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Sammendrag 

Forfatter: Cecilie Listhaug Eriksen 

Tittel: Emosjonsveiledning i barnehage: En pilotstudie av et opplæringsprogram i 

emosjonsveiledning for barnehageansatte 

Veileder: Evalill Bølstad Karevold 

Bakgrunn: Tidlig barndom er en tid av stor betydning for emosjonsutvikling og tilegnelse av 

emosjonell kompetanse. Utvikling av emosjonell kompetanse hos barn påvirkes blant annet av 

hvordan viktige personer rundt modellerer, reagerer og responderer på deres emosjoner, samt 

hvordan de lærer og veileder barna rundt emosjoner. Bruk av emosjonsveiledning for å 

fremme barns emosjonelle kompetanse er hittil mest forsket på hos foreldre, og lite fokus er 

gitt barnehageansatte, og deres bruk av emosjonsveiledning i barnehagen. Denne studien 

evaluerte en modifisert versjon av det emosjonsfokuserte opplæringsprogrammet Tuning in to 

Kids i barnehager som ønsket å lære sine ansatte emosjonsveiledende ferdigheter. Studiens 

mål var å undersøke om det forelå noen sammenheng i barnehageansattes emosjonsstil og 

relasjonskvalitet mellom barn og voksen i barnehagen, samt om opplæring i 

emosjonsveiledning kunne ha påvirkning på barnehageansattes rapportering av egen 

emosjonsstil og relasjonskvaliteten med barn på storebarnsavdelinger.  

Metode: Studien benyttet et mixed design med pre- og postmålinger av intervensjonsgruppe 

og venteliste-kontrollgruppe. Deltakerne var 55 voksne og 66 barn fra fire offentlige 

barnehager, som ble delt inn i intervensjonsbarnehage eller venteliste-kontrollbarnehage. Data 

ble innhentet ved at barnehagepersonell både i intervensjonsgruppen og venteliste-

kontrollgruppen besvarte spørreskjemaer ved to tidspunkter med ca. 12 ukers mellomrom. 

Ansatte på storebarns- og småbarnsavdelinger besvarte spørsmål om deres emosjonsstil 

(emosjonsveiledende og emosjonsunnvikende). Ansatte på storebarnsavdelinger vurderte i 

tillegg relasjonskvalitet (nærhet og konflikt) til enkeltbarn på deres avdeling. Ansatte i 

intervensjonsgruppen deltok etter første måletidspunkt på opplæring i Tuning in to Kids med 

varighet på ca. 2 ½ time i tillegg til en oppfriskningsøkt 8 uker etter opplæringen.  

Resultater: Resultatene viste signifikant sammenheng mellom barnehageansattes rapporterte 

emosjonsveiledning og nærhet i relasjonen, mellom emosjonsunnvikelse og konflikt, samt 
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mellom emosjonsunnvikelse og nærhet. I samsvar med tidligere forsking på foreldreversjonen 

av programmet fant studien også støtte for at ansatte i intervensjonsgruppen, men ikke i 

venteliste-kontrollgruppen, signifikant reduserte rapportert emosjonsunnvikelse etter 

opplæring. Dette funnet indikerer at et emosjonsfokusert opplæringsprogram i barnehagen 

kan være med på å redusere bruk av emosjonsunnvikelse som er sett i sammenheng med 

mindre heldige utfall hos barn. Studien fant ikke økt rapportering av emosjonsveiledning 

blant ansatte i intervensjonsgruppen og fant heller ikke støtte for at relasjonskvalitet mellom 

voksen og barn ble forbedret som følge av opplæringen.  

Konklusjon: Studiens resultater belyser hvordan barnehageansattes emosjonsstil og deres 

relasjonskvalitet med barna henger sammen, samt at opplæring i emosjonsveiledning kan føre 

til redusert emosjonsunnvikelse. Funnene er således viktig for praksis og forebygging i 

barnehagen, for programmets nytteverdi og videre undersøkelser av programmet. 

Studien er et selvstendig forskningsprosjekt, men opplæringen er gitt til barnehagene i 

samarbeid med erfarne terapeuter fra RBUP Øst og Sør, og RKBU Midt-Norge. All data i 

denne masteroppgaven er samlet inn på egenhånd og forfatter av oppgaven har selv stått for 

gjennomføring av hele forskningsprosessen.  
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Forord 

Gjennomføringen av denne oppgaven har vært en enormt lærerik prosess og jeg har vært 

heldig som har fått lov til å jobbe med en tematikk jeg har stor interesse av både på personlig 

og faglig plan. Arbeidet med prosjektet har vært krevende og til tider frustrerende å 

gjennomføre på egenhånd, da prosjektet opprinnelig var ment å gjennomføre sammen med en 

annen student. Til gjengjeld har læringskurven vært bratt og jeg har tilegnet meg erfaringer 

jeg aldri ville vært foruten. Det og selv ha stått for alt fra idé, prosjektbeskrivelse, 

rekruttering, utarbeidelse av spørreskjemaer og informasjonsskriv, til planlegging, 

datainnsamling og analysering har gitt meg mye ny kunnskap, nær kjennskap til 

datamaterialet, i tillegg til stor respekt for forskerrollen.  

Jeg vil først og fremst takke min veileder Evalill Bølstad Karevold som gjennom hele 

prosessen har vært behjelpelig, tilgjengelig og har delt sin kompetanse og sine erfaringer med 

meg. At du har lagt merke til all jobbing bak prosjektet og stolt på min kompetanse har 

gjennom hele perioden vært enormt motiverende og gitt meg mestringsfølelse til å 

gjennomføre hele løpet alene. En takk også til Pål Ulleberg for god metodeveiledning.  

Tusen takk til Marit Bergum Hansen ved RBUP for å ha fulgt meg i barnehagene og gitt 

barnehageansatte opplæring, og et veldig hyggelig samarbeid. Jeg beundrer ditt pågangsmot 

for kontinuerlig forbedring av fagfeltet og jeg har gjennom prosessen lært mye av deg.   

Tusen takk til min fantastiske familie, til Amanda og til verdens beste samboer for at dere har 

motivert og støttet meg, og holdt ut med meg i tider hvor jeg knapt har holdt ut med meg selv.  

Jeg er enormt takknemlig for all kunnskapen jeg har tilegnet meg i løpet av studietiden og er 

nå lettet og stolt over å ha fullført et langt studieløp. Med all ydmykhet håper jeg min 

interesse og tilegnelse av kunnskap i denne prosessen vil komme til nytte for fagfeltet i 

fremtiden. 

 

Cecilie, 2018  
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1 Introduksjon 

Erfaringer barn gjør seg i tidlig barndom og under oppveksten er med på å påvirke hvordan de 

senere møter, oppfatter, forstår og håndterer ulike utfordringer i livet (Siegler, DeLoache, & 

Eisenberg, 2010). Tilegnelse av emosjonell kompetanse er en av de viktigste 

utviklingsoppgavene i barndommen og er med på å legge grunnlag for senere sosial og 

kognitiv utvikling (Raver, 2002). Foreldre og andre betydningsfulle personer rundt barnet er 

sentral i utviklingen av disse ferdighetene gjennom deres sosialisering; hvordan de modellerer 

emosjonsuttrykk, hvordan de reagerer på barnets emosjoner og hvordan de direkte bistår 

barnet i læringen om emosjonelle responser (Eisenberg, Cumberland, & Spinrad, 1998).  

Det er et etablert forskningsfelt rundt effektene foreldres sosialisering har på utvikling av 

emosjonell kompetanse hos barnet (eks. Eisenberg et al., 1998; Gottman, Katz, & Hooven, 

1996;1997). Forskning på foreldre har vist støtte for at de i hovedsak varierer mellom å være 

emosjonsveiledende eller emosjonsunnvikende i sin tilnærming til barns emosjoner (Gottman 

et al., 1996; 1997). En emosjonsveiledende stil er kjennetegnet av at man innehar en 

aksepterende holdning til barns emosjoner, aktivt anerkjenner deres emosjoner og veileder 

barnet for å hjelpe det med å forstå og uttrykke hensiktsmessige emosjoner. En slik 

tilnærming har vist seg å ha positiv effekt på barns utvikling av emosjonell kompetanse 

(Gottman et al., 1996; Katz, Maliken, & Stettler, 2012). En unnvikende stil innebærer ofte 

utfordringer med å ha innsikt i barnets emosjoner og negative emosjoner blir ofte oversett, 

avledet eller ignorert for å beskytte seg selv eller barnet mot slike følelser (Gottman et al., 

1996). Denne stilen karakteriseres ofte til å være for problemløsningsorientert og har vist seg 

å ikke fremme barns utvikling av emosjonell kompetanse.   

Familien er som regel den første, men ikke den eneste konteksten barn sosialiseres i og lærer 

om emosjoner (Denham, Bassett, & Zinsser, 2012). Utviklingen av barns emosjonelle 

kompetanse er således en kompleks prosess hvor mange interaksjonspartnere spiller en rolle 

(Morris, Denham, Bassett, & Curby, 2013). I dagens samfunn tilbringer store deler av 

barnepopulasjonen mye tid i barnehagen, og en av følgende er at personalet i barnehagen blir 

viktige sosialiseringspartnere og rollemodeller for barnet. Så fremt barnet går i barnehage 

inngår barnehageansatte som sekundære omsorgsgivere i det emosjonelle klimaet hvor barnet 

lærer om emosjoner (Mill & Romano-White, 1999).  
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I dag antas det at barnehagen nest etter foreldre er den viktigste arenaen for å fremme 

folkehelse, forebygge sykdom og utjevne sosiale forskjeller (Helsedirektoratet, 2013). 

Barnehagens overordnede formål er å støtte barns generelle utvikling i tillegg til det 

pedagogiske tilbudet, og den har i dag et lovfestet ansvar om å forebygge utviklingsvansker 

(Brandlistuen et al., 2015). Barnehager av høy kvalitet og tilstrekkelig kompetente voksne er 

ansett som en av de viktigste helsefremmende og forebyggende tiltak hva angår psykisk helse 

hos førskolebarn (Major et al., 2011). I dag har 91,3% av landets 1-5 åringer plass i barnehage 

(Statistisk sentralbyrå, 2018), noe som gjør dette til en læringsarena som potensielt når ut til 

svært mange barn. 

Det etterspørres i dag forebyggende tiltak som først og fremst fokuserer på å tilrettelegge for 

et godt oppvekstmiljø for alle barn (Departementene, 2013). I dette ligger både utbedring av 

informasjon og holdningsarbeid for å skape et godt grunnlag for barna, i tillegg til et fokus på 

universell forebygging rettet mot hele befolkningsgrupper. I Departementenes (2013) 

rundskriv om Forebyggende innsats for barn og unge fremheves det at godt forebyggende 

arbeid generelt bør orienteres mot å fremme sunne barn og unge som i fremtiden er godt rustet 

til å håndtere utfordringer og risikoer de møter på sin vei. Videre fremheves det i St. Meld. nr. 

24 (Kunnskapsdepartementet, 2013), Fremtidens barnehage, at de voksnes kunnskap om 

barns utvikling og læring er avgjørende for å legge til rette for et optimalt utviklingsgrunnlag 

som et første skritt mot livslang læring.   

Barnehageansattes potensielle innvirkning på barns utvikling av emosjonell kompetanse, og 

kunnskap om hvordan bruk av emosjonsveiledning er knyttet opp mot en rekke positive utfall 

hos barnet, er lite bruk i barnehagekonteksten. Det eksisterer i dag få, om noen, 

evidensbaserte programmer på nasjonal basis som systematisk er rettet mot barnehageansattes 

mulighet til å fremme barns emosjonelle kompetanse, og således forhindre uheldig utvikling. I 

tillegg foreligger det relativt lite forskning internasjonalt på bruk av emosjonsveiledning i 

barnehage. Det er etterspørsel etter opplæringsprogram for barnehageansatte som har fokus på 

å fremme emosjonell kompetanse gjennom læring om ulike måter å sosialisere emosjoner på, 

i tillegg til behov for mer forskning som ser på bruk av emosjonsveiledning hos andre enn 

foreldre (Ahn & Stifter, 2006; Katz et al., 2012).  

Fra et utviklingspsykologisk og forebyggende perspektiv, samt foreliggende empiri om den 

positive innvirkningen emosjonsveiledning har på utvikling av barns emosjonelle kompetanse 

(Eisenberg, Losoya, Fabes, Guthrie, Reiser, et al., 2001; Gottman et al., 1996), har den 
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herværende studien hatt som mål å fokusere på emosjonell sosialisering i barnehage. Ved å 

undersøke utfall relatert til et opplæringsprogram med fokus på bruk av emosjonsveiledning i 

relasjonen mellom barnehageansatt og barn, vil studien kunne bidra til økt kunnskap om i 

hvilken grad et slikt program er et hensiktsmessig verktøy å bruke som forebyggende- og 

helsefremmende tiltak rettet mot voksne og barn i barnehagen. Slike tiltak rettet mot 

barnehagebarn er spesielt hensiktsmessig da barna i denne perioden gjennomgår en 

utviklingsfase hvor emosjonsprosessering, språkkunnskaper og kognitive evner står sentralt 

(Havighurst, Wilson, Harley, & Prior, 2009; Izard, 2002). Dette, i tillegg til at sosiale og 

atferdsmessige aspekter er veldig formbare, gjør at barnehagebarna er svært mottakelige for 

læring om emosjoner gjennom relasjoner med viktige andre.  

1.1 Emosjonell kompetanse 

Det foreligger en betydelig mengde forskning på emosjonell kompetanse hos barn; både 

faktorer som påvirker utviklingen av emosjonell kompetanse og innvirkningen disse 

ferdighetene har på andre viktige områder av et barns utvikling (Denham, 2006). I løpet av 

førskoleårene lærer barn ferdigheter som hjelper dem med å uttrykke, moderere og håndtere 

egne emosjoner, samtidig som de utvikler kunnskap om hvordan de skal respondere på 

situasjoner hvor emosjoner er involvert (Saarni, 1997). Emosjonell kompetanse er blitt 

definert som evne til å forstå emosjoner og evne til å håndtere eller regulere emosjoner, samt 

evne til å uttrykke emosjoner i individuelle- og mellommenneskelige situasjoner (Halberstadt, 

Denham, & Dunsmore, 2001; Saarni, 1999). Dette inkluderer forståelse av ens egne og andres 

emosjoner, hvordan uttrykke emosjoner på en situasjonelt og kulturelt passende måte, evne til 

å hemme eller modulere erfart og uttrykt emosjon, og emosjonell atferd som behøves for å 

oppnå mål på en sosialt akseptert måte (Eisenberg et al., 1998). Emosjonsregulering referer til 

evnen å effektivt håndtere og respondere på emosjonelle erfaringer (Denham et al., 2012). 

Dette gjøres gjennom fysiologiske, atferdsmessige og kognitive komponenter som gjør det 

mulig for individer å modulere form, intensitet og/eller varighet på både positive og negative 

emosjoner (Bridges, Denham, & Ganiban, 2004). Regulering av emosjoner krever evne til å 

kontrollere sin oppmerksomhet og planlegging, som videre er med på å hjelpe barnet med å 

fokusere på læringsoppgaver, kontrollere skuffelse og fortsette å lære gjennom å prøve og 

feile (Valiente et al., 2006). 
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Utvikling av emosjonell kompetanse er et resultat av interaksjon mellom barnets indre 

emosjonelle stil (temperament), kognitiv utvikling og nevrofysiologi (Morri, Silk, Steinberg, 

Myers, & Robinson, 2007), i tillegg til deres livserfaringer og sosiale relasjoner som bidrar til 

tilegnelse av forståelse og læring om emosjoner (Cole, Martin, & Dennis, 2004). Fra fødsel og 

i barnets første leveår er barnet helt avhengig av sine omsorgspersoner for å kunne regulere 

sine egne emosjoner og nå sitt utviklingspotensial. Barns emosjonsforståelse øker fra tre til 

seks års alder og utvikles gjennom å tilegne seg kunnskap om å gjenkjenne grunnleggende 

emosjoner, forstå årsaker til emosjoner og å se emosjoner i sammenheng med sosiale 

hendelser (Denham & Kochanoff, 2002; Fabes, Eisenberg, Nyman, & Michealieu, 1991). 

Emosjonell sosialisering er allestedsnærværende i et barns liv og barnet påvirkes potensielt av 

alle relasjonelle erfaringer de eksponeres for; deres møte og hverdagsinteraksjoner med 

foreldre, søsken, jevnaldrende og lærere (Eisenberg et al., 1998; Morris et al., 2013). Barn 

observerer til enhver tid emosjoner som uttrykkes rundt dem, de mottar kontinuerlig responser 

på egne emosjonsuttrykk og innhenter dermed informasjon og tilbakemeldinger både på egne 

og andres emosjonsuttrykk som de igjen inkorporerer i sin egen emosjonelle atferd (Denham, 

2006; Denham et al., 2012). Emosjonelle ferdigheter er nært relatert til sosial kompetanse, 

ferdigheter i å identifisere og erfare egne emosjoner, samt gjenkjenne emosjoner hos andre. 

Dette er videre grunnleggende for og lyktes med sosial kommunikasjon (Halberstadt et al., 

2001). 

Gode erfaringer med emosjonell sosialisering og emosjonell kompetanse er assosiert med en 

rekke positive utviklingsutfall hos barn og er på sikt med på å påvirke flere betydningsfulle 

sfærer i livet; både psykisk helse, fysisk helse, sosiale relasjoner og profesjonell suksess. 

Positive erfaringer med emosjonell sosialisering er hos barn relatert til deres evne til å løse 

konflikter, til å utvikle vennskap, samt å lære på skolen ved å kunne fokusere, konsentrere seg 

og dermed oppnå sine mål (Wilson, Havighurst, & Harley, 2012). Slike erfaringer er også 

med på å redusere risiko for utvikling av atferdsproblemer og vanskeligheter med overgang til 

skole (Raver, 2002). Førskolebarn som har evne til å bruke emosjonell kunnskap i 

emosjonsladede situasjoner, og forstår årsaker og konsekvenser av emosjoner har en fordel i 

jevnaldrendeinteraksjoner; de responderer mer prososialt og blir vurdert som godt likt av 

jevnaldrende (Denham, Blair, DeMulder, Levitas, Sawyer et al., 2003). Barn som har evne til 

å adaptivt regulere negative emosjoner og balansere sitt uttrykk av positiv og negativ affekt er 

bedre på å opprettholde sosiale relasjoner og blir vurdert som mindre aggressive og triste av 

sine lærere (Denham & Burger, 1991; Fabes & Eisenberg, 1992). Gode emosjonelle 
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ferdigheter er også assosiert med bedre selvfølelse, velvære og livstilfredshet, i tillegg til 

bedre fysisk helse ved rapportering av mindre symptomer (Martins, Ramalho, & Morin, 2010; 

Schutte, Malouff, Simunek, McKenley, & Hollander, 2002).  

