at dette er et viktig premiss for at deres 

barn skal føle seg ivaretatt i barnehagen. Det må være tilgjengelige voksne der. Informantene 

understreker imidlertid også her at de ser at det kan være vanskelig å få dette til i barnehagen, 

og begrunnelsen er den samme, mange barn og få voksne.  

Videre ble trygghet i relasjon snakket om som viktig grunnlag for barnets autonomi, læring og 

selvstendighet. Noe som er en svært viktig del av tilknytning. Informantene forteller om 

viktigheten av å ha en voksen rundt seg som barnet er trygg på og som er tilstede når barnet 

utforsker. 

«Jeg tenker det, at om hun har trygge voksne rundt seg så utforsker hun» (Informant 5). 

Dette viser ytterligere hvor viktig det er at den voksne i barnehagen evner å skape en relasjon 

mellom seg og barnet ,som fører til at barnet settes i stand til å utforske og å være autonom.  

«Tid» er det andre området som ble fokusert på hos informantene når de fortalte om barnets 

behov i relasjonen til en voksen. Tid handler om å dele oppmerksomheten mot noe, at den 

voksne involverer seg, og med sin tilstedeværelse støtter barnet i det barnet holder på med. 

Det kommer frem at informantene ser på delt oppmerksomhet som et viktig premiss for å 

skape en god relasjon, og også for at barnet skal få støtte i sin utforskning. Det å støtte barnet i 

utforskning kan imidlertid være utfordrende for den voksne. Den voksne kan selv oppleve noe 

som utrygt og må vurdere om det er viktig å utstråle dette til barnet eller ikke. Den voksne må 

evne å sortere egne følelser og ikke overføre utrygghet på barnet dersom det ikke er 

nødvendig for barnets beste. Når informantene skal fortelle om barnets behov for dette i 

barnehagen skifter grunnfokuset helt. De går fra et relasjonsfokus til et organisasjonsfokus. 

Barnehagens støtte til utforskning handler i følge informantene i all hovedsak om hvordan 
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inne-rom og ute-rom legger opp til autonomi og utforskning, og om de voksne er synlig 

tilstede.  

Til slutt i resultatene ser vi at institusjonen barnehage, i denne sammenheng vurdert som det 

organisatoriske ved barnehagen, anses som en viktig rammefaktor for om tilknytning i 

barnehagen kan forekomme i det hele tatt. Mødrene har gjennom hele intervjuet trukket 

rammevilkårene frem som både fremmende faktorer, men i størst grad hemmende faktorer for 

om deres barn får tilfredsstilt sine behov for tilknytning. For at mødrene selv skulle føle seg 

trygge så ønsker de å få informasjon om hva som har skjedd. Det må ikke være mye, men en 

setning eller to om hvordan dagen har vært. Som vi ser av tilknytningsteori er 

omsorgsgiverens trygghet et viktig premiss for dannelsen av nye tilknytningsrelasjoner. 

Derfor er det så viktig at mødrene kjenner en trygghet til den institusjonen barnet deres er i. 

Videre trekker mødrene frem kapasitet som den største hindringen for at barnet skal ha 

mulighet til å bli møtt på den måten de beskriver at barnet har behov for. Informantene 

veksler mellom å se på utfordringen med den aller største selvfølgelighet – «sånn er det bare i 

barnehagen, mer kan vi ikke forvente» – til å kreve en endring og sterkt ytre et behov for at 

dette må det gjøres noe med: «Er det for lite folk så må det settes inne flere – sånn er det 

bare». Det kan synes som om det er en veksling mellom en lært forventning og oppfatning om 

hva barnehage er, til en klar ytring om hva som er barnets behov, og at dette må møtes bedre 

enn det gjør nå.  

Stabilitet er et siste område innenfor tema institusjon. Det trekkes frem som viktig for at barna 

skal oppleve seg trygge i barnehagen og få mulighet til å utvikle trygge relasjoner til en eller 

flere av de ansatte på avdelingen. Det kan handle om stabilitet innad i personalgruppa, og 

stabilitet i hvordan dagene er organisert. For mange endringer er ikke positivt for små barn.  