Forskningen finner støtte for at mangel på adekvat emosjonell sosialisering og emosjonell 

kompetanse er relatert til flere negative utfall (Havighurst et al., 2009). Uheldige erfaringer 

med emosjonell sosialisering preget av kritiske, strenge og straffende responser på emosjoner 

er hos barn assosiert med vansker knyttet til emosjonell-, sosial- og atferdsmessig kompetanse 

(Gottman et al., 1997; Ramsden & Hubbard, 2002). Mye negativ respons på emosjoner og 

vanskeligheter med emosjonsregulering er ofte knyttet sammen med atferdsproblemer og er 

en indikator for utvikling av senere problemer (Sanson et al., 2009). Barn som sliter med å 

kontrollere sine negative emosjonsuttrykk ser ut til å ha vanskeligheter med å håndtere sitt 

sinne i konfliktsituasjoner, som videre gjør dem til dårligere lekepartnere (Denham et al., 

2003). Mangel på emosjonell kunnskap hos barnet gir dårligere forutsetninger for å skape 

positive relasjoner med jevnaldrende, blant annet fordi de har vanskeligheter med å sette seg 

inn i andres emosjonelle tilstander og hvordan de skal reagere passende (Denham & 

Kochanoff, 2002).  

Det overnevnte tatt i betraktning gjør at ferdigheter knyttet til emosjonell kompetanse er 

sentrale for adekvat utvikling hos barnet og, dersom slike ferdigheter utvikles tidlig, fungerer 

disse både som beskyttende og forebyggende for uheldig utvikling (Wilson et al., 2012). Å 

tilegne seg forståelse og emosjonsregulerende ferdigheter i førskoleårene er derfor en viktig 

utviklingsmessig milepæl (Havighurst et al., 2009). Voksne i barnets omgivelser som besitter 

god kunnskap om dette kan bidra til å fremme disse ferdighetene, som igjen vil bidra til 

positive utfall på flere områder knyttet til et barns fungering. 

1.2 Relasjonen mellom voksen og barn i 

barnehagen 

Trygge og gode relasjoner mellom voksen og barn er avgjørende for barns utvikling, 

sosialisering og vekst gjennom barndommen (Pianta, 1999). Nære relasjoner med tillitsfulle 

voksne er spesielt viktig for emosjonell og sosial utvikling, i tillegg til at det er med på å 

bygge barnets hjerne og legge grunnlag for senere læring og utvikling (Birch & Ladd, 1998; 

Hamre & Pianta, 2001). For at voksne i barnehagen skal kunne fungere utviklingsfremmende 
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og bidra til emosjonell vekst hos barnet, er det avgjørende at barnet betrakter den voksne som 

en stabil og pålitelig omsorgsperson (Abrahamsen, 1997; Pianta, 1999).  

Pianta (1999) er en fremtredende relasjonsforsker som gjennom sine studier har understreket 

den viktige rollen omsorgsgiveres omsorg og lydhørhet, samt relasjonen mellom voksen og 

barn, har for et barns utvikling. Pianta sin forskning og senere teorier har sin bakgrunn i 

systemteoretisk tenkning og tilknytningsteori. Den systemteoretiske tenkningen bygger på 

Bronfenbrenners (1979) utviklingsøkologiske forståelsesmodell hvor det påpekes at nære 

relasjoner barnet har med betydningsfulle voksne er med på å legge grunnlaget for senere 

utvikling. Relasjonen mellom voksen og barn i barnehagen utgjør det Bronfenbrenner kaller et 

mikrosystem og består av begge parters oppfattelse av deres interaksjoner (Pianta, Hamre, & 

Stuhlamn, 2003). Disse oppfattelsene er personlige representasjoner og består av følelser, 

evalueringer, holdninger og forventninger som har makt til å påvirke atferden til hver av 

partene i relasjonen (Stuhlman & Pianta, 2002). Tilknytningsteori vektlegger det 

grunnleggende behovet mennesket har for trygge og nære relasjoner, og hvordan det å være 

trygg gir barnet mulighet til å utforske verden rundt seg (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 

1978). Voksne som har evne til å inngå i sensitive og positive samspill med barn og 

relasjonens betydning generelt, er avgjørende for barns utvikling og læring i deres første 

leveår (Bowlby, 2005).  

I lys av disse teoriene og den etablerte kunnskapen om voksen-barn relasjonens potensielle 

positive effekt på utviklingsutfall, har ansatte i barnehagen et stort ansvar som sekundære 

omsorgsgivere. Pianta (1999) fremmer at barn-lærer relasjonen kan spille en viktig rolle i 

barns emosjonelle utvikling og at eventuell negativ utviklingshistorie (eksempelvis deprimert 

mor) kan overkommes gjennom denne relasjonen. Fra første dag i barnehagen må barnet stole 

på at voksne gir dem den støtten og forståelsen de trenger i sine daglige interaksjoner. Små 

barn er nødt til å ha tillit til at den voksne i barnehagen strukturerer deres daglige erfaringer, 

hjelper dem med å regulere emosjoner og atferd, og hjelper dem med å skape relasjoner med 

jevnaldrende. Gode og positive relasjoner med voksne i barnehagen kan dermed fungere som 

en trygg base for små barn slik at de kan leke og gjøre ting på egenhånd, og samtidig ha noen 

som gjenkjenner og responderer på eventuelle utfordringer eller problemer som skulle oppstå 

(Pianta, 1999).  

I følge Pianta (2001) varierer kvaliteten på relasjonen mellom voksen og barn i barnehagen 

innenfor tre kategorier; nærhet, konflikt og avhengighet. Relasjoner som kjennetegnes av 
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nærhet er preget av varme og omsorg og vil bidra til etablering av trygg tilknytning mellom 

voksen og barn. Konfliktfylte relasjoner kjennetegnes ofte av sinne, negativitet og avvisning 

som indikerer at den voksne ikke fungerer tilstrekkelig i relasjon med barnet. En relasjon 

preget av avhengighet kjennetegnes av at barnet er svært avhengig av den voksne og ønsker å 

være nær store deler av tiden. Kvaliteten på relasjonen har vist seg å være høyere i et 

læringsmiljø som er preget av et positivt emosjonelt klima hvor interaksjonen er støttende og 

den voksne utviser stor grad av sensitivitet (Birch & Ladd, 1997; Hamre & Pianta, 2005). 

Kvaliteten har derimot vist seg å være lavere dersom læringsmiljøet og interaksjonen mellom 

voksen og barn er preget av negativitet, sinne og lite sensitivitet.  

Barnehageansattes holdninger, tanker og væremåte har vist seg å være et av de viktigste 

påvirkningsfaktorene for relasjonskvaliteten og en støttende relasjon mellom voksen og barn i 

barnehagen (Pianta, Stuhlman, & Hamre, 2002). Voksne som fremmer gode relasjoner er 

kjennetegnet av varme, empati og en støttende holdning (Cornelius-White, 2007). Gode 

relasjoner skapes blant annet gjennom samtaler med barna som er basert på empati, genuin 

respekt, toleranse og interesse. Dersom de voksne gjennom samtale er åpne og viser interesse 

for barnet, vil barnets motivasjon til relasjon øke (Vogt, 2008). Pianta, Hamre og Stuhlman 

(2003) påpeker blant annet at voksnes evne til å lese barnets emosjonelle og sosiale signaler, 

evnen til å tilpasse seg disse og det å tilby barnet emosjonell støtte er grunnleggende i gode 

voksen-barn relasjoner. For å utvikle en god relasjon forutsettes det at voksne har ferdigheter 

og evne til å respondere adekvat på barnets emosjonelle signaler, gi dem støtte dersom 

nødvendig, være en god rollemodell for regulert atferd og vise varme og aksept for alle 

barnets følelser (Pianta, 1999; Pianta et al., 2003). Denne type tilnærming til barn involverer 

aspekter som er forenelige med en emosjonsveiledende stil (Havighurst et al., 2009). Med 

bakgrunn i holdninger og tilnærming til emosjoner har Gottman, Katz & Hooven (1996; 

1997) som tidligere omtalt identifisert ulike stiler som voksne bruker i sin tilnærming og 

sosialisering med barn. 

1.3 Emosjonsstil 

Omsorgspersoners holdninger og tanker relatert til barns emosjoner er viktig i henhold til 

hvordan de fremstår, responderer, snakker til og lærer barnet om emosjoner, og dermed 

rollemodellen de er for hvordan emosjoner bør uttrykkes (Havighurst, Wilson, Harley, Prior, 

& Kehoe, 2010). Forskere har i økende grad fattet interesse for hvilken påvirkning foreldres 
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sosialisering har på barns emosjonelle utvikling (Denham, 1998). Blant disse er Gottman, 

Katz og Hooven (1996;1997) som gjennom sin forskning på foreldre fant en sammenheng 

mellom deres holdninger, hvordan de responderte på emosjoner, og barnets 

emosjonsregulering, atferd, hvordan de fungerte sosialt og deres akademiske prestasjon. 

Basert på deres forskning på foreldre og deres erfaringer, oppfatninger, tanker, følelser og 

holdninger rundt emosjoner, utviklet de en teori om meta-emosjoner og emosjonsorienterte 

foreldrestiler (Gottman & DeClaire, 1997; Gottman et al., 1997). Meta-emosjoner referer til et 

organisert sett av følelser og tanker om egne og barnas emosjoner, samt deres tilnærming til 

disse (Ciucci, Baroncelli, & Toselli, 2015; Gottman et al., 1996:1997). Dette er med å påvirke 

hvordan emosjonsstil man praktiserer og hvordan man møter barns emosjoner.  

Gottman og kollegaer (1996;1997) identifiserte gjennom sin forskning fire ulike stiler som 

benyttes for å respondere på barns emosjoner; emosjonsveiledende, emosjonsunnvikende, 

fordømmende og ettergivende. Videre konkluderte de med at foreldre i hovedsak varierte 

mellom å være emosjonsveiledende og emosjonsunnvikende i sin tilnærming til barns 

emosjoner. Det foreligger derfor mest forskning på disse to stilene (Gottman & DeClaire, 

1997; Havighurst et al., 2009). Det er antatt at man ikke praktiserer den ene eller den andre 

stilen konstant, men at det er snakk om at man varierer langs et kontinuum, blant annet ut i fra 

situasjonelle betingelser. Den herværende studien betrakter imidlertid emosjonsunnvikende og 

emosjonsveiledende stil som to separate aspekter ved emosjonsstil, hvor emosjonsveiledende 

er antatt å ha en positiv innvirkning på barns emosjonelle kompetanse, mens 

emosjonsunnvikende ikke er antatt å ha positiv innvirkning.  

Til tross for at meta-emosjonsfilosofien primært er studert blant foreldre og vært relatert til 

foreldreatferd, har enkelte studier også undersøkt læreres og barnehageansattes oppfattelse av 

egen emosjonsstil i henhold til hvordan de kontrollerer egne emosjonelle responser og 

hvordan de sosialiserer med barn (Ciucci et al., 2015). Ciucci, Baroncelli og Toselli (2015) 

gjennomførte en studie med 306 barnehagelærere som søkte å utvikle og teste psykometriske 

egenskaper ved et selvrapporteringsskjema med sikte på å måle barnehagelæreres meta-

emosjonsfilosofi. I samsvar med empirien som foreligger blant foreldre (Gottman et al., 

1996;1997; Lagacé‐Séguin & Coplan, 2015) fant Ciucci og kollegaer (2015) støtte for at også 

barnehagelærere i hovedsak varier mellom å være emosjonsveiledende eller 

emosjonsunnvikende i sin tilnærming til barns emosjoner.  
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1.3.1 Emosjonsveilende stil 

I følge teori og empiri er en emosjonsveiledende stil betegnende for omsorgspersoner som er 

oppmerksom på emosjoner hos seg selv og hos barnet og bruker denne evnen fordelaktig i 

sosialisering med barnet (Gottman et al., 1996; 1997). Stilen er karakterisert av at man er 

inntonet på barnet, aksepterer alle følelser og hjelper barnet med å prosessere og regulere sine 

emosjoner (Hooven, Gottman, & Fainsilber Katz, 1995). Holdninger og oppfatninger 

forenelig med en emosjonsveiledende stil innebærer at alle emosjoner verdsettes. 

Emosjonsveiledende omsorgspersoner ser på barns emosjonssuttrykk som en tid for intimitet 

og læring, hjelper barnet med å sette ord på emosjoner som erfares, utviser empati og hjelper 

barnet med å løse problemer og sette grenser dersom nødvendig. Voksne som praktiserer 

denne stilen er ofte mer oppmerksom på negative emosjoner hos barnet og hjelper dem med å 

håndtere negative emosjoner som sinne, tristhet og frykt (Gottman et al., 1996). Den 

aksepterende og emosjonelt bevisste holdningen er, sammen med veiledning av både positive 

og negative emosjoner med på å bidra til å øke barnets emosjonelle kompetanse (Gottman & 

DeClaire, 1997). Ciucci og kollegaer (2015) fant i samsvar med Gottman og kollegaers 

studier (1996; 1997) på foreldre at en veiledende stil også hos barnehagelærere involverte 

inntoning, aksept og regulering av barns emosjoner, og da spesielt de negative.  

Gottman og kollegaer (1996:1997) konkluderte med at den optimale stilen assosiert med 

adaptiv læring om emosjoner var foreldre som emosjonsveiledet sine barn og som på en 

støttende måte anerkjente deres emosjoner og utviste stor grad av varme. Forskningen på 

ulike emosjonsstiler har generelt funnet støtte for at barn som mottar emosjonsveiledning og 

har omsorgspersoner som praktiserer dette har større sannsynlighet for å ha bedre kognitive 

evner, sterkere sosiale ferdigheter, utviser mer prososial atferd og har færre fysiske 

sykdommer enn de som ikke erfarer bruk av denne emosjonsstilen (Havighurst et al., 2009; 

Lagacé‐Séguin & d’Entemont, 2006; Ramsden & Hubbard, 2002). Emosjonsveiledning er i 

tillegg assosiert med økning i barnets tillit til egne følelser, bedre emosjonsregulering og 

kompetente problemløsningsferdigheter, samt høyere selvtillit, bedre akademisk prestasjon, 

og gode, positive jevnaldrenderelasjoner sammenlignet med andre (Gottman & DeClaire, 

1997). 
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1.3.2 Emosjonsunnvikende stil 

Gottman og kollegaer (1996;1997) har omtalt en emosjonsunnvikende stil som mindre 

effektiv for utvikling av emosjonell kompetanse hos barn. En emosjonsunnvikende stil 

kjennetegnes ved manglende oppmerksomhet på barns emosjoner og dermed liten evne til å 

håndtere disse på en hensiktsmessig måte (Lagacé‐Séguin & Coplan, 2005). Det finnes 

imidlertid ulike måter å være unnvikende på. Ofte er denne stilen karakterisert av varme og 

omtenksomme voksne, uten at dette nødvendigvis betyr at de responderer adekvat på barnets 

følelser (Gottman et al., 1996;1997). En slik stil kjennetegnes ved voksne som er unnvikende 

til barns emosjoner og ser ut til å ignorere og unngå følelsesuttrykk, spesielt dersom det er 

intensive eller negative emosjoner som uttrykkes. Voksne som praktiserer en slik stil kan ofte 

betrakte stress-induserte emosjonelle uttrykk hos barn som en form for manipulasjon, en form 

for svakhet og/eller noe som bør unngås eller minimaliseres. Typisk har den voksne 

vanskeligheter med å ta barnets perspektiv og hopper rett til problemløsning. Dette er ofte et 

resultat av mangel på oppmerksomhet både på egne og på barns emosjoner, i tillegg til en 

redsel for emosjonelle utfordringer. Ciucci og kollegaer (2015) fant i samsvar med Gottman 

og kollegaers (1996; 1997) studier at en emosjonsunnvikende stil hos barnehagelæreres også 

var karakterisert av lite oppmerksomhet på barns emosjoner, et syn på negative emosjoner 

som upassende, og en holdning mot å ignorere og unnvike barns emosjoner, spesielt de 

negative.  

Emosjonsunnvikelse er betraktet som en mindre optimal respons på barnets emosjoner og er 

ofte relatert til mindre heldige utfall hos barna (Havighurst et al., 2009). Barn av foreldre som 

gjennomgående praktiserer en emosjonsunnvikende stil er blitt assosiert med økt fysiologisk 

aktivering i møte med negative emosjoner, så vel som internaliserende og eksternaliserende 

atferdsproblemer (Eisenberg et al., 2001; Katz & Hunter, 2007; Ramsden & Hubbard, 2002). 

1.4 Emosjonell sosialisering og påvirkning på 

utvikling av barns emosjonelle kompetanse 

Voksne i barnets omgivelser er med på å legge grunnlag for at barn kan utvikle seg til å bli 

trygge og balanserte mennesker (RBUP Øst og Sør, 2017). Barnehageansatte tilbringer en 

betydelig mengde tid med barna og utfører mange emosjonsladede og omsorgsgivende 

oppgaver (Denham et al., 2012). Denham (1998) er blant forskerne som foreslår at lærere 

rundt barnet har unike kvaliteter som gjør dem til viktige sosialiseringspartnere og 
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rollemodeller; de utvikler emosjonelle bånd med barna og er daglig med på å vise barnet nye 

ferdigheter. Til tross for at barnehageansattes emosjonelle påvirkning på barnet sannsynligvis 

er mindre permanent enn foreldres, blant annet fordi de har oppmerksomheten rettet mot 

grupper av barn, spiller barnehageansattes sosialisering likevel en signifikant rolle (Denham 

et al., 2012).  

Denham og Grout (1992) foreslo i sin modell at måten viktige personer rundt barnet 1) 

modellerer emosjonsuttrykk, 2) reagerer på barnets emosjonelle uttrykk og 3) lærer og 

veileder barn om emosjoner, spiller en viktig rolle for å fremme emosjonell kompetanse og 

adekvat atferd hos barnet. Denne modellen er senere blitt brukt som et rammeverk for 

forskning (Eisenberg et al., 1998), i tillegg til at de tre mekanismene er blitt utvidet til også å 

gjelde førskolelærere (Ashiabi, 2000; Denham et al., 2012; Morris et al., 2013). De tre 

mekanismene i modellen overlapper hverandre, men de er ofte delt for å strukturere og 

organisere empiriske funn (Eisenberg et al., 1998).  

1.4.1 Modellæring 

Barn observerer til enhver tid emosjoner som menneskene rundt dem utviser og bruker 

personer rundt seg som sosiale referanser for å forstå ulike emosjoner og ulike emosjonelle 

situasjoner (Morris et al., 2007). Modellæring eller modellering referer i dette tilfellet til 

hvordan voksnes emosjonelle uttrykk implisitt er med på å lære barn om hvilke emosjoner 

som er akseptable og er med på å påvirke hvordan barnet selv håndterer og regulerer 

emosjoner (Denham, 1998; Halberstadt & Eaton, 2002; Morris et al., 2013; Valiente et al., 

2004).  

I løpet av barnets tre første leveår tredobles hjernens størrelse og i denne perioden lærer 

barnet raskere enn noen gang senere i livet (Lenroot & Giedd, 2006). Dette indikerer at desto 

yngre barnet er, desto mer åpen og mottakelig er barnet for læring. Tidlige erfaringer er blant 

faktorene som påvirker hjernens utvikling og har dermed direkte innvirkning på hvordan barn 

utvikler læringsferdigheter, så vel som sosiale og emosjonelle evner. Dette gjør at gode 

modeller i barnehagen er viktig for optimalisering av barns læring om emosjoner.  

Relativt lite forskning er gjort på hvordan barnehageansattes modellering av emosjoner kan 

påvirke barnets emosjonelle utvikling. Det finnes imidlertid studier som bekrefter 

påvirkningen foreldres modellering har på barna. En tidligere studie av mor-barn 

interaksjonen fant at hvordan mødre modellerte emosjoner var relatert til deres barns 
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kunnskap om, og uttrykkelse av emosjoner (Denham, Mitchell- Copeland, Strandberg, 

Auerbach, & Blair, 1997). Mødre som hadde evnen til å opprettholde positiv affekt i 

utfordrende situasjoner hadde barn som forsto emosjoner godt (Denham et al., 1997). En 

annen studie viste at mødre som utviste mer negative emosjoner hadde barn som hadde 

mindre kunnskap om emosjoner (Denham, Zoller, & Couchound, 1994). Denham og 

kollegaer (2012) antar i samsvar med overnevnte studier på mor-barn interaksjonen at 

barnehageansattes positive emosjonsuttrykk vil være positivt relatert til barns emosjonelle 

kompetanse og at positiv emosjonalitet vil hjelpe barna med å uttrykke, erfare roligere og mer 

regulert positivitet hos seg selv. Dette antas videre å gjøre barna mer mottakelig for læring om 

emosjoner. Intens negativitet er derimot antatt å skape en atmosfære som vil gjøre det 

vanskelig for barnet å lære om emosjoner og regulering av disse (Denham et al., 2012).   

1.4.2 Reaksjoner og responser på barns emosjoner 

Hvordan barn blir møtt på sine emosjonsuttrykk er en annen måte voksne rundt barnet er med 

på å påvirke barns emosjonelle kompetanse (Denham, Bassett, & Wyatt, 2007). Hvilke 

reaksjoner og responser barn mottar på sine emosjoner kan enten være med på å oppmuntre 

til, eller frarå barnets emosjonelle uttrykk (Morris et al., 2007). Sosialiseringsfigurers 

reaksjoner kan inkludere både atferdsmessig og emosjonell oppmuntring og/eller fraråding av 

spesifikke emosjoner (Eisenberg, Fabes, & Murphy, 1996).  

Voksne i barnets omgivelser kan reagere på en støttende eller ikke-støttende måte på barns 

emosjoner (Denham et al., 2012). Responsen barn møter på sine emosjoner fra voksne har 

sterk sammenheng med barnets emosjonelle utvikling og emosjonsregulering (Lunde, 2014). 

Voksne som imøtekommer er forutsigbare, hjelper barnet å organisere følelsene, anerkjenne, 

og sette ord på dem, og er med på å legge et godt emosjonelt grunnlag for barnet. 

Oppmuntrende og støttende responser fra voksne vil bistå barnet både med å tolerere og 

regulere emosjoner ved at de lærer at emosjoner kan deles, at de er håndterbare og til nytte 

(Denham et al., 2012). Støttende reaksjoner vil videre hjelpe barnet med å være i det 

emosjonelle øyeblikket og dermed lære om egne og andres emosjoner. Gjennom å respondere 

på barns følelser med å hjelpe dem å organisere disse vil barnet utvikle evne til å regulere seg 

selv, som videre gjør det mulig å tilpasse reaksjoner og handlinger i ulike sosiale kontekster. 

Dette er avgjørende for barnets tilpasning både sosialt og akademisk i barnehagen og på 

skolen.  



13 

 

På den andre siden vil barn som omgås med voksne som er over-emosjonelle, ikke-støttende 

eller veldig tilbakeholdne med egne emosjoner være med på å begrense barnets læring om 

emosjoner og emosjonelle situasjoner (Denham et al., 1994). Dersom voksne rundt barnet 

ikke oppmuntrer og imøtekommer deres emosjoner (eks. ber barnet om å slutte å gråte) vil 

dette hindre barnets evne til å tenke gjennom emosjonelle hendelser og bidra til å begrense 

læringen av emosjonsforståelse (Denham et al., 1997). Barn som blir eksponert for voksne 

som kontinuerlig straffer eller unnviker deres emosjonelle erfaringer og emosjonsuttrykk har 

vist seg å være tristere, mer fryktfulle og ha svekkede ferdigheter knyttet til 

emosjonsregulering- og kunnskap (Denham & Kochanoff, 2002; Fabes, Leonard, Kupanoff, 

& Martin, 2001). Barn som mottar slike reaksjoner vil i større grad kunne undertrykke 

følelser, samtidig som de forblir fysiologisk aktivert, og verken får utviklet ferdigheter til å 

bedre situasjonen eller håndtere sin emosjonelle respons (Fabes et al., 2001).  

Selv svært unge barn er oppmerksomme på og legger merke til voksnes reaksjoner på deres 

emosjoner (Denham et al., 2012). I en studie av barnehagebarn undersøkte Dunn (1994) barns 

minner av egne erfaringer og overgang fra en setting til en annen i barnehagen. Gjennom 

intervjuer med barna, barns tegninger og observasjon fant Dunn at barna ikke bare tok inn 

over seg innholdet som uttryktes, men også form og kvalitet på barnehagelærers veiledning i 

overganger og interaksjonssituasjoner. Førskolebarna husket både tristhet, frykt og omsorg 

som ble gitt til dem i ulike situasjoner i barnehagen. 

I henhold til barnehageansattes reaksjoner og responser på barns emosjoner fant Ahn (2005) 

og Ahn og Stifter (2006) i sine observasjonsstudier av barnehagelærere at de generelt så ut til 

å oppmuntre og respondere empatisk på positive emosjonsuttrykk hos barna, men at de i 

respons på barns negative emosjonsuttrykk hadde ulike måter å imøtekomme disse på. Blant 

reaksjonene var empati, fysisk komfort, distraksjon, problemløsning, ignorering og negative 

responser som trusler, restriksjoner, straff og minimering av barns uttrykk. Hvordan læreren 

responderte så imidlertid ut til å variere med barnets alder. Voksne som jobbet med småbarn 

så ut til å oftere brukte fysisk omsorg, men også mer distraksjon i møte med barns negative 

emosjoner sammenlignet med ansatte som jobbet med førskolebarn (Ahn & Stifter, 2006). 

Ahns (2005; Ahn og Stifter, 2006) studier fant generelt at barnelærere sjeldent ivaretok og 

validerte barns negative emosjoner på en god nok måte. Med bakgrunn i disse funnene 

oppmuntrer Ahn til bruk av programmer som bør fokusere på å fremme emosjonell 

kompetanse ved å gi barnehagelærere metoder for hvordan de bør sosialisere emosjoner med 

barna. Ahn & Stifter (2006) foreslår videre at dersom lærere rundt barnet uttrykker interesse i 
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respons på barnets emosjoner og viser respekt for deres emosjonelle erfaringer, kan dette ha 

signifikant betydning for barnets emosjonelle utvikling. I tillegg til hensiktsmessig 

modellering og adekvat respondering på barns emosjoner, kan voksne være med på å fremme 

emosjonell kompetanse hos barn gjennom hvordan de lærer og veileder deres emosjoner.  

1.4.3 Læring om, og veiledning av emosjoner 

Læring knyttet opp mot emosjonell sosialisering refererer til voksnes bruk av instruksjon og 

veiledning for å hjelpe barnet med å sette sammen emosjonsuttrykk, situasjoner og ord til et 

sammenhengende mønster slik at de forstår årsaken bak sine emosjoner (Denham et al., 

1997). Emosjonsladede situasjoner gir voksne en mulighet for å lære barnet om emosjoner 

gjennom diskusjon og samtale. Samtaler hvor voksne navngir emosjoner og forklarer barnet 

årsaker og konsekvenser av disse, er med på å øke barnets emosjonsforståelse, lære barnet om 

når emosjoner bør eller ikke bør uttrykkes, samt konsekvensene ved å uttrykke eller ikke 

uttrykke emosjoner (Denham, 1998; Gottman et al., 1997). Emosjonsrelaterte diskusjoner 

bidrar til å hjelpe barnet med å forstå egne og andres emosjoner i tillegg til å bygge opp 

barnets emosjonelle vokabular (Denham, Cook, & Zoller, 1992). Barnehageansatte er, som 

foreldre naturligvis med på å navngi, uttrykke og regulere emosjoner, enten negative eller 

positive, intensjonelt eller ikke (Ahn & Stifter, 2006). Dette er videre med på å fremme 

barnets positive emosjonsuttrykk og bruk av adaptive emosjonsregulerende strategier 

(Denham et al., 1992; Garner, 2006).  

Denham, Bassett og Zinsser (2012) har foreslått at lærere som diskuterer emosjoner med barn 

er med på å gi dem verktøy i å uttrykke og/eller regulere emosjoner. Dette vil videre føre til at 

barnet føler seg bedre eller finner måter å føle seg bedre på, og er med på å øke barnets 

emosjonelle kunnskap. Ahn (2005) fant gjennom sine kvalitative observasjoner at 

førskolelærere som brukte emosjonsrelaterte diskusjoner bidro til å hjelpe barna med å antyde 

årsaker til egne negative emosjoner og var med på å lære dem konstruktive måter å uttrykke 

negative emosjoner på. Dette legger føringer for hvordan barnehageansattes emosjonsrelaterte 

diskusjoner og veiledning kan bidra til å fremme barns emosjonelle kompetanse.   
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1.5 Kunnskap om emosjonell sosialisering og 

betydning for praksis i barnehagen 

Voksne i barnehagen kan reagere på barns emosjoner ved å vise empati, støtte og/eller fysisk 

nærhet, eller ved å distrahere, ignorere eller respondere negativt på barnets emosjoner (Ahn, 

2005; Ahn & Stifter, 2006). Mange voksne har generelt liten bevissthet på hvordan de møter 

barns emosjonelle behov og hvordan de sosialiserer emosjoner i relasjon med barna. 

Resultatet av dette blir ofte automatiske reaksjoner som ignorering eller sinne (Hansen, Lund, 

& Brenne, 2017). Det barnet derimot trenger er voksne som er bevisst egen væremåte, bevisst 

på barnets emosjonelle uttrykk, forstår underliggende behov og aksepterer alle barnets 

følelser. Dersom barn skal få respekt for, og ønske å inngå i relasjon med voksne i 

barnehagen, er det nødvendig med trygge voksenpersoner som har kontroll over egen atferd 

og reaksjoner i samspill med barna (Drugli & Nordahl, 2014; Pianta et al., 2002) 

Det har blitt foreslått at voksne som jobber med barn bør ha kunnskap nok til å hjelpe barn 

med å forstå og regulere emosjoner ved å modellere passende emosjoner, vise 

hensiktsmessige responser på emosjoner, lære dem om emosjoner og bruke positive 

emosjoner for å støtte læring (Hyson, 2002). Hyson (2002) er blant forskerne som har 

foreslått at feltet har behov for koordinert innsats for å forstå barnehagelæreres bidrag i 

sosialiseringsprosessen av emosjoner og utvikle handlingsteorier for å kunne utdanne 

barnehageansatte og lærere i dette. Den foreliggende kunnskapen om sosialisering og 

betydningen dette har for barnets emosjonelle utvikling legger føringer for hvordan dagens 

barnehage og barnehageansatte kan bidra og tilrettelegge for utvikling av adekvat emosjonell 

kompetanse hos barnet. Dette blant annet ved å gjøre barnehageansatte bevisste på sin rolle 

som sosialiseringsfigur, bli bevisst egne reaksjoner og atferd, og således viktigheten av å være 

en god rollemodell for barns emosjoner, reagere hensiktsmessig på deres emosjoner og 

fokusere på samtaler og diskusjoner om emosjoner i relasjonen med barna. Denham og 

kollegaer (2012) hevder at for å fremme en hensiktsmessig emosjonell sosialisering bør 

opplæring av barnehageansatte fokusere på å hjelpe dem til å verdsette deres støttende rolle i 

henhold til barns emosjoner og gi dem spesifikke strategier å bruke for å reagere på barns 

emosjoner, spesielt emosjoner som sinne, frykt og tristhet.  

En strategi for å imøtekomme, reagere på, lære og håndtere barns emosjoner og som denne 

studien søker å lære og undersøke blant barnehageansatte, er emosjonsveiledning. Rose, 

McGuire-Snieckus og Gilbert (2015) hevder at bruk av emosjonsveiledning er med på å skape 
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en kontekst som gjør at barnets emosjonelle erfaringer både eksplisitt og meningsfylt kan 

uttrykkes. I en studie gjennomført av sistnevnte hvor 127 voksne som arbeidet med skolebarn 

fikk opplæring i emosjonsveiledende ferdigheter, fant den kvalitative delen av studien at de 

voksne samlet sett i etterkant opplevde at bruk av emosjonsveiledning i møte med barna 

gjorde det mulig for dem å kommunisere mer effektivt og konsistent med barna i stressende 

situasjoner, at de brukte mindre emosjonsunnvikelse i sin tilnærming og at det bidro til å roe 

ned utfordrende situasjoner. De voksne oppfattet at bruk av emosjonsveiledning i møte med 

barna var med på å fremme barnets selvbevissthet på egne emosjoner, at det bidro til positiv 

regulering av egen atferd og at det førte til oppfattelse av bedre relasjoner mellom voksen og 

barn (Rose, McGuire- Snieckus, & Gilbert, 2015). Selv om denne studien ble gjennomført i 

skolesammenheng, kan den legge føring for hvilken verdi opplæring av emosjonsveiledning 

kan ha for voksne som arbeider med barn i barnehagen.  

1.6 Tuning in to Kids  

Økt kunnskap og anerkjennelse rundt viktigheten av emosjonsveiledning for emosjonell 

kompetanse har ført til utvikling av flere emosjonsfokuserte programmer. Blant disse er 

Tuning in to Kids (TIK), et foreldreveiledningsprogram utviklet av australske Sophie 

Havighurst og Ann Harley (2007). TIK er blant annet basert på John Gottmans mangeårige 

forskning på emosjoner og er teoretisk forankret i forskning som viser til hvordan foreldres 

emosjonelle sosialiseringspraksis (og deres meta-emosjonsfilosofi) kan være med på å påvirke 

barnets emosjonelle kompetanse, atferd, sosiale ferdigheter og andre betydningsfulle utfall 

(Gottman et al., 1996; 1997).  

TIK er et evidensbasert program som hjelper foreldre/omsorgsgivere å lære barn om 

emosjoner, i tillegg til å bygge nære og støttende relasjoner (Havighurst et al., 2009). Det 

overordnede målet er å øke barnets emosjonelle kompetanse og positivt påvirke barnets 

sosiale- og atferdsmessige fungering. Dette gjøres blant annet ved å lære 

foreldre/omsorgsgivere ferdigheter i emosjonsveiledning. Sentralt står Gottman og DeClaires 

(1997) forslag om fem steg til emosjonsveiledning; (a) bli bevisst på barnets følelser, spesielt 

dersom de er av lavere intensitet, (b) se barnets følelser som en mulighet for intimitet og 

læring, (c) være lyttende og empatisk, og anerkjenne alle følelser hos barnet, (d) hjelpe barnet 

med å sette ord på følelser og (e) veilede barnet med å løse problemer og sette grenser dersom 

nødvendig. Gjennom disse stegene kan foreldre hjelpe barnet med å forstå og håndtere egne 



17 

 

emosjoner, i tillegg til å forbedre barnets emosjonelle kunnskap, forståelse, regulering og 

atferd (Gottman et al., 1996;1997)  

Programmet fokuserer videre på å utvikle støttende og emosjonelt responsive foreldre som 

også er sentralt i en relasjon preget av trygg tilknytning (Ainsworth et al., 1978; Laible & 

Thompson, 1998). Dette bygger på en antakelse om at barn utvikler sin kapasitet til å 

reflektere rundt emosjonelle erfaringer og regulere sine responser når foreldre retter 

oppmerksomhet mot lavere/moderate emosjoner, (i motsetning til kun å reagere på utvisning 

av sterke emosjoner) støtter, beroliger og hjelper dem med å lære om, og regulere alle typer 

emosjoner (Havighurst, et al., 2009). Dersom nære personer lærer barnet å identifisere, 

håndtere og akseptere emosjoner heller enn å forsøke å endre deres oppfattelse eller atferd, vil 

dette sammen med anerkjennelse og emosjonell forståelse redusere sannsynligheten for 

eskalerende emosjoner og problematiserende atferd. Denne prosessen foregår i en utviklings- 

og tilknytningsmessig kontekst. TIK lærer foreldre om læringsevner hos barnet de første årene 

og komplimenterer og styrker den relasjonelle konteksten barnet utvikler seg i.  

Et sentralt mål er å styrke foreldre-barn relasjonen gjennom å forbedre foreldres 

oppmerksomhet og regulering, slik at de fremstår som rolige, sensitive og responderende på 

barnet og dets emosjoner (Havighurst et al., 2009). En viktig del av opplæringen handler 

således om å adressere egne holdninger og reaksjoner (meta-emosjoner) gjennom å 

anerkjenne det emosjonelle klimaet man selv vokste opp og hvordan dette har påvirket 

oppfatninger og responser på emosjoner. Dette blant annet for å bli bevisst på automatiske 

responser både hos seg selv og hos barnet, samt være bevisst hvordan man fremstår for barnet 

i emosjonelle situasjoner. Programmet lærer dermed foreldre å utvikle ferdigheter i å regulere 

egne emosjoner før de responderer på barnets emosjoner (Havighurst et al., 2009).  

Programmet er pilotert, revidert og gjennomført med gode resultater blant ulike populasjoner. 

Blant resultatene rapporteres det om signifikant økning i foreldres selvrapportering og 

observerte holdning til emosjonsveiledning, reduksjon av emosjonsunnvikelse, samt økt 

emosjonsbevissthet og regulering (Lawluv, Havighurst, Wilson, Harley, & Northam, 2014; 

Havighurst et al., 2009; 2010). Studier med barn av foreldre som har deltatt på opplæringen 

har vist bedret emosjonell kunnskap, reduserte atferdsproblemer, redusert angst og forbedret 

sosial fungering (Havighurst, Wilson, Harley, Kehoe, Efron et al., 2013; Wilson et al., 2012).  
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1.6.1 Tuning in to Kids barnehageversjon 

I forbindelse med dette pilotprosjektet ble TIK modifisert til en versjon tilpasset norske 

barnehager og barnehageansattes behov og praksis. Versjonen ble utviklet av Marit Bergum 

Hansen og Kristin Lund ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og 

Sør) og Anne Synnøve Brenne ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske 

helse og barnevern (RKBU Midt- Norge). Opplæringsprogrammet er en forkortet versjon av 

det opprinnelige programmet og har en varighet på ca. 2 ½ time, samt en oppfriskningsøkt på 

1- ½ time. Møtene inkluderer teori, eksempler og praktiske øvelser som utfordrer deltakerne 

til diskusjon rundt ulike temaer og situasjoner som er aktuelle i en barnehagehverdag.  