5.4.1 Konklusjon  

Informantene beskriver sine barns behov for nærhet, autonomi og en trygg voksen som støtte. 

Beskrivelsene deres kan til tider være som tatt ut av læreboka i tilknytning. De beskriver en 

trygg tilknytningsrelasjon der den voksne er tilgjengelig og sensitiv for barnets uttrykk. Han 

eller hun møter barnet med glede og entusiasme og har et fang når barnet trenger det. Når 

mødrene skal beskrive hva de forventer av barnehagen i samme henseendet så endrer fokuset 

seg litt. I mange tilfeller er barnets behov i følge mødrene det samme, men de forventer ikke 
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at barnehagen skal ivareta det på samme måte som de kan hjemme. Dette forklares med 

manglende mulighet på grunn av kapasitet og store barnegrupper.  

Svaret på om mødre opplever at ettåringens tilknytningsbehov blir ivaretatt er dermed todelt. 

Barnets tilknytningsbehov, slik mødrene beskriver det i det generelle, synes ikke å kunne bli 

ivaretatt med de rammevilkårene barnehagen har i dag. Muligheten for at hvert enkelt barn 

skal oppleve at en voksen er tilgjengelig og kan støtte det i sin utforskning, og ha et fang når 

det trenger nærhet, at en voksen kjenner det så godt at han eller hun evner å tone seg inn på 

det, og møte barnet med adekvate responser der barnet selv ikke kan sette ord på det det føler, 

synes å være problematisk. Vi ser av svarene at rammevilkårene i barnehagen setter tydelige 

begrensninger for muligheten til alt dette, spesielt med tanke på kapasitet og stabilitet.  

Mødrene uttrykker imidlertid en forventning til barnehagen som ikke tilsvarer forventningene 

de har til seg selv. Det kommer også frem at mødrene mener barnet har ulike behov for 

omsorg i barnehagen og hjemme. Det kommer frem av resultatene at mødrene er trygge på at 

barna er ivaretatt i barnehagen. Mødrene synes i all hovedsak å være fornøyd med barnehagen 

og tilbudet de har. I det relasjonelle er de spesielt fornøyd. De uttrykker en glede og en varme 

ovenfor de ansatte i barnehagen, og mener at spesielt de fast ansatte gjør en god jobb.  
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6 Avslutning  

Denne studien har søkt etter hva mødre mener er ettåringens tilknytningsbehov i barnehagen. 

Dette temaet er viktig da tilknytningsteori forteller oss at trygg tilknytning er et viktig premiss 

for positiv sosial, emosjonell og kognitiv utvikling. Videre er det viktig fordi flesteparten av 

ettåringene i dette landet går i barnehage, størsteparten på heltid. Tilknytning er dermed ikke 

lenger kun aktuelt i hjemmet, men også mellom barnet og den profesjonelle omsorgsgiver.  

6.1 Begrensninger 

Det kvalitative forskningsintervju er designet for å fremskaffe subjektive opplevelser og 

beskrivelser fra den enkelte informant. Når disse dataene gjennomgår en kodings- og 

analyseprosess så kan noe mistes på veien. Som skrevet over kan noe av det personlige ved 

det informantene forteller ha blitt mindre synlig med en tematisering av dataene. Videre er det 

slik at størrelsen på intervjuene begrenser omfanget og informantene kan av den grunn ha blitt 

forhindret i å fortelle sine opplevelser, refleksjoner og synspunkter mer utdypende. Ved 

tolkning av data ilegger jeg mine subjektive tolkninger og setter således mine fingeravtrykk 

på det hele. Tilknytningsteori er et viktig bakteppe for hele teksten. Risikoen ved dette er at 

informantenes uttalelser ikke tolkes fritt, men i lys av eksisterende teori, og analyseres i 

forhold til om de samstemmer med tilknytning eller ikke. Jeg har forsøkt å holde en balanse 

mellom å drøfte data opp mot eksisterende teori, og å drøfte dataene ut fra seg selv og som 

grunnlag for nye temaer.  