Opplæringen i barnehagen adresserer mye av innholdet i foreldreversjonen av TIK- 

programmet, men på en forkortet, konsis måte tilpasset barnehageansatte. Fokuset for 

opplæringen ligger først og fremst på betydningen av forskningsbasert kunnskap om barns 

utvikling. Hensikten er å øke forståelse for barns behov for hjelp med emosjonsregulering og 

rette oppmerksomheten mot relasjonens betydning og barnehageansattes rolle som sekundær 

omsorgsgiver i henhold til dette. Videre ligger fokuset på å gi eksempler på hvordan denne 

etablerte kunnskapen kan påvirke rutiner i barnehagen og ansattes fremstilling overfor barna. 

Sentralt står emosjonsveiledning og Gottman og DeClaries (1997) fem steg knyttet til dette og 

hvordan voksnes praktisering av dette kan bidra til at barn lærer å regulere sine emosjoner på 

en adekvat måte. En viktig del av opplæringen er å trekke kontraster mellom ulike 

emosjonelle sosialiseringsstiler, hvorav de mest sentrale er emosjonsveiledende og 

emosjonsunnvikende stil. Dette er for at barnehageansatte skal bli kjent med, og bevisst på at 

egne tanker og holdninger påvirker hvordan de uttrykker, responderer på, og lærer barn om 

emosjoner, samt hvordan dette videre kan påvirke barnets emosjonelle utvikling. Da 

emosjonsunnvikelse er en relativt vanlig måte å respondere på barns emosjoner på, er 

hensikten at ansatte skal gjenkjenne eventuelt bruk av denne stilen hos seg selv, som igjen kan 

bidra til motivasjon for endring.  

Målet med opplæringen er å lære, og dermed fremme, barnehageansattes bruk av 

emosjonsveiledning i hverdagsinteraksjoner og i relasjon med barna, for gjennom dette å 

styrke ferdigheter som støtter voksen-barn relasjonen og utviklingen av barns emosjonelle 

kompetanse. I dette ligger også et ønske om å redusere bruk av emosjonsunnvikelse. 
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1.7 Formål, problemstillinger og hypoteser 

Tidligere empiri referert til innledningsvis gir støtte for at en emosjonsveiledende stil har 

positiv innvirkning på utviklingen av emosjonell kompetanse hos barn. En stor del av 

forskning til nå har fokusert på foreldres sosialisering av emosjoner og deres bruk av 

emosjonsveiledning i utviklingen av barns emosjonelle kompetanse. Dette har resultert i flere 

foreldreveiledningsprogrammer ment for å fremme dette. Langt mindre finnes på 

barnehageansattes involvering og emosjonsfokuserte opplæringsprogrammer med fokus på 

emosjonsveiledning til bruk i barnehage. Forskning har vist gode resultater ved bruk av det 

emosjonsfokuserte programmet TIK i foreldresammenheng (se eks. Wilson et al., 2012; 

Havighurst et al., 2013), og det vil derfor være hensiktsmessig å undersøke om et slikt 

program også kan være nyttig i en barnehagesetting. Målet med dette pilotprosjektet er å 

undersøke effekten av å gi barnehageansatte opplæringsprogrammet Tuning in to Kids 

barnehageversjon (TIK- BHG) med fokus på emosjonsveiledning som en måte å snakke med 

og imøtekomme barnas emosjoner på. Det finnes få, om noen, eksisterende studier med bruk 

av TIK blant barnehageansatte og ingen opplæringsprogrammer på nasjonal basis som 

spesifikt tar sikte på bruk av emosjonsveiledning i barnehage. Utgangspunktet og motivasjon 

for studien er empiri som viser at støttende og veiledende voksne både individuelt og 

kollektivt kan bidra til å fremme/styrke barns emosjonelle kompetanse- som videre kan bidra 

til flere positive utviklingsutfall for barna.  

Studien ønsket innledningsvis å undersøke om det forelå noen sammenheng mellom 

barnehageansattes emosjonsstil og relasjonskvalitet med barna. Dette basert på Pianta (1999) 

sin antakelse om at voksnes uttrykk og reaksjoner på barns følelsesmessige behov kan påvirke 

den gjensidige interaksjonen og relasjonen mellom barn og voksen. Studien ønsket videre å 

undersøke om TIK-BHG kan være et hensiktsmessig verktøy til bruk i barnehagen. Denne 

studien kan således bidra til både å rette oppmerksomhet mot potensielle positive effekter ved 

bruk av et emosjonsfokusert program i barnehage, og øke vår kunnskap om emosjonell 

sosialiseringspraksis blant barnehageansatte. Basert på tidligere forskning på 

foreldreversjonen av programmet som har vist økt rapportering av emosjonsveiledende stil og 

reduksjon i en emosjonsunnvikende stil, samt en hensikt om å bedre relasjonen mellom 

voksen og barn (Wilson et al, 2012; Havighurst et al., 2013), ønsket denne studien å 

undersøke om barnehageansatte som mottok opplæringen rapporterte om samme positive 

utfall. Dette ledet til følgende problemstillinger;  
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Er det noen sammenheng mellom barnehageansattes rapporterte emosjonsstil og 

relasjonskvalitet mellom barn og voksen i barnehagen? 

I hvilken grad kan opplæring i emosjonsveiledning påvirke barnehageansattes oppfatning av 

egen emosjonell stil? 

I hvilken grad kan emosjonsveiledning av barn ha betydning for relasjonen mellom 

barnehageansatt og barnet?  

Basert på forskning referert til tidligere vil det være plausibelt å anta at det foreligger en 

sammenheng mellom emosjonsstil og relasjonskvalitet; at en økning i en emosjonsveiledende 

stil har sammenheng med rapportering av økt nivå av nærhet og reduksjon i konflikt i 

relasjonen mellom barn og voksen. Dette på bakgrunn av tidligere forskning som viser til at 

en nær relasjon mellom voksen og barn forutsetter voksne som har evne til å respondere 

adekvat på barnets emosjonelle signaler, gi dem støtte, er gode rollemodeller og viser varme 

og aksept for barnets følelser (Pianta, 1999; Pianta et al., 2003). Videre antas det at studien vil 

finne støtte for at en økning i en emosjonsunnvikende stil har sammenheng med en økning i 

rapportert konfliktnivå og reduksjon i rapportert i nærhet. Dette baseres på tidligere forskning 

som viser at kvaliteten på en relasjon er lavere dersom læringsmiljøet og interaksjonen 

mellom barn og voksen er preget av lite sensitivitet, som igjen kan være kjennetegn ved en 

emosjonsunnvikende stil (Birch & Ladd, 1997; Hamre & Pianta, 2005).  

I henhold til foreliggende empiri og tidligere studier på TIK blant foreldre som referert til 

ovenfor, er en hypotese at ansatte som mottar opplæringsprogrammet vil rapportere om 

økning i en emosjonsveiledende stil og en reduksjon i emosjonsunnvikende stil. På bakgrunn 

av Eisenberg, Cumberland og Spinrad (1998) sin teori om at foreldres emosjonsrelaterte 

atferd påvirker kvaliteten på relasjonen med barnet, og Gottmans og kollegaers (1997) teori 

om at emosjonsveiledning fører til bedret relasjon, antas det at opplæringen kan føre til bedret 

relasjonskvalitet mellom barn og voksen i barnehagen rapportert gjennom høyere nærhet og 

lavere konflikt.  

Til tross for at studien ikke måler emosjonell kompetanse hos barna, legges det til grunn en 

antakelse om at det vil ha positive utviklingsutfall for barnet å omgås med voksne i 

barnehagen som har bedrete ferdigheter i emosjonsveiledning, reduserer emosjonsunnvikelse, 

samt har god kunnskap om emosjonell kompetanse og utvikling hos barn. 
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2 Metode 

2.1 Forskningsdesign og prosedyre 

Studien benyttet et mixed design med pre-posttest og med venteliste-kontrollgruppe (heretter 

referert til som kontrollgruppe). Dette var antatt å være det mest hensiktsmessige designet å 

bruke for å adressere de identifiserte forskningsspørsmålene og for å undersøke effektene av 

opplæringsprogrammet. En intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe ble sammenlignet for å 

identifisere eventuell effekt av opplæringsprogrammet.  

Barnehagene og deres ansatte ble rekruttert ut i fra tidligere interesse for norske Tuning in to 

Kids (N-TIK) som er blitt gitt foreldre ved noen av barnehagene i en pilotstudie, samt i 

henhold til ansattstørrelse, antall barn i barnehagen og beliggenhet. Førstehåndskontakt ble 

etablert med områdestyrer eller barnehageleder per telefon og/eller over mail for forespørsel 

om interesse og eventuell oversendelse av informasjonsskriv og samtykkeskjemaer. Åtte 

barnehager ble kontaktet, hvorav fire ønsket å delta. Informasjonsskriv med samtykkeskjema 

ble distribuert, innsamlet og underskrevet av barnehageleder, ansatte og foresatte på vegne av 

barna ved storebarnsavdelinger (Se vedlegg 1 og 2). Innhenting av samtykke fra foresatte var 

nødvendig da ansatte skulle vurdere relasjonskvaliteten til enkeltbarn ved 

storebarnsavdelinger.  

Barnehagene ble delt inn i intervensjonsgruppe og kontrollgruppe. Dette for å forhindre 

eventuell smitteeffekt som kunne oppstått mellom avdelinger dersom barnehagen innad hadde 

fått dele avdelinger inn i intervensjonsgruppe og kontrollgruppe. Tre barnehager med små 

ansattgrupper ble valgt som intervensjonsbarnehager og barnehagen med størst ansattgruppe 

ble valgt som kontrollgruppe. Denne grupperingen ble foretatt på bakgrunn av praktiske 

hensyn og for å få likest antall ansatte i de to gruppene. Delingen var mer tilfeldig enn ikke, 

da egenskaper innad i gruppene ikke ble tatt i betraktning for utvelgelsen.  

Ansatte i intervensjonsbarnehagene (n=32) fikk opplæringsprogrammet relativt raskt, mens 

ansatte i kontrollgruppen (n=23) fikk dette når studieperioden var over. 

Opplæringsprogrammet ble holdt i barnehagene eller i lokaler tilknyttet disse i forbindelse 

med personalmøter i barnehagetiden eller på kveldstid. Opplæringen hadde en varighet på ca. 

2 ½ time og ble formidlet av personer ved RBUP Sør og Øst eller RKBU Midt-Norge som 

hadde sertifisering til å holde kurset. Omtrent åtte uker etter opplæringsdagen deltok ansatte i 
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intervensjonsgruppen på et oppfriskningskurs med en varighet på 1- 1 ½ time. Hensikten med 

dette var å opprettholde de lærte prinsippene ut i fra hovedaspektene ved 

opplæringsprogrammet, og derav bruk av emosjonsveiledning i praksis og i dagligdags 

relasjon med barna. Denne delen var også ment å adressere utfordringer og erfaringer rundt 

bruken av dette i praksis. I forbindelse med dette fikk barnehagene utdelt laminerte 

eksemplarer av trygghetssirkelen (Se vedlegg 6) og et ark med ulike emosjonsuttrykk som de 

kunne bruke som verktøy i relasjon med barna (Se vedlegg 7). Trygghetssirkelen brukes både 

som en tilnærming og en modell for å utvikle trygg tilknytning og trygge relasjoner mellom 

barn og omsorgsperson, og som et verktøy for å forstå og møte barns behov (Marvin, Cooper, 

Hoffman, & Powell, 2002).  

Spørreskjemaer ble distribuert til intervensjonsbarnehagene og kontrollbarnehagen ved to 

målingstidspunkter; en førmåling (T1) og en ettermåling (T2). Intervensjonsbarnehagene 

besvarte disse i forkant av opplæringen (T1) og rundt 12 uker etter (T2). Kontrollbarnehagen 

besvarte spørreskjemaene med tilsvarende tidsintervall som intervensjonsbarnehagene. Til 

tross for at endringer ofte er funnet umiddelbart etter intervensjonen ble det valgt å legge 

andre datainnsamling etter 12 uker. Dette fordi senere måling anses som en bedre indikator på 

om programmet har vært effektivt, da umiddelbare effekter har en tendens til å avta over tid 

(Reedtz, Handegård, & Mørch, 2011). Ressursbegrensninger, sykdom og tidsmangel i 

barnehagene, samt denne oppgavens tidsomfang gjorde det mulig med kun to 

datainnsamlinger. I tillegg gjorde disse utfordringene at eksakt antall uker mellom målingene 

varierte noe mellom barnehagene.  

Alle ansatte besvarte et skjema om sosiodemografisk informasjon og bakgrunnsdata ved T1. 

Ansatte ved småbarnsavdelinger besvarte ett kortere spørreskjema ved hver av 

målingstidspunktene. Ansatte på storebarnsavdelinger besvarte lengre skjema da de skulle 

vurdere relasjonskvaliteten til enkeltbarn ved deres avdeling. Det ble foretatt tilfeldig tildeling 

av opptil tre barn per ansatt for å få et bredere mål på relasjonskvalitet for hver ansatt. Antall 

barn per ansatt var avhengig av antall barn per avdeling som hadde samtykke fra foresatte til å 

delta i studien. Tilfeldig tildeling ble foretatt ved å trekke barn i ulike aldersgrupper fra de 

innsamlede samtykkeskjemaene og tildele hver ansatt. Dette ble gjort for å forhindre at 

ansatte selv valgte barn de hadde en god relasjon til og dermed unngå eventuelle skjevheter 

dette kunne medført. Ansatte ved storebarnsavdelinger vurderte relasjonskvaliteten til samme 

barn ved begge målingstidspunktene. Til sammen ble relasjonskvaliteten vurdert for 66 barn, 

33 i intervensjonsgruppen og 33 i kontrollgruppen.  
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2.2 Utvalg 

Deltakerne i studien var barnehageansatte (n=55) og barn (n=66) fra fire offentlige barnehager 

på østlandsområdet. De ansatte besto av 40 kvinner (72,7%) og 15 menn (27,3%). Alderen på 

de ansatte varierte mellom 19 og 63 år (M=36.44, SD=10.16). Av de ansatte var 28 ansatt på 

småbarnsavdeling (50,9%) og 27 (49,1%) på storebarnavdeling. 

Av de ansatte som besvarte sin stillingstittel oppga ti av deltakerne at de var ansatt som 

pedagogisk leder, 15 som førskolelære og 21 som barnehageassistenter. De resterende oppga 

andre stillingstitler; fem var ansatt som barne- og ungdomsarbeider, én som barnepleier og én 

som barnevernspedagog. Førtitre av de ansatte hadde fast stilling, åtte hadde vikariat og én et 

engasjement i barnehagen. Av de som oppga sin stillingsprosent var 40 av deltakerne ansatt i 

100 % stilling, tre i deltidsstilling på 50- 80% og én i lavere deltidsstilling på 30-40%.  

De ansatte hadde ulik utdanningsbakgrunn og erfaring med barn. Seks av de ansatte var 

ufaglærte, elleve hadde fullført videregående skole, 21 hadde utdanning som førskolelærer, én 

som spesialpedagog, tolv hadde en bachelorgrad innenfor ulike fagområder og fire oppga 

annen høyere utdanning. Tre ansatte hadde bachelor i pedagogikk, én innen barnevern og åtte 

innenfor andre ikke-relevante fagfelt. Tre ansatte hadde master i pedagogikk og tre ansatte 

master i noe annet ikke relevant. I henhold til erfaring med barn i yrkessammenheng oppga tre 

av de ansatte at de hadde 0-1 års erfaring med barn, ni hadde 2-4 års erfaring, tolv hadde 5-7 

års erfaring og 21 ansatte hadde mer enn 10 års erfaring.  

I henhold til motivasjon for å delta i studien oppga 44,2% av de ansatte at de var sterkt 

motiverte, 44,2% at de var nokså motiverte, 9,6% at de var litt motiverte og 1,9% var ikke 

motivert for deltakelse. Ingen av de ansatte (n=55) hadde tidligere deltatt på kurs i 

emosjonsveiledning.  

Barna (n=66) som ble målt i studien var mellom 2 og 6 år (M=3.88, SD=1.03) og gikk på 

storebarnsavdelinger ved fire ulike barnehager. Kun barn fra storebarnsavdelinger ble målt i 

studien, da spørreskjemaet som var ment å måle relasjonskvalitet mellom voksen og barn er 

validert for barn fra 3-9 år (Birch & Ladd, 1998) og forutsetter noe språkkunnskaper hos 

barnet. Barna besto av like mange gutter og jenter. I henhold til varighet på bekjentskap 

mellom barn og voksen i barnehagen hadde 45,5% av bekjentskapene vart i 0-6 måneder, 3% 

i 6-12 måneder, 22,7% i 1- 2 år og 21,2% i 2 år eller mer, mens 7,6% oppga ikke dette. 
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2.3 Måleinstrumenter  

Spørreskjemaer ved T1 samlet sosiodemografisk informasjon og bakgrunnsdata om 

deltakerne, mens skjemaene både ved T1 og T2 kartla emosjonsstil og relasjonskvalitet (blant 

voksne og barn på storebarnsavdeling) (Se skjemaer i Vedlegg 3, 4 og 5).  

2.3.1 Sosiodemografisk informasjon og bakgrunnsdata 

For å kartlegge sosiodemografisk- og bakgrunnsinformasjon ved deltakerne ble det lagt til 

spørsmål om ansattes kjønn, alder, utdanning, stillingstype, ansettelseslengde, stillingsprosent 

erfaring med barn i yrkessammenheng, mestringsfølelse i møte med barn, tidligere 

kurserfaring og motivasjon for studien. I henhold til informasjon om barnet ble det lagt til 

spørsmål om barnets alder og lengde på bekjentskap mellom voksen og barn. 

2.3.2 Ansattes emosjonelle stil 

Til studiens formål ble det eksisterende spørreskjemaet Parent Emotional Style Questionnaire 

(PESQ; Havighurst et al., 2009) gjort om til en versjon tilpasset barnehageansatte. PESQ 

består av 21 påstander og er en tilpasset versjon av spørreskjemaet Maternal Emotional Style 

Questionnaire (MESQ; Lagacé‐Séguin & Coplan, 2005) som består av 14 påstander. PESQ 

har som formål å kartlegge det Gottman og DeClaire (1997) omtaler som 

emosjonsveiledende- og emosjonsunnvikende foreldrestil. Hensikten er å vurdere foreldres 

responsstil på deres barns negative emosjoner. Foreldre skal ta stilling til sin holdning til 

barnets emosjoner gjennom påstander knyttet til tristhet, sinne og bekymring. Svarene 

summeres i to subskalaer; emosjonsveiledende stil og emosjonsunnvikende stil. Påstandene 

skåres på en 5-punkts Likert-skala fra 1 (sterkt uenig) til 5 (sterkt enig). 

Versjonen tilpasset barnehageansatte ble navngitt Teacher Emotional Style Questionnaire 

(TESQ). TESQ består av de 21 samme påstandene som i PESQ, men med en ordlyd tilpasset 

barnehageansatte og påstander om responser på emosjoner som sinne og tristhet hos barn 

generelt. Dette til forskjell fra foreldreversjonen hvor foreldre tar stilling til respons på 

emosjoner hos deres eget barn. Eksempelvis ble påstanden «når barnet mitt er bekymret, bør 

vi løse problemet» fra foreldreversjonen omgjort til «når et barn er bekymret, bør vi løse 

problemet».  
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Sammensetningen av spørsmålene i de to skalaene som var ment å måle emosjonsveiledning 

og emosjonsunnvikelse ble endret noe fra originalversjonen av PESQ før studiens 

gjennomføring. Dette fordi spørsmålene som i originalversjonen av PESQ er ment å måle 

emosjonsveiledning legger vekt på at voksne reagerer direkte med problemløsning når barnet 

er emosjonelt og utviser følelser som sinne og bekymring (Wilson et al., 2012). I TIK sin 

konseptualisering er imidlertid problemløsning vurdert som emosjonsunnvikelse dersom 

barnets emosjoner ikke imøtekommes først. For å forsøke å tilpasse skalaene til TIK sin 

konseptualisering av emosjonsveiledning og problemløsning ble fire av spørsmålene som i 

originalversjonen av spørreskjemaet er ment å måle emosjonsveiledning overført til skalaen 

som målte emosjonsunnvikelse. Eksempel på spørsmål som ble overført fra skalaen 

emosjonsveiledning til emosjonsunnvikelse var; «Når et barn er sint, bør jeg løse problemet».  

Alle ansatte besvarte TESQ ved to tidspunkter. Cronbach’s alpha for skalaen 

emosjonsveiledning (åtte påstander) var .76 ved T1 og .75 ved T2, og for unnvikende (tolv 

påstander) .82 ved T1 og .86 ved T2. Det ble besluttet å fjerne påstanden «jeg foretrekker at et 

barn er glad fremfor veldig emosjonell», da dette reduserte Cronbach’s alpha betraktelig. 

Dette utsagnet korrelerte gjennomgående lavt med de andre utsagnene i skalaen unnvikende, 

som indikerer at dette ikke måler det samme som de andre utsagnene like godt. Ut ifra et 

teoretisk perspektiv kan man være lite emosjonsunnvikende selv om man foretrekker at et 

barn er glad.  

2.3.3 Personalets opplevelse av nærhet og konflikt med barna 

For å vurdere hvordan barnehageansatte subjektivt oppfattet relasjonskvaliteten med 

enkeltbarn ble Student Teacher Relation Scale (STRS) benyttet. STRS er utviklet av Robert 

V. Pianta (2001) og har sin bakgrunn i tilknytningsteori. Selvrapporteringsskjemaet tar sikte 

på å måle en lærers/barnehageansattes oppfattelse av hans/hennes relasjon med et bestemt 

barn gjennom påstander knyttet til de tre subskalaene nærhet, konflikt og avhengighet. 

Skjemaet er utviklet for og brukes på barn i alderen 3-9 år (Howes & Richie, 1999) og er 

validert til norske førskolebarn (Solheim, Berg- Nielsen, & Wichstrøm, 2012).  

Studien benyttet kortversjonen av STRS, STRS-SF som består av 15 påstander som de ansatte 

skal ta stilling til ved bruk av en Likert-skala som går fra 1 (passer absolutt ikke) til 5 (passer 

absolutt). Kortversjonen består av subskalaene nærhet og konflikt. Subskalaen nærhet (åtte 

utsagn) kartlegger i hvilken grad voksne opplever gode følelser, åpen kommunikasjon og 
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varme i relasjonen til barnet (Pianta & Stuhlman, 2004). Konfliktskalaen (syv utsagn) 

kartlegger negativitet i relasjonen mellom barnehageansatt og barnet.  

Kun ansatte ved storebarnsavdelinger fylte ut STRS-SF da spørreskjemaet i hovedsak er 

designet for barn i alderen 3-9 år, og forutsetter noe språkkunnskaper hos barnet. Ansatte 

vurderte relasjonskvaliteten til 1-3 tilfeldig tildelte barn ved sin avdeling ved to 

målingstidspunkter. Cronbach’s alpha for subskalaen nærhet T1 var .83 og .85 ved T2, og for 

konfliktskalaen .84 ved T1 og .89 ved T2. Spørreskjemaet ble brukt med tillatelse fra 

opprettsinnehaver Robert V. Pianta.  

2.4 Etiske vurderinger 

Studien var meldepliktig basert på Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjenestes (NSD) 

forskningsetiske retningslinjer og ble godkjent forut for gjennomføring (prosjektnummer 

55299). Studien har gjennom hele studieperioden fulgt alle foreliggende etiske retningslinjer 

gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (2016). 

Barnehageleder, barnehageansatte og foresatte til barn på storebarnsavdelinger ble gitt 

informasjonsskriv og avga samtykke til deltakelse. Data og mulige personidentifiserende 

opplysninger ble umiddelbart etter siste datainnsamling avidentifisert med kodenummer og 

oppbevart kun tilgjengelig for arbeidende med prosjektet. Analysene ble foretatt på 

gruppenivå for å forhindre potensiell gjenkjennelse av deltakerne gjennom direkte 

identifiserende opplysninger. Anonymitet og konfidensialitet ble ivaretatt gjennom hele 

prosjektperioden, både i møte med deltakerne og i henhold til håndtering av data.  

2.5 Håndtering av manglende data 

Det ble ansett som sårbart å utelukke besvarelser fra respondenter som var noe mangelfulle og 

det ble derfor besluttet å inkludere besvarelser som hadde svart på minst 2/3 av spørsmålene 

for hver skala for at gjennomsnittskåren skulle inkluderes i videre analyser. Ingen 

respondenter hadde imidlertid tilstrekkelig mangelfulle besvarelser til å bli ekskludert fra 

studien.  
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2.6 Statistiske analyser 

Analysene av datasettet ble utført med programmet IBM SPSS Statistics 25.0. Metodevalg 

begrunnes med bakgrunn i studiens hensikt å undersøke sammenhenger og evaluere et 

opplæringsprogram i emosjonsveiledning for barnehageansatte.  

Innledningsvis ble det gjennomført reliabilitetstesting (Cronbach’s alpha) av 

måleinstrumentene, samt deskriptive analyser for å undersøke karakteristikker ved utvalget, 

gjennomsnitt, standardavvik og normalfordeling ut i fra forskyvning (skewness) og 

opphopning (kurtosis) for de ulike variablene. Det eksisterer flere ulike måter å teste 

normalfordeling av datamaterialet på, hvorav en av disse er ved signifikanstesting og Shapiro-

Wilk (Field, 2013). Det finnes imidlertid begrensninger knyttet til bruk av signifikanstesting 

for undersøkelse av normalfordeling, hvorav blant annet Field (2013) hevder at 

signifikanstesting ved små utvalg kan ha for lav sensitivitet til å avdekke ikke-normalfordelte 

datasett. Denne studien benyttet derfor grafiske fremstillinger og deskriptiv statistikk for å 

undersøke normalfordeling ved variablene. Variablene som ikke var normalfordelte ble 

forsøkt normalisert ved log transformering. Da det ikke var noen forskjell i innledende 

analyser, ble videre analyser foretatt med de originale variabelverdiene. Disse er dermed 

presentert i resultatene.  

For å undersøke om intervensjonsgruppen og kontrollgruppen var balanserte i utgangspunktet 

ble gruppene sammenlignet på demografiske variabler og bakgrunnsvariabler. Det ble 

benyttet t-test for kontinuerlig data og chi-kvadrat for kategoriske data. Videre ble det 

gjennomført uavhengige t-tester og univariate kovariansanalyser (ANCOVA) for å undersøke 

om gruppene var relativt like på utfallsvariablene ved T1. Dette for å kunne konkludere med 

at eventuell effekt av opplæringsprogrammet ikke skyldes grunnleggende forskjeller i 

utvalget. Da enkelte av variablene var noe skjevfordelte, ble det benyttet både ikke-

parametriske tester og parametriske tester. Da disse viste samme utfall, ble det vurdert som 

mest hensiktsmessig å presentere uavhengige t-tester. Dette blant annet fordi parametriske 

tester anses som mer robuste, kan brukes dersom det ikke foreligger ekstreme observasjoner 

og fordi ikke-parametriske metoder er vesentlig svakere enn t-testen i små datasett (Altman & 

Bland, 2009; Bland & Altman, 2009).  

For å undersøke potensiell samvariasjon mellom utfallsvariablene i studien ble Pearsons 

korrelasjonskoeffesient (r) benyttet. Dette ble gjennomført på målene knyttet til ansatte og 
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barn på storebarnsavdelinger ved T1, da studien i hovedsak ønsket å se på faktorers samtidige 

sammenheng, og ikke utviklingen over tid. Ifølge Cohen (1998) uttrykker r=.10 til .29 svak 

samvariasjon, r=.30 til .49 medium/moderat samvariasjon og r= .50 til 1.0 sterk samvariasjon. 

Enkle linære regresjonsanalyser ble utført for å undersøke forklart varians mellom uavhengige 

og avhengige variabler. Da hver voksen ved storebarnsavdeling vurderte flere barn (opptil tre 

barn) kan dette bidra til såkalt avhengighet i data, dvs. at observasjonene i analysene bygger 

på ikke er uavhengige av hverandre (Field, 2013). Dette vil i så fall være et brudd på en 

sentral forutsetning ved regresjonsanalyse, hvorav konsekvensen av dette kan bli at 

signifikanstestene blir for liberale og derav enklere å finne signifikante effekter. 

Flernivåanalyse ble dermed benyttet for å ta hensyn til mulig avhengighet. Da denne analysen 

ikke viste noen tegn til avhengighet i data (dvs. at variansen i gjennomsnittlig skåre for barna 

den enkelte voksne vurderte, ikke var signifikant), ble resultater fra vanlig regresjonsanalyse 

benyttet og presentert isteden.  

For å undersøke effektene ved opplæringsprogrammet og om det forelå en differensiell 

utvikling mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen fra pre til post-måling, ble 

General Linear Model (GLM) med repeterte målinger benyttet. Signifikante hovedeffekter 

indikerer i dette tilfellet en endring i hele gruppen over tid, mens interaksjonseffekt gir uttrykk 

for om kombinasjonen av gruppebetingelse og utfallsvariabel over tid (pre-post) hadde 

betydning for utfallsmålene.  

I alle analyser av forskjeller mellom grupper ble et statistisk signifikansnivå på p<0.05 brukt. 

Cohen’s d (Cohen, 1998) ble brukt for å undersøke effektstørrelsen knyttet til hver av 

gruppene separat og ble regnet ut med formelen: Cohen’s d= (M2-M1)/ SD. Tolkningen av 

Cohen’s d verdier ble ut i fra Cohens kriterier definert som liten (d=0.2), medium (d=0.5) 

eller stor (d=.08). 
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3 Resultater 

3.1 Deskriptive og preliminære analyser 

Av de 59 ansatte som besvarte spørreskjema ved T1 returnerte 55 spørreskjemaene ved T2. 

Dette resulterte i 93,2% retur-rate mellom tidspunktene. Ansatte som ikke returnerte 

spørreskjemaer ved T2 (n=4) var ikke signifikant forskjellige fra resten av utvalget på noen av 

variablene. Det var ingen signifikante forskjeller i retur-rate mellom ansatte i 

intervensjonsgruppen (n=32, 91,4%) og kontrollgruppen (n=23, 95,83%), X2(1,N= 59)=.44, 

p=.51 fra T1 til T2. Barna som ikke ble returnert skjemaer for ved T2 (n=9, retur-rate 88%) 

var heller ikke signifikant forskjellige fra resten av utvalget på noen av variablene. Alle de ni 

barna som ikke ble returnert for ved T2 tilhørte imidlertid intervensjonsbarnehager.  

Karakteristikker ved utvalget (demografiske- og bakgrunnsvariabler) ble innledningsvis 

sammenlignet mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen ved T1 for å undersøke om 

gruppene var balanserte i utgangspunktet. Ingen signifikante forskjeller mellom de to 

gruppene ble funnet i henhold til karakteristikker ved ansatte som alder, kjønn, type stilling, 

erfaring, lengde på ansettelse og motivasjon for deltakelse. Dette indikerte at fordelingen av 

ansatte i de to gruppene var godt balansert og utelukket dermed behovet for å inkludere 

kovariater i videre analyser for ansatte (emosjonsstil) (Pocock, Assmann, Enos, & Kasten, 

2002). Barna i intervensjonsgruppen (M=4.36, SD=.78) var i midlertid signifikant eldre enn 

barna i kontrollgruppen (M=3.39, SD=1.03); t(64)=4.31, p=.000. Dette blant annet fordi 

kontrollbarnehagen hadde en sammensetning av 2-åringer og litt større barn på 

storebarnsavdelingene. Dermed ble det nødvendig å inkludere alder som kovariat i videre 

analyser som inkluderte mål på barna (relasjonskvalitet). 

Preliminære analyser ble gjennomført for å undersøke fordeling av data i utvalget. Deskriptiv 

statistikk og grafiske fremstillinger indikerte at distribueringen av skårene for variablene 

emosjonsveiledning, emosjonsunnvikelse og nærhet var normalfordelte, med skewness og 

kurtosisverdier godt innenfor aksepterte grenseverdier på +/- 1.5 (Tabachnick & Fidell, 2007) 

(se Tabell 1). Variabelen konflikt var imidlertid noe skjevfordelt for intervensjonsgruppen ved 

begge tidspunkt, samt for kontrollgruppen ved T2. Nærhet for kontrollgruppen hadde også 

noe høy kurtosisverdi ved T2. Disse variablene ble dermed log transformert for å undersøke 

om dette førte til normalfordeling. Da analysene med transformerte variabler presenterte like 
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resultater som uten transformering ble det besluttet å benytte de originale variablene for 

videre analyser. Disse er derfor presentert i resultatene.  

For å undersøke om det forelå gruppeforskjeller mellom intervensjonsgruppene og 

kontrollgruppen i henhold til utfallsvariabler ved T1 ble det gjennomført uavhengige t-tester. 

Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene i henhold til rapportert 

emosjonsveiledning, emosjonsunnvikelse, nærhet eller konflikt ved T1 (Tabell 1). 

Gjennomsnittene presentert i Tabell 1 er før analyser kontrollert for alder på variablene 

nærhet og konflikt. Det ble i tillegg gjennomført univariate kovariansanalyser (ANCOVA) for 

å undersøke potensielle forskjeller mellom gruppene i relasjonskvalitet kontrollert for alder 

ved T1. Det var ingen signifikante forskjeller for nærhet, X2(1,N= 66)=3.40, p=.070 eller 

konflikt X2(1,N= 66)=2.88, p=.096 . Resultatene fra de overnevnte analysene indikerte at 

gruppene var balanserte før opplæringen.  

Tabell 1: Gjennomsnitt, standardavvik, fordeling og uavhengig t-test av utfallsmål ved pretest 

  Pretest  Posttest   

 n Mean(SD) Skewness/ 

Kurtosis 

 Mean(SD) Skewness/ 

Kurtosis 

t(df) 

pretest 

p 

STRS         

  Nærhet         

    Intervensjon 33 4.25(.50) -.74/.74  4.31(.45) -.27/-.92 1.69(64) .096 

    Kontroll 33 4.02(.61) -.27/1.06  4.13(.67) -1.04/1.98   

  Konflikt         

    Intervensjon 33 1.56(.59) 1.48/2.52  1.73(.72) 1.44/1.94 -1.05(64) .299 

    Kontroll 33 1.72(.64) .60/-.76  1.79(.81) 1.61/3.62   

TESQ         

  Veiledning          

    Intervensjon 32 4.27(.48) -.16/-.70  4.04(.53) -.24/-.93 .75(53) .459 

    Kontroll 23 4.10(.43) -.71/.33  4.15(.42) -.18/-.58   

  Unnvikelse         

     Intervensjon 32 3.10(.60) -.26/.88  2.78(.67) -.04/-.23 -.66(53) .536 

     Kontroll 23 3.19(.43) .61/.30  3.26(.36) -.19/.37   

Note:*STRS=Student Teacher Relation Scale, TESQ= Teacher Emotional Style Questionnaire  
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Resultatene presentert i Tabell 1 viser at storebarnsansatte både i intervensjonsgruppen og i 

kontrollgruppen ved T1 generelt opplever høyt nivå av nærhet (intervensjon, M=4.25, 

venteliste-kontroll, M=4.02) og relativt lavt nivå av konflikt (intervensjon, M=1.56, kontroll, 

M=1.72) i sin relasjon med barna. Videre rapporterte ansatte i begge gruppene om høye skårer 

på en oppfatning forenelig med en emosjonsveiledende stil (intervensjon, M=4.27; kontroll, 

M= 4.10), og noe lavere for emosjonsunnvikende stil (intervensjon, M=3.10; kontroll, 

M=3.19).  

3.2 Bivariate korrelasjoner og regresjonsanalyser 

For å undersøke om det forelå noen samvariasjon mellom studievariablene ut ifra 

studiehypotesene ble det gjennomført korrelasjonsanalyse ved bruk av Pearsons produkt- 

moment korrelasjonskoeffesient (r). Da enkelte av variablene ikke var helt linære ble også 

korrelasjonsanalysene foretatt med en ikke-parametrisk analyse (Spearman’s rho). 

Sammenligninger av Spearman’s rho med Pearons’s korrelasjonskoeffesient i analysene viste 

imidlertid de samme assosiasjonene og støttet dermed robustheten til parametriske tester. 

Pearson’s r er derfor presentert i resultatene. Korrelasjonsmatrisen (Tabell 2) viser en oversikt 

over sammenhenger mellom studievariablene for voksen og barn ved storebarnsavdelinger 

ved T1.  

I denne studien korrelerer emosjonsunnvikelse og emosjonsveiledning signifikant moderat 

positivt med hverandre (r=.306*, p<0.05), og nærhet og konflikt signifikant moderat negativt 

med hverandre (r=-.402**, p=<0,01). Korrelasjonsmatrisen (Tabell 2) gir ingen indikasjon på 

multikollinearitet mellom variablene, da ingen av korrelasjonene overskrider r=>.90 (Field, 

2013).  

Tabell 2: Bivariate korrelasjonsanalyser for voksne og barn ved tidspunkt 1 

 1. 2. 3. 4. 

1. Nærhet T1 -    

2. Konflikt T1 -.402** -   

3. Emosjonsveiledning T1 .301* -.077 -  

4. Emosjonsunnvikelse T1 .252* -.253* .306* - 

Note: *p<0.05  **<0.01     
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En av studiehypotesene var at det ville foreligge sammenheng mellom emosjonsstil og 

relasjonskvalitet. Resultatene presentert i Tabell 2 viser at emosjonsveiledning korrelerer 

signifikant moderat positivt med nærhet i relasjonen (r=.301*, p=<0.05), men ikke signifikant 

med konflikt. Emosjonsunnvikelse korrelerer noe overaskende signifikant lavt negativt med 

konflikt (r=-.253*, p=<0.05), og også noe overraskende svakt signifikant positivt med nærhet 

(r=.252*, p=<0.05).  