Videre er det en begrensning i generaliseringsmulighetene ved studien. For få informanter 

som i tillegg er valgt ut fra et begrenset geografisk område gjør at studiet har en lav 

generaliseringsverdi (Se kapittel 4.8 for uttypende redegjørelse).  

Når det gjelder mine ferdigheter som forsker og fortolker av informasjon så er jeg fersk og har 

ikke mye erfaring å vise til. Dette kan farge resultatene. Skulle jeg foretatt en studie igjen ville 

jeg brukt mer tid på å forberede meg til intervjuene, kanskje foretatt ytterligere ett eller to 

prøveintervjuer for å sikre kvaliteten. En intervjusituasjon er en «her og nå» situasjon og kan 

ikke endres i etterkant. Den legger grunnlaget for datamaterialet og må derfor kvalitetssikres.  
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Vedlegg 1 Samtykkeerklæring 

Samtykkeerklæring 

Det Utdanningsvitenskapelige fakultet 

Institutt for spesialpedagogikk 

Postboks 1140 

Blindern  

0318 OSLO Norge 

 

Masterstudent: 

Charlotte Iversen  

Tlf: 98814437 

Mail: chaive54@gmail.com 

 

Veileder:  

Stefan Popovici, Stipendiat 

Tlf: 22855736 

 

 

Mitt navn er Charlotte Iversen, og jeg er Masterstudent ved Universitetet i Oslo, på Institutt 

for Spesialpedagogikk, fordypning i psykososiale vansker.  

Prosjektet 
Jeg jobber med et prosjekt der jeg ønsker å undersøke foreldres opplevelse av, og erfaring 

med å ha sine ettåringer i barnehage på heltid. Det er ulike oppfatninger om hvorvidt dette er 

til barnets beste eller om det kan være problematisk at barnet tilbringer mye tid i en 

profesjonell omsorgssituasjon. Jeg ønsker med denne undersøkelsen å sette fokus mot 

foreldrene selv, og deres opplevelse av barnets omsorgsbehov i barnehagen. Jeg vil lytte til 

deres stemmer da mediene ofte kun fremmer syn fra politikere og fagfolk.  

Informanter og intervjusituasjonen 
Informasjonen jeg får fra disse intervjuene behandles konfidensielt, det lagres ingen 

personopplysninger sammen med datamaterialet, og det fremstilles ingen personopplysninger 

i oppgaven. Jeg vil benytte en båndopptaker under intervjuene. Kun jeg har tilgang på 

lydfilene, og lydopptaket slettes umiddelbart etter at informasjonen er transkribert. Det vil 

ikke være mulig å spore informasjonen informantene gir tilbake til informanten, barnet, eller 

barnehagen.  

Deltakelse i mitt prosjekt er frivillig, og informanten har rett til når som helst å trekke seg 

uten å oppgi grunn.  

Prosjektet er meldt til NSD (Personvernombudet for forskning) og godkjent.  

 

Jeg har lest og forstått informasjonen over og gir mitt samtykke til å delta i intervjuet 

Sted og dato:_______________________                 Signatur:_______________________ 
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Vedlegg 2 Informasjonsskriv til styrere 

Masteroppgave om foreldres opplevelse 
av a  ha sine sma barn i barnehage 

Det Utdanningsvitenskapelige fakultet 
Institutt for spesialpedagogikk 
Postboks 1140 
Blindern  
0318 OSLO Norge 
 
Masterstudent: 
Charlotte Iversen  
Tlf: 98814437 
Mail: chaive54@gmail.com 
 
Veileder:  
Stefan Popovici, Stipendiat 
Tlf: 22855736 

 

Mitt navn er Charlotte Iversen, og jeg er Masterstudent ved Universitetet i Oslo, på Institutt 

for Spesialpedagogikk, fordypning i psykososiale vansker.  