Enkle separate regresjonsanalyser ble videre gjennomført for å undersøke signifikante 

sammenhenger mellom emosjonsstil og relasjonskvalitet videre og for å undersøke om 

variansen i relasjonskvalitet kan forklares av ansattes emosjonsstil. Preliminære analyser ble 

gjennomført for å sikre antakelsen om normalfordeling og linearitet som er en forutsetning for 

videre regresjonsanalyser. 

En av hypotesene forut for studien var at økning i en emosjonsveiledende stil ville ha en 

sammenheng med rapportering av økt nærhet i relasjonen med barn. En svak positiv 

sammenheng ble bekreftet gjennom innledende korrelasjonsanalyse (Tabell 2). Enkel lineær 

regresjonsanalyse ble gjennomført for å undersøke hvor mye varians i nærhet 

emosjonsveiledende stil kunne forklare. Regresjonsanalysen viste at barnehageansattes 

oppfattede emosjonsveiledende stil signifikant kan predikere opplevd nærhet i barn-voksen 

relasjonen, F(1,64)=6.37, p=.014 og indikerer at voksnes rapporterte bruk av 

emosjonsveiledning kan forklare 9,1 % av den totale variasjonen (R2=0.091) i nærhet. 

Regresjonsligningen var: predikert nærhet= 2.12+0.472 (emosjonsveiledning). Dette indikerer 

at når skåren på en emosjonsveiledende stil øker, øker også skåren på nærhet i relasjonen. 

Dette ser dermed ut til å støtte hypotesen om at det foreligger en sammenheng, og at det kan 

tyde på at en økning emosjonsveiledende stil har sammenheng med rapportering av økt nivå 

av nærhet i relasjonen.  

En annen antakelse forut for studien var at oppfattet emosjonsunnvikende stil hos ansatte 

hadde en sammenheng med konflikt i relasjonen mellom barn og voksen. Innledende analyser 

av dette (Tabell 2) viste at emosjonsunnvikende stil var signifikant negativt lavt korrelert med 

konflikt. Enkel lineær regresjon viste at barnehageansattes oppfattede emosjonsunnvikende 

stil signifikant kan predikere opplevd konfliktnivå mellom voksen og barn, F(1,64)=4.36, 

p=.041 og at emosjonsunnvikelse kan forklare 6,4% av den totale variasjonen (R2=0.064) i 

opplevd konfliktnivå mellom barn og voksen. Regresjonsligningen var: predikert 

konfliktnivå= 2.48-0.256 (emosjonsunnvikelse). Dette tyder på at når skåren på 
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emosjonsunnvikelse øker, synker skåren på konflikt. Dette er ikke i tråd med fremlagt 

hypotese om at økt emosjonsunnvikelse har sammenheng med rapportering av en økning 

oppfattet konfliktnivå.  

 I og med at det ble funnet en signifikant svak positiv korrelasjon mellom emosjonsunnvikelse 

og nærhet, ønsket studien å se videre på hvor mye varians i nærhet en emosjonsunnvikende 

stil kunne forklare. Analyser viste til at emosjonsunnvikelse signifikant kan predikere 

rapportert nærhet, F(1,64)=4.35, p=.041 og at emosjonsunnvikelse kan forklare 6,4 % av 

variansen (R2=0.064) i opplevd nærhet. Regresjonsligningen var: predikert opplevd 

nærhet=3.38+0.235 (emosjonsunnvikelse). Dette tyder imidlertid på at når skåren på 

emosjonsunnvikelse øker, øker også skåren på nærhet. Dette er ikke i samsvar med fremlagt 

hypotese om at økt emosjonsunnvikelse har sammenheng med rapportering av økt 

konfliktnivå og redusert rapportering av nærhet.  

3.3 Effekter av opplæringen 

For å undersøke effektene av opplæringen og om det forelå differensiell utvikling mellom 

intervensjonsgruppen og kontrollgruppen fra pre til post-måling, ble General Linear Model 

(GLM) med pretest-posttest som repeterte målinger benyttet. Tabell 3 og 4 viser 

intervensjonsutfallene for variablene, inkludert interaksjon mellom tid (utfallsvariabel fra pre 

til post) og gruppebetingelse. Hovedeffekter reflekterer om det er noen endring i 

utfallsvariabelen over de to målingstidspunktene for intervensjonsgruppen og kontrollgruppen 

samlet. En signifikant interaksjon mellom tid (utfallsvariabel fra pre til post) og gruppe 

reflekterer en signifikant forskjell i utfallsvariabelen og at endring over tid varierer i henhold 

til gruppebetingelse. Signifikante interaksjonseffekter er presentert grafisk. Hovedeffekter 

rapporteres i teksten dersom interaksjon mellom tid og gruppe ikke var signifikant.  

3.3.1 Utfall relatert til emosjonsstil 

Ansattes emosjonsstil ble målt ved emosjonsveiledning og emosjonsunnvikelse. Tabell 3 viser 

resultatene fra GLM med repeterte målinger for utfall relatert til emosjonsstil. Det var ingen 

signifikant endring i rapportert emosjonsveiledning for hele gruppen samlet fra første til andre 

målingstidspunkt, reflektert gjennom ikke-signifikant hovedeffekt av tid. Ikke-signifikant 

interaksjon mellom tid og gruppebetingelse indikerte heller ingen signifikant endring i 

rapportert emosjonsveiledning fra første til andre måling for gruppene hver for seg. Det ble 
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derimot funnet signifikant interaksjonseffekt mellom tid og gruppe for emosjonsunnvikelse 

(intervensjon vs. kontroll), F(1, 53)=8.25, p=006, som reflekterer at rapportert 

emosjonsunnvikelse fra pre til postmåling er signifikant forskjellig for gruppene. Deskriptiv 

statistikk og grafisk fremstilling viste at ansatte i intervensjonsgruppen rapporterte om 

signifikant reduksjon i emosjonsunnvikelse sammenlignet med kontrollgruppen fra første til 

andre måling (Se figur 1). Resultatene i Tabell 3 viser effektstørrelse (d-verdi) på 0.50 som 

ifølge Cohen’s kriterie kan bli tolkes som en medium effektstørrelse (Cohen, 1998).  

Tabell 3: Utfall for emosjonsstil hos ansatte  

*TESQ= Teacher Emotional Style Questionnaire  

 

Figur 1: Signifikant interaksjonseffekt mellom emosjonsunnvikelse (pre-post) og 

gruppebetingelse (Intervensjon vs. Kontroll) 

  Pretest  Posttest  Test av interaksjon  

Variabel n Mean SE  Mean SE  df F p d 

TESQ            

  Emosjonsveiledning 

    Intervensjon 

    Kontroll 

 

32 

23 

 

4.27 

4.10 

 

0.08 

0.09 

  

4.04 

4.15 

 

0.10 

0.09 

  

1, 53 

 

2.05 

 

.158 

 

0.45 

0.12 

 Emosjonsunnvikelse 

    Intervensjon 

    Kontroll 

 

32 

23 

 

3.10 

3.19 

 

0.11 

0.09 

  

2.78 

3.26 

 

0.12 

0.75 

  

1, 53 

 

8.25 

 

.006 

 

0.50 

0.18 



35 

 

3.3.2 Utfall relatert til barn-voksen relasjonen 

Ansattes rapporterte relasjonskvalitet med enkeltbarn ble målt ved nærhet og konflikt. Tabell 

4 viser resultatene for utfall relatert til relasjonskvaliteten mellom voksen og barn kontrollert 

for alder på barna. Ansatte fra begge gruppene rapporterte om økt nærhet over tid, indikert 

med en signifikant hovedeffekt, F(1.63)=.9.869, p=.003. Resultatene viste videre en 

interaksjonseffekt mellom tid og alder for nærhet, F(1.63)=7.743, p=.007 og indikerer at 

endringen fra førmåling til ettermåling for rapportert nærhet for hele utvalget er betinget 

barnas alder. Dette indikerer at endringen i nærhet er forskjellig ut i fra barnas alder. Til tross 

for endring i rapportert nærhet for hele gruppen, forelå det imidlertid ingen signifikant 

interaksjonseffekt mellom tid og gruppe for nærhet kontrollert for alder. Dette indikerer at det 

ikke var en signifikant endring i nærhet i den ene gruppen sammenlignet med den andre fra 

T1 til T2. 

Ingen signifikant hovedeffekt av tid for rapportert konfliktnivå reflekterer at det ikke var noen 

endring i rapportert konfliktnivået for hele utvalget fra første til andre måling. Det forelå 

heller ingen signifikant interaksjonseffekt mellom tid og gruppe for konflikt kontrollert for 

alder, som indikerer at det ikke var noen endring i konfliktnivå for verken 

intervensjonsgruppen eller kontrollgruppen. De overnevnte resultatene indikerer dermed at 

det ikke var noen signifikant endring mellom intervensjonsgruppe og kontrollgruppe i 

henhold til oppfattet relasjonskvalitet kontrollert for alder ved de to ulike 

målingstidspunktene.  

Tabell 4: Utfall for relasjonskvalitet mellom voksen og barn 

   Adjusted meana    

  Pretest  Posttest  Test av interaksjon  

Variabel n Mean SE  Mean SE  df    F p d 

STRS            

  Nærhet 

   Intervensjon 

    Kontroll 

 

33 

33 

 

4.28 

3.99 

 

0.10 

0.10 

  

4.40 

4.04 

 

0.10 

0.10 

  

1.63 

 

 

.664 

 

.418 

 

0.25 

0.08 

  Konflikt 

   Intervensjon 

    Kontroll 

 

33 

33 

 

1.50 

1.78 

 

0.11 

0.11 

  

1.65 

1.87 

 

0.14 

0.14 

  

1.63 

 

.181 

 

 

.672 

 

0.23 

0.18 

*STRS=Student Teacher Relation Style,  aKontrollert for alder 
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4 Diskusjon 

4.1 Hovedfunn 

Denne pilotstudien undersøkte innvirkningen av opplæringsprammet Tuning in to Kids 

barnehageversjon (TIK-BHG) på barnehageansatte ved fire barnehager på Østlandsområdet. 

Tidligere evaluereringer av barnehageversjonen eksisterer ikke. Målet med studien var 

gjennom opplæring å øke bruk av emosjonsveiledning blant barnehagepersonale som en måte 

å imøtekomme og respondere på barns emosjoner, samt redusere en unnvikende og ikke- 

støttende praksis ved å bevisstgjøre barnehageansatte på deres oppfatning av og tilnærming til 

barns emosjoner. Studien undersøkte innledende om det forelå noen sammenheng mellom 

barnehageansattes rapporterte emosjonsstil og deres relasjonskvalitet med barna, for deretter å 

se om opplæringsprogrammet kan ha effekt på barnehageansattes oppfatning av egen 

emosjonsstil og deres relasjonskvalitet med barna.  

Studien fant støtte for at det var en moderat positiv sammenheng mellom emosjonsveiledning 

og nærhet, samt en svak negativ sammenheng mellom emosjonsunnvikelse og konflikt. 

Videre ble det funnet en svak positiv sammenheng mellom emosjonsunnvikelse og nærhet. I 

samsvar med antakelsene forut, fant studien i tillegg støtte for at intervensjonsgruppen, men 

ikke kontrollgruppen, rapporterte om redusert emosjonsunnvikelse som følge av opplæringen. 

Studien fant ikke støtte for økt rapportering av emosjonsveiledende emosjonsstil etter 

deltakelse. Resultatene tyder på at det ikke foreligger endring i relasjonskvalitet mellom 

voksen og barn som følge av opplæringen.  

Diskusjonen nedenfor vil innledende ta for seg sammenhengen mellom emosjonsstil og 

relasjonskvalitet, og videre diskutere studiens funn relatert til TIK-BHG opplæringen; 

emosjonsstil og relasjonskvaliteten mellom voksen og barn. Deretter vil det redegjøres for 

styrker og begrensninger ved studien. Implikasjoner og forslag til videre forskning vil bli gitt 

underveis i diskusjonsdelen, men vil også oppsummeres i eget punkt mot slutten av oppgaven. 

4.2 Sammenhengen mellom emosjonsstil og 

relasjonskvalitet 

Studien fant støtte for hypotesen om en positiv sammenheng mellom barnehageansattes 

rapporterte emosjonsveiledende stil og nærhet i relasjonen med barna. Økt rapportering av 
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emosjonsveiledning tyder på økt rapportering av nærhet i relasjonen mellom voksen og barn. 

Til tross for at ingen tidligere studier har sett på akkurat denne sammenhengen, kan funnene 

ses i sammenheng med studier som har sett på aspekter ved en emosjonsveiledende stil og 

relasjonskvalitet. Studiens funn er således i samsvar med tidligere forskning som viser til at 

voksnes ferdigheter og evne til å respondere adekvat på barnets emosjonelle signaler, deres 

evne til å støtte, vise varme og aksept for alle barnets følelser, (aspekter ved en 

emosjonsveiledende stil), har en sammenheng med en god og nær relasjon (Pianta, 1999; 

Pianta et al., 2003). Videre kan funnene ses i sammenheng med tidligere forskning som har 

vist at kvaliteten på relasjonen mellom barnehagepersonell og barn er høyere innenfor 

positive emosjonelle klimaer kjennetegnet av støttende interaksjon mellom voksen og barn, 

og der hvor voksne utviser stor grad av sensitivitet; tilsvarende egenskaper ved en 

emosjonsveiledende stil (Birch & Ladd, 1997; Hamre & Pianta, 2005). Studien fant imidlertid 

ikke støtte for at det forelå noen sammenheng mellom emosjonsveiledning og konflikt.  

Studiens funn av en svak sammenheng mellom en emosjonsunnvikende stil og konflikt i 

relasjonen, var noe uventet negativ. Økt rapportering av emosjonsunnvikelse kan tyde på 

reduksjon i oppfattet konfliktnivå, noe som ikke støtter studiens hypotese om at en økning i 

rapportert emosjonsunnvikelse har sammenheng med en økning i konfliktnivå. Det finnes til 

studiens kunnskap lite, om noe forskning på relasjonen mellom disse aspektene, og således 

lite direkte sammenligningsgrunnlag. Funnet er likevel i noe kontrast til tidligere funn som 

viser til at kvaliteten på relasjonen er lavere dersom interaksjonene mellom voksen og barn 

gjennomgående er preget av lite sensitivitet, som kan være kjennetegn ved en 

emosjonsunnvikende stil (Birch & Ladd, 1997; Hamre & Pianta, 2005). Funnet i den 

herværende studien kan imidlertid reflektere en situasjonsspesifikk effekt. En mulig forklaring 

på sammenhengen kan være at voksne med en emosjonsunnvikende stil som også rapporterer 

om lavere konfliktnivå i større grad unngår å gå inn i interaksjon i situasjoner der barn utviser 

negative emosjoner eller emosjoner av høyere intensitet, og trekker seg ut av mulige 

konfliktsituasjoner med barnet. Eventuelt kan det tenkes at en unnvikende tilnærming på 

barns emosjoner på kort sikt fører til mindre konfliktnivå, ved at barna blir avledet og at de 

voksne klarer å dempe uro ved å ignorere eller unnvike følelsen hos barnet. På lang sikt kan 

det likevel spekuleres rundt om denne unnvikelsen bidrar til at barna blir mer utilpass med 

følelser. Sammenhengen kan også stille spørsmål om unnvikelse og ignorering hos 

barnehageansatte har en mer positiv/mindre uheldig effekt på barna enn de samme trekkene 

hos foreldre. Dette bør derfor undersøkes videre.  
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Studien fant også støtte for at det var en svak, positiv sammenheng mellom 

emosjonsunnvikelse og nærhet. Økt emosjonsunnvikelse tyder på en økning i rapportert 

nærhet. Funnene støtter ikke studiens hypotese om at økt emosjonsunnvikelse har 

sammenheng med redusert rapportering av nærhet. Til studiens kunnskap er denne relasjonen 

ikke tidligere undersøkt, og det er noe uklart hvorfor studien finner en slik sammenheng. Det 

kan tenkes at også dette reflekterer en situasjonsspesifikk effekt og at voksne som praktiserer 

en unnvikende stil unngår situasjoner med barn hvor det utvises negative emosjoner, eller 

emosjoner med høyere intensitet slik som sinne og bekymring, men at de likevel opplever 

høyt nivå av nærhet med barnet i situasjoner som ikke involverer slike emosjoner. Til tross for 

at voksne som praktiserer en emosjonsunnvikende stil ofte kan ha mangel på oppmerksomhet 

på emosjoner og ikke imøtekommer disse på en god nok måte, kan de likevel være varme og 

omtenksomme (Gottman et al., 1996;1997), og kan derfor også oppleve høy grad av nærhet i 

relasjon med barnet. Funnet kan muligens ses i sammenheng med den overnevnte 

sammenhengen mellom emosjonsunnvikelse og konflikt; det kan tenkes at en unnvikende 

tilnærming på kort sikt kan føre til høyere nærhet, men at dette er noe som endres over tid. 

Også funnet av denne sammenhengen bidrar til å reise spørsmål om hvorvidt unnvikelse og 

ignorering blant barnehageansatte har samme uheldige effekter på barn som de samme 

trekkene hos foreldre.  

Studien funn av sammenhenger ser ut til å støtte Pianta (1999) sin antakelse om at voksnes 

uttrykk og reaksjoner på barns følelsesmessige behov påvirker relasjonen mellom barn og 

voksen. Det må imidlertid understrekes at funnene av sammenhengene i denne studien er ut i 

fra barnehageansattes opplevelse av relasjonen, og at dette ikke nødvendigvis gjenspeiler 

barnets oppfatning. Sammenhengene i denne studien bør imidlertid ses på med varsomhet. Til 

tross for funn av enkelte sammenhenger mellom barnehageansattes rapporterte emosjonsstil 

og relasjonskvalitet, er disse sammenhengene relativt svake og det trengs mer forskning for å 

verifisere funnene og for å bekrefte reelle sammenhenger. Sammenhengene kan imidlertid gi 

et uttrykk for hvordan relasjonskvalitet ser ut til å endre seg som en funksjon av emosjonsstil. 

Videre studier bør se om disse sammenhengene foreligger med aktuelle kontroll- og 

moderator variabler, og også undersøke sammenhengene over tid.  
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4.3 Emosjonsstil 

Relativt mange ansatte i utvalget var grunnleggende noe unnvikende i sin tilnærming til barns 

emosjoner. Dette kom blant annet til uttrykk gjennom svar på spørsmål som angikk hvordan 

man møter sinne og bekymring hos barn. Som antatt og i tråd med studiens mål ble det funnet 

støtte for at barnehageansatte i intervensjonsgruppen, men ikke i kontrollgruppen, rapporterte 

om signifikante endringer i emosjonsstil i etterkant av opplæringen. I samsvar med tidligere 

funn fra studier på foreldreversjonen av TIK (eks. Havighurst et al, 2010; Wilson et al., 2012), 

rapporterte barnehageansatte som deltok på opplæringen om signifikant reduksjon i rapportert 

emosjonsunnvikelse, med moderat effektstørrelse. Reduksjon i rapportert emosjonsunnvikelse 

kan mulig forklares av opplæringens fokus på å bli bevisst egen emosjonell stil og derav 

hvordan man møter barns emosjoner. Dette kan ha bidratt til at barnehageansatte har blitt mer 

bevisst på egen bruk av emosjonsunnvikelse, som igjen kan ha motivert til en reduksjon av 

denne stilen i møte med barna i etterkant av opplæringen.  