Prosjektet  
Jeg jobber med et prosjekt der jeg ønsker å undersøke foreldres opplevelse av, og erfaring 

med å ha sine ettåringer i barnehage på heltid. Det er ulike oppfatninger om hva som er 

årsakene til at så mange som 74 % av landets ettåringer gikk i barnehage per 2010 (Kilde: 

statistisk sentralbyrå), og den økende tendensen holder frem. Det er også ulike oppfatninger 

om hvorvidt dette er til barnets beste eller om det kan være problematisk at barnet tilbringer 

mye tid i en profesjonell omsorgssituasjon. Jeg ønsker med denne undersøkelsen å sette fokus 

mot foreldrene selv, og deres opplevelse av denne situasjonen og forsøke å lytte til deres 

stemmer da mediene ofte kun fremmer syn fra politikere og fagfolk.  

Jeg setter stor pris på om du vil hjelpe meg å komme i kontakt med aktuelle informanter. 

Vedlagt ligger det et informasjonsskriv som ligner på dette som kan gis ut til aktuelle foreldre 

i din barnehage, dersom de ønsker å delta tar de kontakt med meg.  

Kriterier for informantene: 
Jeg ønsker å intervjue seks informanter til sammen. Kriterier for valg av informanter er at de 

er kvinner (kun kvinner fordi jeg vil ha et smalere sammenligningsgrunnlag da jeg kun skal 

ha seks informanter) som har barn som startet i barnehagen høsten 2011 eller senere, ved 

starten var de mellom 10 og 18 måneder. De har en heltidsplass i barnehagen. Det er ingen 

kriterier til type barnehage.  
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Jeg er ute etter foreldres opplevelse av å ha barn i barnehage der barnet ikke er i noen uttalt 

risikosone for skjevutvikling. Jeg er ute etter den generelle opplevelsen av utviklingen og det 

generelle tilknytningsbehovet hos alle barn. Dette er bakgrunnen for de neste kriterier. 

Foreldrene er etnisk norske og barnet er ikke adoptert. Foreldrene bor sammen, barnet har 

ingen påviste lærevansker, barnets kognitive, sosiale og fysiske funksjonsnivå er innenfor 

normalområdet. 

Informasjon om intervjusituasjonen og bearbeiding av materiale 
Intervjuene vil ta omtrent 60 minutter, og stedet for intervjuene kan avtales med den enkelte 

informant. Intervjuene må foretas i løpet av første halvdel av februar.  

Informasjonen jeg får fra disse intervjuene behandles konfidensielt, og det fremstilles ingen 

personopplysninger i oppgaven. Jeg vil benytte en båndopptaker under intervjuene. Kun jeg 

har tilgang på lydfilene, og lydopptaket slettes umiddelbart etter at informasjonen er 

transkribert. Det vil ikke være mulig å spore informasjonen informantene gir tilbake til 

informanten, barnet, eller barnehagen.  

Deltakelse i mitt prosjekt er frivillig, og informanten har rett til å trekke seg uten å oppgi 

grunn.  

Prosjektet er meldt til NSD (Personvernombudet for forskning) og godkjent.  

 

Vennlig hilsen Charlotte 
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Vedlegg 3 Intervjuguide 

 

Intervjuguide 
1. Bakgrunnsinformasjon 
a) Kjønn 

b) Alder 

c) Sivilstatus 

d) Ansettelsesbrøk  

e) Har barnet søsken? 

f) Når begynte barnet i barnehagen? 

g) Hvor mange mnd. Var barnet da? 

h) Hva slags avdeling er barnet på (blandet alder / småbarnsavdeling), og hvor mange er det på 

avdeling? 

2. Den første tiden 

Barnets første dag alene i barnehagen 

a) Den første dagen barnet skulle være alene en stund i barnehagen – husker du 

hvordan det opplevdes å dra fra barnet/barnehagen da? 

 Altså at du fysisk dro fra barnehagen og barnet var igjen. 

 Hvordan reagerte barnet, og hvordan opplevdes det for deg? 

b) Husker du hvordan barnet reagerte da du kom tilbake igjen? Hvordan opplevdes 

dette? 

c) Hvordan oppleves det å dra fra barnet etter levering i dag? 

Den første tiden i barnehagen 

d) De første månedene barnet ditt gikk i barnehagen, hva ønsket du at de ansatte skulle 

fokusere på ovenfor ditt barn?  

 Hva var viktig for deg at de gjorde, jobbet med og tenkte på? 

e) Hva opplevde du at barnehagen fokuserte på og synes var viktig i denne tiden? 

f) Synes du at de ansatte kunne gjort noe annerledes? 

 Hva? 

g) Vil du fortelle noe om den første tiden i barnehagen som jeg ikke har spurt om? 

3. Circle of Security 

«Hendene» trygg base 

a) Har barnet en spesiell voksen i barnehagen som du opplever at det er ekstra trygt på 

eller glad i å være sammen med? (primærkontakt er et begrep som ofte brukes i 

barnehagesammenheng) 

HVIS JA 

b) Hvor viktig er det for deg at barnet ditt har en slik person i barnehagen? 
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c) Hvordan ser relasjonen mellom ditt barn og denne personen ut? 

d) Opplever du den relasjonen som «god nok» eller er det noe som kunne gjort den 

relasjonen enda bedre? 

e) Hvis du kunne designe relasjonen mellom ditt barn og en av de voksne i barnehagen 

– en ideell relasjon - hvordan ser den ut? Hva er viktig? 

HVIS NEI  

a) Hvor viktig er det for deg at barnet ditt har en slik person i barnehagen? 

b) Hvis du kunne designe relasjonen mellom ditt barn og en av de voksne i barnehagen 

– en ideell relasjon - hvordan ser den ut? Hva er viktig? 

c) Kan du fortelle meg hva som du tenker at må til for at en slik type relasjon kan 

utvikles mellom en av de voksne i barnehagen og ditt barn? 

 Hva må de voksne gjøre for å bli en slik person? 

d) Vil du tilføye noe her? 

Trygghet og nærhet 

Nærhet 

e) På hvilken måte opplever du at ditt barn må møtes når det er utrygt eller redd? For 

eksempel av deg selv eller av andre voksne? 

f) På hvilken måte opplever du at ditt barn må møtes når det er lei seg? For eksempel 

av deg selv eller andre voksne? 

g) Hvordan ønsker du at de voksne i barnehagen skal møte ditt barn når det er 

utrygt/redd eller lei seg? 

h) Opplever du at barnehagen møter ditt barn på denne måten? 

i) Hva kan enkeltpersoner i barnehagen gjøre for å møte ditt barn på en bedre måte? 

Tilgjengelighet 

a) Hvor viktig er det for deg at barnet ditt opplever at en voksen er tilgjengelig når det 

søker en? 

a. Kan du fortelle meg hvorfor dette er viktig? 

b. Kan du fortelle meg hvorfor det ikke er så viktig?  

b) Hva forventer du av barnehagen når det gjelder det at en voksen er tilgjengelig når 

barnet søker en? 

c) Opplever du at dette behovet blir ivaretatt i barnehagen? 

d) Hva kan evt. gjøres annerledes?  

Utforskning og læring 

Noe som kjennetegner positiv utvikling er at barn får anledning til å bevege seg trygt og 

selvstendig i sine omgivelser. Dette handler rett og slett om læring og organisering av sin 

omverden.  

a) Hva mener du må til for at ditt barn skal bli trygt nok til å utforske i sin 

omverden? 
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b) Hvis du ser for deg ditt eget barn når det utforsker eller undersøker nye ting 

hvordan ser denne utforskingen ut? Hva gjør barnet, hvilke følelser kan det 

utstråle? 

c) Hva tenker du at du som voksen gjør eller kan gjøre for å støtte utforskingen? 

d) Hva mener du de voksne i barnehagen må gjøre for at ditt barn skal få utforske og 

bevege seg trygt i sine omgivelser i barnehagen? (det er jo mange nye ting for 

små barn, som lyder, andre barn, uvante situasjoner osv som kan virke 

skremmende) 

 Eksempelet med barnet som oppdager store barn på lekerommet. 

e) Opplever du at dette blir ivaretatt i barnehagen? At barnet ditt blir støttet i sin 

utforskning I så fall – på hvilken måte? 

f) Hva kunne vært gjort annerledes? 

Vil du legge til noe til det vi har snakket om? Har du kommet på ting i tilknytning til det vi har 

snakket om som du kunne tenkt deg å si? 
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Vedlegg 4:NS

 