Tidligere studier har vist at emosjonsunnvikende stil hos foreldre har vært relatert til mindre 

optimale utfall for barn (Gottman, et al., 1997; Eisenberg et al., 1996). Blant disse er lavere 

emosjonell kompetanse, høyere nivå av internaliserende vanskeligheter og vanskeligheter 

med å regulere sine egne følelser (eks. Eisenberg et al, 1999; Morris et al., 2007). Dersom 

barna gjennomgående møtes av unnvikelse, kan de få en oppfatning om at emosjoner er noe 

negativt som igjen kan føre til at de bli umotiverte til å kjenne på egne emosjoner og dermed 

forsøke å unngå dem (Denham & Kohanoff, 2002). Dette kan bidra til at de ikke utforsker 

emosjoner ytterligere, som videre kan føre til at deres emosjonelle forståelse ikke øker. 

Negative konsekvenser relatert til å bli møtt gjennomgående med en emosjonsunnvikende stil 

er samtidig vist å være større for yngre enn for eldre barn (Katz et al., 2012). Dette gjør at 

barn i barnehagealder og deres emosjonelle utvikling sannsynligvis er mer sårbar for 

barnehagepersonell som i stedet for å være oppmerksom og anerkjennende i møte med deres 

emosjoner, er unnvikende og ignorerende. Til tross for at det er behov for mer forskning som 

undersøker den direkte påvirkningen av barnehageansattes emosjonelle stil på utvikling av 

emosjonell kompetanse hos barnet, er forskningsfeltet relativt entydig i at unnvikelse generelt 

er uheldig for barns utvikling (se eks. Eisenberg et al., 1999, Gottman et al., 1997; Ramsden 

& Hubbard, 2002). Med tanke på den korte intervensjonen og kun en oppfølging, er studiens 

funn av redusert rapportert unnvikelse i intervensjonsgruppen dermed svært lovende og kan 

ha viktige konsekvenser for hvordan barna blir møtt av ansatte i barnehagen.  
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Studien resultater reflekterte en lav, men ikke signifikant nedgang i intervensjonsgruppens 

rapportering av emosjonsveiledning fra T1 til T2. Dette skyldes sannsynligvis at deltakerne er 

blitt mer bevisst på manglende bruk av emosjonsveiledning etter opplæring. Tidligere studier 

gjort på TIK foreldreversjon tyder på at det oppleves som lettere for deltakere å redusere 

emosjonsunnvikelse enn å øke emosjonsveiledning (bla. Wilson et al., 2012), og derav at det 

virker lettere å fjerne/minke noe, enn å tilføye noe. Til tross for den ønskede reduksjonen i 

oppfattet emosjonsunnvikelse etter opplæring, rapporterte altså ansatte i intervensjonsgruppen 

ingen økning i rapportert emosjonsveiledning. Manglende økning i rapportert 

emosjonsveiledning kan blant annet ses i kontrast til Havighurst, Wilson, Harley, Prior, & 

Kehoe (2010) sitt studie som fant at foreldre etter TIK-opplæring rapporterte om økt 

emosjonsveiledning og redusert emosjonsunnvikelse. Den herværende studiens funn er 

imidlertid i samsvar med Havighurst, Wilson, Harley, Kehoe, Efron & Prior (2013) og 

Wilson, Havighurst & Harley (2012) sine studier som fant at deltakerne ikke rapporterte om 

økt emosjonsveiledning etter opplæring, til tross for redusert emosjonsunnvikelse. Havighurst 

og kollegaers studie (2013) fulgte imidlertid opp med observasjon for å undersøke om det 

kunne foreligge effekter som de kvantitative selvrapporteringsmålene ikke fanget opp, og fant 

gjennom dette at de som hadde mottatt opplæringen brukte signifikant flere emosjonsladede 

ord og emosjonelle diskurser som var forenelig med en emosjonsveiledende stil i møte med 

barna. Til tross for at studien ikke fant noen endring i selvrapportert emosjonsveiledning, fant 

man ved observasjon altså økt bruk av en emosjonsveiledende stil. Andre tidligere studier på 

TIK som har benyttet selvrapportering for å undersøke emosjonell stil hos foreldre har senere 

vist seg å være begrenset (Havighurst et al., 2009). Studier som har brukt både foreldres egen 

rapportering og observert emosjonsstil, har funnet at disse målene ikke nødvendigvis 

korrelerer høyt med hverandre (Baker, Fenning, & Crnic, 2011). Dette vektlegger verdien av å 

bruke direkte mål dersom mulig og legger føringer for at observasjonsmålinger sannsynligvis 

kan være en mer reliabel indikator for eventuell økning i emosjonsveiledning (Havighurst et 

al., 2010; Lauw et al., 2014). Det er dermed en mulighet for at barnehageansatte som mottok 

opplæring i den herværende studien kan ha økt bruk av emosjonsveiledning i møte med barna, 

til tross for at dette ikke er reflektert gjennom selvrapporteringen. Fremtidig forskning på 

programmet bør dermed bruke observasjonsmål som et tilleggsmål til kvantitativ 

selvrapportering.  

Manglende rapportering av økning i en emosjonsveiledning i intervensjonsgruppen etter 

opplæring kan mulig forklares av at rollen som barnehageansatt skiller seg betraktelig fra 
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rollen som forelder. Dette først og fremst fordi relasjonen mellom forelder og barn er antatt å 

være mye nærere enn relasjonen mellom barn og barnehageansatt, i tillegg til at foreldre som 

oftest har færre barn å forholde seg til. Det kan tenkes at det for foreldre sammenlignet med 

barnehageansatte er lettere å benytte/øke emosjonsveiledning. Barnehagepersonell håndterer 

stort sett mange barn, har ofte ansvar for store barnegrupper og jobber ofte under sterkt 

tidspress ut i fra en omfattende pedagogisk plan. Samtidig opplever de sannsynligvis flere 

overgangssituasjoner og konflikter mellom barn som gjør at handlinger og responser ofte må 

komme raskt for å avdekke og unngå både reelle og potensielle konfliktsituasjoner. 

Manglende økning i emosjonsveiledning kan dermed reflektere at barnehageansatte også etter 

opplæring utøver automatiske responser og/eller at de oppfatter at de ikke har tid til å 

praktisere emosjonsveiledning gjennomgående i barnehagen. Det kan videre tenkes at det tar 

tid å endre automatiske reaksjoner, og at det som nevnt tidligere virker lettere å redusere 

emosjonsunnvikelse enn å øke emosjonsveiledning (bla. Wilson et al., 2012). Uansett kan 

redusert emosjonsunnvikelse være en begynnelse mot å være mer emosjonsveiledende, til 

tross for at det muligens er behov for utvidet opplæringstid og oppfølging for å se tydeligere 

funn relatert til emosjonsveiledning i barnehagen. 

Hvordan voksne reagerer på barns emosjoner har vist seg å være ulik i henhold til barnets 

alder og utviklingsnivå (Ahn & Stifter, 2006). Tidligere studier har sett at voksne i møte med 

små barns emosjoner ofte bruker fysisk omsorg og distraksjon, mens de med førskolebarn i 

større grad bruker verbal kommunikasjon (Denham et al., 2012). Ettersom barna i studien har 

et relativt stort aldersspenn, kan dette ha medført at ansatte synes det var vanskelig å tilpasse 

bruk av emosjonsveiledning til ulike aldersgrupper, spesielt hos de minste barna med lite 

språk. Dette ble også verbalt formidlet av ansatte i etterkant av opplæringen, og kan ha bidratt 

til manglende økning i rapportert emosjonsveiledning. Fremtidig opplæring bør i større grad 

legge vekt på at bruk av emosjonsveiledning i møte med barn er aldersspesifikt, og bør 

muligens tilnærmes noe ulikt for ansatte på storebarnsavdeling og småbarnsavdeling.  

I henhold til studiens funn er det interessant å reflektere rundt måleinstrumentet TESQ som 

ble brukt til å måle ansattes emosjonsstil. Tidligere studier på TIK med foreldre som har brukt 

samme måleinstrument (PESQ; tilpasset foreldre) har påpekt at sammensetningen av 

spørsmålene i de to skalaene emosjonsveiledning og emosjonsunnvikelse ikke nødvendigvis 

samsvarer helt med TIK sin konseptualisering av disse begrepene (Wilson et al., 2012). Som 

nevnt i metodedelen ble sammensetningen av spørsmålene i skalaene til TESQ endret før 

gjennomføring. Spørsmålene i den opprinnelige skalaen i PESQ som er ment å måle 
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emosjonsveiledning er formulert slik at man går direkte til problemløsning, uten å anerkjenne 

og adresse barnets følelser. I TIK sin konseptualisering av emosjonsveiledning er imidlertid 

problemløsning vurdert som emosjonsunnvikelse hvis barnets emosjoner ikke imøtekommes 

først. Flere av spørsmålene som i originale PESQ er ment å måle emosjonsveiledning ble 

dermed overført til skalaen som målte emosjonsunnvikelse da disse ut i fra TIK sin 

konseptualisering var mer forenelig med emosjonsunnvikelse. Under TIK-opplæringen blir 

voksne lært at det ofte er altfor lett å gå rett på problemløsning, men at det helles kan utsettes 

som det siste steget, og således ikke alltid er nødvendig når man emosjonsveileder barnet. 

Kontrollanalyser gjennomført i denne studien viste at det ikke ville vært reduksjon i 

emosjonsunnvikelse i intervensjonsgruppen etter opplæringen dersom studien hadde benyttet 

den originale sammensetningen. Dette indikerer at endringen i emosjonsunnvikelse er basert 

på hvordan emosjonsunnvikelse er blitt forstått og målt i denne studien. Denne 

operasjonaliseringen trengs derfor å bekreftes i nyere studier.  

4.4 Relasjonskvalitet mellom voksen og barn 

En nær og varm relasjon til voksne er av stor betydning for barn i barnehagen (Pianta, 1999). 

Dersom barn-voksen relasjonen er positiv, fungerer dette potensielt som et emosjonelt 

sikkerhetsnett som gjør at barn lettere kan delta i læringsaktiviteter og videre bidra til å legge 

gode rammer for deres utvikling. En relasjon preget av høyt konfliktnivå kan potensielt 

fungere motsatt. Programopplæringen i TIK- BHG fokuserte derfor på å bevisstgjøre 

barnehagepersonell ytterligere på den viktige relasjonen, samt å forsøke å øke 

relasjonskvaliteten gjennom voksnes bruk av emosjonsveiledning i møte med barna.  

Studien fant ingen signifikant reduksjon av rapportert konflikt i intervensjonsgruppen som 

følge av opplæringen. Den fant imidlertid en signifikant økning i rapportering av nærhet i 

både intervensjonsgruppen og kontrollgruppen, betinget barnas alder. Da økningen finnes i 

begge grupper gir ikke dette grunnlag for verken å bekrefte eller avkrefte om økningen i 

nærhet i intervensjonsgruppen skyldes opplæringen. En sannsynlig forklaring på rapportert 

økning i nærhet i begge grupper fra T1 til T2 kan være at opplevd nærhet i relasjonen mellom 

barnehageansatt og barn øker over tid i takt med bekjentskapet. Da studien i hovedsak ønsket 

å diskutere utfall relatert til opplæringen, og økning i nærhet sannsynligvis ikke skyldes 

opplæringen, vil ikke denne økningen diskuteres utfyllende.  



43 

 

Det finnes få studier som tidligere har sett på om opplæring i TIK kan føre til forbedret 

relasjonskvalitet, til tross for at de fleste studier (eks. Havighurst et al., 2013) på foreldre 

understreker at programmet har som hensikt å bedre relasjonen mellom forelder og barn. Ett 

av få studier som har undersøkt dette fant at foreldre opplevde bedre relasjon med sitt barn i 

etterkant av opplæringen (Wilson et al., 2012). Samme studie fant imidlertid at deltakerne 

også rapporterte om økt emosjonsveiledning etter opplæring. En mulig forklaring på at 

deltakerne i den herværende studien ikke rapporterte om bedret relasjonskvalitet etter 

opplæringen kan dermed tenkes å være relatert til manglende erfart og rapportert økning i 

emosjonsveiledning. Økning i emosjonsveiledning som følge av opplæringen var på forhånd 

antatt å være det som kunne føre til bedre relasjonskvalitet. Det kan dermed ikke utelukkes at 

TIK-BHG kan føre til bedret relasjonskvalitet mellom barnehageansatt og barn, men at dette 

vil ses i sammenheng med økning i emosjonsveiledning som følge av opplæringen. Som 

nevnt tidligere ser det ut til at det tar tid å øke bruk av emosjonsveiledning og det dermed kan 

tenkes at relasjonskvalitet er noe som kan endres over tid, i takt med økende bruk av 

emosjonsveiledning.  

Både intervensjonsgruppen og kontrollgruppen rapporterte generelt om høyt nivå av nærhet 

og lavt konfliktnivå ved begge målingstidspunkter. Deltakernes rapportering om 

gjennomgående god relasjonskvalitet er i samsvar med tidligere forskning som har funnet at 

relasjonen mellom små barn og lærer ofte er positive (Birch & Ladd, 1997; Murray & Murray, 

2004). Sett i sammenheng med tidligere studier som har undersøkt relasjonskvalitet mellom 

voksen og barn i barnehagen, kan resultatene i den herværende studien kanskje peke mot 

sosial ønskelighet og/eller forventningsbias. Studiens funn om gjennomgående nære 

relasjoner kan således ses i kontrast til Lunde (2012) sitt observasjonsstudie. Observasjonsmål 

fra Lunde sitt studie reflekterte generelt lave skårer på relasjonen mellom voksen og barn i 

barnehagen, spesielt i henhold til den verbale kontakten mellom partene, og at barna hadde få 

vedvarende, åpne samtaler med voksne i barnehagen. Til tross for at Lunde sitt studie ikke 

direkte målte nærhet- og konfliktnivå kan dette likevel indikere at selvrapportering av 

relasjonskvalitet fra barnehageansattes perspektiv kan reflektere noe annet enn faktisk 

relasjonskvalitet mellom barn og voksen kartlagt gjennom observasjon. Dette understreker 

igjen verdien av å bruke observasjonsmål i tillegg til selvrapportering. 

Dersom den gjennomgående rapporteringen av en nær relasjon preget av lite konflikt i denne 

studien er offer for sosial ønskelighet og/eller forventningsbias kan dette mulig ses i 

sammenheng med at det i barnehagekonteksten nærmest forventes at barnehageansatte skal ha 
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en god og nær relasjon til alle barn. Dette er blant annet reflektert i Rammeplanen for 

barnehage (Kunnskapsdepartementet, 2011) gjennom omsorgsbegrepet; «personale har en 

yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen» 

(Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 29). Oppfattede forventninger kan være relatert til tanker 

barnehageansatte har om at relasjonen med barna i barnehagen forventes å være 

gjennomgående nær og preget av lite konflikt. Det synes imidlertid lite anerkjent og akseptert 

at det for barnehagepersonell kan være både utfordrende og vanskelig å rapportere om en 

relasjon med enkeltbarn som er preget av lavt nivå av nærhet og høyt nivå av konflikt. Til 

tross for at dette ikke er gjenspeilet i de kvantitative dataene i denne studien, formidlet ansatte 

i intervensjonsgruppen i forbindelse med samtale på oppfriskningsdagen at dette er forventet, 

men at det kunne oppleves som vanskelig å ha en nær relasjon til alle barn. Under samtalen 

ble det tatt opp at det er naturlig å ikke komme like godt overens med alle barn. Dette kan 

mulig forklare den svake, men ikke signifikante oppgangen i rapportert konfliktnivå mellom 

voksen og barn i intervensjonsgruppen mellom T1 og T2. Under samtalen ble det blant annet 

uttrykt at det kunne være vanskelig å danne gode og nære relasjoner med enkelte barn, 

spesielt med barn med utfordrende temperament eller ulike sosiale utfordringer. Dersom dette 

er tilfelle, er de ansattes verbale formidling i samsvar med tidligere forskning som har vist at 

barn med negativt eller tilbaketrukkent temperament, og/eller problematferd ofte er i risiko for 

utvikling av negative relasjoner (Birch & Ladd, 1998). Til tross for at interaksjonen mellom 

voksen og barn påvirkes av begge parter, er likevel den voksne i hovedsak ansvarlig for å 

danne gode relasjoner med alle barn i egenskap av deres modenhet og erfaring (Pianta, 1999). 

Det kan dermed tenkes at voksne som opplever relasjoner preget av høyt konfliktnivå likevel 

vil rapportere om høyt nivå av nærhet og lite konflikt, både fordi det er lite akseptert med en 

relasjon av lavere kvalitet, og fordi voksne unngår å sette seg selv i et dårlig lys.  

Samtidig som studiens funn kan indikere sosial ønskelighet og/eller forventningsbias, kan det 

tenkes at høy forekomst av nærhet og lavt nivå av konflikt kan skyldes at barna som er 

representert i studien gjennomgående er barn med lite vansker. Tidligere barnehagestudier har 

funnet støtte for at barnehagelærere rapporter om nærere og mindre konfliktfylte relasjoner til 

barn som utøver prososial atferd og ikke har gjennomgående vansker (Lenes, 2014; Skåland, 

2014). Det kan dermed tenkes at studiens utvalg i liten grad representeres av barn med 

konfliktfylt og krevende atferd.  
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4.5 Styrker og begrensninger ved studien 

Studien har både styrker og begrensninger. En styrke ved studien er at det finnes få, om noen 

studier av et opplæringsprogram om emosjonsveiledning blant barnehageansatte i Norge. 

Dette til tross for økende anerkjennelse og interesse rundt emosjonsfokuserte programmer 

internasjonalt. Det er heller ikke per dags dato publiserte resultater fra studier som undersøker 

effekten ved bruk av TIK i barnehage. Denne pilotstudien adresserer dermed et hull i 

tilgjengelige opplæringsprogrammer for barnehager med sitt fokus på emosjonell 

sosialiseringspraksis og relasjonskvalitet mellom barn og voksen. Med økende fokus på 

barnehagens kvalitet som en utviklingsfremmende- og forebyggende arena er denne studien et 

viktig kunnskapsbidrag for å rette oppmerksomhet mot bruk av emosjonsfokuserte 

programmer. Studiens lovende funn legger føringer for videreutvikling av programmet til 

eventuelt ytterligere bruk i barnehager.  

En annen styrke ved studien er at ytterst få studier på TIK foreldreversjonen har kartlagt 

opplæringsprogrammets effekt på relasjonskvaliteten mellom forelder og barn, til tross for at 

programmet tar sikte på å forbedre denne relasjonen. Den herværende studien er dermed en av 

få som spesifikt undersøker programmets potensielle påvirkning på relasjonskvaliteten, og 

den første som undersøker påvirkningen på relasjonen mellom voksen og barn i barnehagen. 

Studien er også en av få som belyser sammenhengen mellom emosjonsstil og relasjonskvalitet 

i barnehagen, da det finnes overraskende lite eksisterende forskning på dette. Denne studien 

bidrar således til økt kunnskap om denne sammenhengen, som kan gi implikasjoner til videre 

forskning.  

Til tross for at studiens resultater er oppmuntrende og viser til positive endringer, foreligger 

også begrensninger. Studiens resultater må ses i lys av disse begrensningene. En begrensning 

er det ble benyttet selvrapportering. Dette gir en reell fare for at dataen i studien er påvirket av 

dagsform, forventet- og/eller sosial ønskelig atferd (Coolican, 2009). Resultatene kan dermed 

gjenspeile holdninger og oppfatninger barnehageansatte har om hvordan de forventes eller 

ønskes å være i sin profesjonelle rolle i barnehagen eller dagsform, heller enn faktisk 

emosjonsstil og relasjonskvalitet mellom barn og voksen. Mangel på direkte observasjonsdata 

på endringer knyttet til holdninger/oppfatninger og/eller atferd som følge av 

opplæringsprogrammet gjør det vanskelig å trekke fullstendige konklusjoner på 

opplæringsprogrammets nytteverdi. Hvordan man på best mulig måte kan måle ansattes 

responser på barns emosjoner og relasjonskvalitet er en foreliggende utfordring, da faktisk 
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atferd i situasjoner kan være ulikt det som besvares i et spørreskjema. Davidov og Grusec 

(2006) vektla viktigheten av å separere holdning/oppfatninger fra praksis når man undersøker 

effekter på utfall. Derfor blir det viktig å understreke at ansattes rapportering ikke 

nødvendigvis er konsistent med praksis og utøvelse i barnehagehverdagen. Større tillit kunne 

vært gitt resultatene dersom studien benyttet en metodetriangulering (Johannessen, Tufte, & 

Kristoffersen, 2010). I henhold til omfang og tidsbegrensning ble det i denne studien kun 

mulig å benytte kvantitative data. Bruk av metodetriangulering inkludert bruk av observasjon 

og/eller et intervjuformat i tillegg til selvrapportering, ville kunne styrket studien og funnene 

ytterligere, og bør tas i betraktning for videre undersøkelser av programmet.  

Mangel på økning i rapportert emosjonsveiledning og endring i relasjonskvalitet kan være 

relatert til utfordringer ved denne studiens implementering av programmet i barnehagene. Til 

sammenligning med TIK foreldreversjon som består av totimersøkter hver uke i seks uker 

(eks. Wilson et al., 2012), er denne studiens opplæringsprosess betydelig kortere. Funn fra 

tidligere studier som har brukt foreldreversjonens tidsomfang har rapportert om økt bruk av 

emosjonsveiledning, reduksjon i emosjonsunnvikelse og bedre relasjonskvalitet mellom 

forelder og barn, blant andre positive funn (Havighurst et al, 2013; Wilson et al., 2012). 

Begrensede funn i den herværende studien kan mulig forklares av opplæringens relativt korte 

tidsomfang. Det kan tenkes at det at ikke ansatte ble fulgt tettere opp med veiledning og 

varigheten på opplæringen ikke var tilstrekkelig for å fremkalle ytterligere endring mellom 

intervensjonsgruppen og kontrollgruppen. I tillegg til opplæringens begrensede tidsomfang, 

hadde barnehagene store tids- og ressursbegrensninger til bruk på prosjektet som følge av en 

travel barnehagehverdag. Dette kan ha medført at ansattes forståelse og engasjement for 

prosjektet og opplæringen har blitt redusert. Da flere ansatte av samme grunn ikke hadde 

mulighet til å delta på oppfriskningsdagen, kan dette ha hatt innvirkning på deres motivasjon 

og derav manglende påvirkning av programmet på ansattes oppfattelse og holdninger. For å 

forsøke å imøtekomme tids- og ressursmangel i en travel barnehagehverdag på best mulig 

måte og potensielt øke programmets innvirkning, bør fremtidige studier legge opplæringen og 

oppfølging til fagdager eller eventuelt få innvilget midler til å sette inn vikarer i 

opplæringsperioden. 

En begrensning i henhold til resultatene presentert i forbindelse med sammenhengen mellom 

barnehageansattes rapportere emosjonsstil og relasjonskvalitet, er at regresjonsanalysene kun 

kan indikere sammenhengen mellom variabler, og ikke belyse kausalitet. Dette både på grunn 
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av retningsproblemet og tredjevariabelproblemet (Bordens & Abbott, 2008). Videre studier 

bør dermed undersøke denne sammenhengen videre.  

En fjerde begrensning ved studien er at utfallene av programmet ble evaluert rundt 12 uker 

etter opplæringsdagen. Dermed er det uklart om utfallene ved siste måling har minket over 

tid, vært konstant eller blitt styrket i løpet av studieperioden. For å overkomme denne 

utfordringen burde det blitt foretatt en måling umiddelbart etter opplæringen, samt etter 12 

uker. Dette ville samtidig bidratt til å evaluere verdien ved oppfriskningsdagen. For å 

undersøke om resultatene knyttet til opplæringsprogrammet opprettholdes over tid, burde data 

også vært innsamlet etter en lenger tidsperiode (Taub, 2001). Tids- og ressursbegrensninger 

både i barnehagene og for administrasjon av denne studien gjorde det imidlertid ikke mulig 

med datainnsamling ved tre eller flere tidspunkter.  

Måleinstrumentet STRS og skalaene som i denne studien ble brukt for å måle relasjonskvalitet 

mellom voksen og barn er i utgangspunktet designet for bruk på barn fra tre års alder (Pianta, 

1999). Barnas alder i denne studien varierte imidlertid mellom 2 og 6 år. Funn og manglende 

endring i relasjonskvalitet som følge av opplæringen kan mulig forklares av at instrumentet 

ikke var et tilstrekkelig godt mål på relasjonskvalitet i henhold til det relativt brede 

aldersspennet. Dette kan blant annet være fordi noe språkkunnskaper hos barnet er 

fordelaktig. Spørsmål som; «barnet forteller spontant om seg selv» krever noe språkkunnskap 

hos barnet og er dermed ikke nødvendigvis anvendelig for de yngste barna i denne studien. 

Flere ansatte formidlet underveis at det var vanskelig å besvare dette skjemaet på vegne av 

barn som ikke hadde språk. Det kan videre tenkes at måleinstrumentet ikke reflekterer at 

barnehageansattes relasjon og tilnærming til barna kan være relativt ulikt for et barn på 2 år 

og et barn på 6 år. Fremtidige studier bør muligens benytte ulike måleinstrumenter for ulike 

aldersgrupper for å kartlegge variasjon i relasjonskvalitet ut i fra barnets alder, og skille 

mellom de største og minste barna i barnehagen. Dette både i henhold til hensiktsmessig bruk 

av måleinstrumentet, men også at tilnærmingen og relasjonen til barna i ulike aldersgrupper 

kan være forskjellig.  

En sjette begrensning knyttet til studien er at de deltakende barnehagene ikke var totalt blinde 

for betingelsene i studien, da det ble vanskelig med rekruttering uten å være konkret på hva 

opplæringen ville handle om. En av utfordringene ved å informere barnehagene om 

opplæringen er at de får en formening og en forventning om hva spørreskjemaene er ute etter 

å måle. Dette er også en reell risiko ved å bruke to målingstidspunkter, hvor deltakerne etter 
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første måling kan være mer bevisst på hva som måles ved andre måling. Informasjon om 

studien ha medført at deltakerne var bevisst på hva som skulle læres og kan ha gitt utslag i 

resultatene. I den grad det er etisk forsvarlig bør fremtidige studier rekruttere barnehager som 

i større grad er blinde for betingelsene i studien og av hensiktsmessige grunner begrense 

informasjonen om programmet gitt til deltakerne i forkant av studien.   

En sjuende begrensing ved studien er muligheten for smitteeffekt mellom barnehagene. 

Barnehagene i studien var i utgangspunktet uavhengige av hverandre, men var alle tilknyttet 

samme områdestyrer, noe som kan ha medført noe smitteeffekt. For å imøtekomme denne 

utfordringen bør fremtidige studier forsøke å inkludere barnehager som er totalt uavhengige 

av hverandre fra et utvidet geografisk område.   

En reell begrensning ved studien er at utvalget i studien kan være preget av skjevheter i 

henhold til selvseleksjon (Heckman, 1990). Det kan tenkes at barnehagene som ønsket å delta 

i studien har en spesiell interesse og fokus på temaet i opplæringsprogrammet. Dermed kan 

det tenkes at barnehager som har mindre fokus og interesse for temaet ikke er representert i 

studien. Risikoen er dermed at barnehagene som presenteres i denne studien har et 

eksisterende fokus på tematikken og at dette kan ha påvirket resultatene. Det kan også tenkes 

at barna som fikk samtykke om deltakelse fra sine foreldre kommer fra hjem som har 

kunnskap og interesse for tematikken, og at barn som kommer fra hjem som ikke har det, ikke 

er like representert i studien.  

4.6 Implikasjoner og videre forskning 

Studiens funn av sammenhengen mellom barnehageansattes rapporterte emosjonsstil og 

relasjonskvalitet er et nyttig bidrag til den begrensede forskningen som foreligger på feltet. 

Funnet av den positive sammenhengen mellom emosjonsveiledning og nærhet peker på at det 

er hensiktsmessig å benytte emosjonsveiledning i relasjonen med barnet, og understreker 

dermed også potensiell nytteverdi ved emosjonsfokuserte programmer. Funnet av 

sammenhengen mellom mer unnvikelse, høyere nærhet og mindre konflikt kan imidlertid 

reise spørsmål om barnehageansatte trenger en annen veiledning enn foreldre i henhold til 

TIK. Det kan tenkes at unnvikelse hos barnehageansatt kan være mer positivt/mindre uheldig 

for barna, enn det er å møte unnvikelse hos foreldre. Den herværende studiens funn gir 

således retning for fremtidig forskning på barnehageansattes sosialisering og innvirkning på 

barna, samt for videre utvikling av programmet i barnehagesammenheng.  
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Innsats i å fremme bruk av emosjonsveiledning og redusere bruk av emosjonsunnvikelse i 

barnehageansattes relasjon med barna, har potensielt viktige utviklingsmessige- og 

forebyggende implikasjoner; både for kvaliteten på relasjonen og for utviklingen av adekvat 

emosjonell kompetanse hos barna. Denne pilotstudien er den første som undersøker effekter 

av opplæringsprogrammet TIK i barnehage og som til tross for sitt begrensede tidsomfang har 

funn som gir implikasjoner på opplæringsprogrammets nytteverdi. Sett i lys av etablert 

kunnskap som understreker at voksnes bruk av emosjonsunnvikelse kan være uheldig for 

barn, er studiens funn om redusert rapportert emosjonsunnvikelse blant barnehageansatte etter 

kort opplæring svært lovende, både for praksis i barnehagen, for videre undersøkelser og for 

eventuell implementering av opplæringsprogrammet. Dette bekrefter verdien ved å tilby 

barnehageansatte opplæring i emosjonsutvikling og emosjonsveiledning i møte med barna. 

Videre forskning trengs imidlertid for å verifisere sammenhengene og effektene funnet i 

denne studien. Fremtidig forskning av sammenhengene og på programmets nytteverdi vil dra 

fordel av å undersøke et større og mer heterogent utvalg. Bredere forståelse for 

barnehageansattes emosjonsstil og relasjonskvalitet med barna, samt eventuell effekt av 

programmet vil sannsynligvis kunne styrkes ved utvidet opplæringsomfang, samt med 

observasjonsbaserte målinger. Fremtidig forskning bør videre undersøke barnehageansattes 

potensielle påvirkning på barns utvikling av emosjonell kompetanse, og om emosjonell stil 

hos ansatte kan være utviklingsfremmende/ hemmende og/eller forebyggende, samt hvilken 

innvirkning dette kan ha på relasjonskvaliteten. Videre vurdering av programmet bør 

kartlegge barns emosjonelle kompetanse før og etter opplæring av de voksne, for å kunne 

adressere om eventuelle endringer i voksnes emosjonsstil er med på å påvirke barnets 

emosjonelle kompetanse.  
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5 Konklusjon 

Tilegnelse av emosjonell kompetanse er blant de viktigste utviklingsoppgavene i 

barndommen og er med på å legge grunnlag for senere sosial og kognitiv utvikling. 

Barnehagen som utviklings- og forebyggingsarena trenger barnehagepersonell med kunnskap 

om barns emosjonelle utvikling og hvordan de som voksne i relasjon med barna kan ha en 

signifikant betydning for barns utvikling av emosjonell kompetanse. Dette blant annet 

gjennom hvordan de ut i fra sine holdninger og oppfatninger modellerer og reagerer på barnas 

emosjoner, samt hvordan de lærer og veileder barns emosjoner. Bruk av emosjonsveiledning 

for å fremme barns emosjonelle kompetanse er imidlertid hittil mest studert blant foreldre, og 

lite fokus er gitt barnehageansatte, og deres bruk av emosjonsveiledning i barnehagen. 

Denne pilotstudien undersøkte effekten av opplæringsprogrammet Tuning in to Kids 

barnehageversjon, og sammenhengen mellom barnehageansattes rapporterte emosjonsstil og 

deres relasjonskvalitet med barna. Opplæringsprogrammet hadde som målsetning å øke 

barnehageansattes kunnskap om emosjonell utvikling hos barnet og gi dem en relasjonell 

modell for hvordan de gjennom emosjonsveiledning bør møte barns emosjoner og bistå deres 

utvikling av emosjonell kompetanse på best mulig måte. Studiens resultater indikerer at 

opplæring i TIK-BHG fører til reduksjon i barnehageansattes emosjonsunnvikelse. Da det 

antas å være lite heldig for barn og omgås med voksne som er unnvikende for deres 

emosjoner, er dette er svært viktig og positivt funn. Studien fant også støtte for at det 

foreligger sammenheng mellom barnehageansattes emosjonsstil og relasjonskvalitet med 

barna i barnehagen. Denne studien er den første som undersøker både denne sammenhengen 

og effekter ved bruk TIK i barnehagen, og er derfor med på å bidra til økt kunnskap om 

tematikken. De overnevnte funnene bidrar til å rette fokus mot nytteverdien av emosjons- og 

relasjonsfokuserte programmer i barnehage, og studiens resultater er således viktige for videre 

utvikling og forskning på programmet, for forskningsfeltet, for forebyggende arbeid og 

praksis i barnehagen.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Interesseskjema, informasjonsskriv og samtykkeskjema for barnehageansatte 

 

 

Tuning in to Kids:  

Et opplæringsprogram om emosjonsveiledning for barnehageansatte 
 

Kjære barnehageansatt,  

Du inviteres herved til å delta på et kurs som har som mål å lære ansatte i barnehage om emosjonelle 

ferdigheter og emosjonsveiledning av barn. Kurset er utviklet i Australia og har vist gode resultater i 

flere deler av verden. Det er nylig utviklet en norsk versjon N-TIK, samt en versjon til bruk i 

barnehager. Kurset holdes som en del av et studie ved Universitetet i Oslo (UIO) og leveres i 

samarbeid med R-BUP. Dette kurset er for deg som er ansatt i barnehage og er i daglig kontakt med 

barn. 

N-TIK barnehageversjon er et kurs for deg som barnehageansatt som ønsker å lære om hvordan du 

skal veilede barns emosjoner, men også bidra til å utvikle god emosjonell kompetanse hos barn. 

Kurset vil bestå av både foredrag, øvelser og diskusjoner relatert til din hverdag i barnehagen.  

Forskning og studier viser at voksne rundt barnet kan være med å påvirke barns emosjonelle 

ferdigheter, også kalt emosjonell kompetanse. Mennesker med god emosjonell kompetanse er i 

stand til å forstå og håndtere følelsene sine på en god måte, og de er i stand til å kommunisere til 

andre om følelsene sine, samt forstå andre. Forskningen viser at barn og voksne med god emosjonell 

kompetanse lettere kan håndtere følelsesmessige utfordringer og utfordringer knyttet til relasjoner 

med andre mennesker. Gjennom emosjonsveiledning er meningen å styrke emosjonell kompetanse 

ved at man skal lære å inntone seg og bli oppmerksom på hvilke følelser barnet uttrykker. Det fører 

til opprettelse av kontakt med barnet og handler om å koble seg på følelsesmessig- akseptere og 

lytte, samt vise forståelse, empati og sette ord på følelsene. 

N-TIK barnehageversjon har som mål å hjelpe de ansatte med å: 

- Få kunnskap om emosjonell kompetanse og emosjonsveiledning  

- Bygge gode relasjoner mellom den ansatte og barnet  
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- Hjelpe barnet med å utvikle sosiale ferdigheter og redusere aggressiv oppførsel 

- Hjelpe barna med å håndtere vanskelige følelser som frykt, sinne, separasjonsangst, tristhet 

og frustrasjon 

Hva innebærer dette for deg? 

Opplæringen vil ta 3 ½ time og vil foregå i arbeidstiden. Det er frivillig for deg som ansatt å delta i 

studien. Dersom du er positiv til å bidra i denne studien og få opplæring i N-TIK barnehageversjon, 

ber vi deg fylle ut svarslippen under. For å kunne vurdere om dette kurset har vært til hjelp og nytte 

for deg og barn vil vi be deg svare på et spørreskjema om deg selv, et om din emosjonelle stil og et 

enkelt skjema for hver 4- åring du har ansvaret for. Spørreskjemaene skal fylles ut til sammen tre 

ganger i løpet av høsten 2017, i forbindelse med kursstart, noen uker senere og deretter etter 10 

uker. I etterkant av opplæringen vil vi gjennomføre gruppeintervjuer for å få en innsikt i hvordan 

opplæringen har fungert og om det har vært til nytte, samt for å vurdere styrker og svakheter.  

Studien er designet slik at kurset vil bli gitt ved to ulike tidspunkter: ved at noen ansatte får kurset 

umiddelbart, mens resten får kurset rundt juletider. De ansatte vil tilfeldig bli inndelt i gruppen som 

starter umiddelbart eller i gruppen som starter noen måneder senere. Det vil være like stor sjanse for 

å havne på det ene eller andre tidspunktet for oppstart.  

Hvis du er interessert i å delta på kurset, vennligst fyll ut vedlagt interesseskjema og send det til oss 

via e-post. Vi vil deretter sende deg et mer detaljert informasjonsbrev og samtykkeskjema.  

Det er frivillig å delta i studien. Dersom du deltar står du likevel fritt til å trekke deg dersom du ønsker 

det, uten begrunnelse.  

Vi håper du har lyst til å være med, da dette kan bidra til viktig kunnskap for norske barnehager.  

Vi ser frem til å høre fra deg! 

 

Jeg samtykker til å delta i forskningsprosjektet N-TIK i barnehage. 

Jeg vil med dette være med å tilrettelegge i samarbeid med Universitetet i Oslo og RBUP for 

innhenting av data i henhold til det som er beskrevet i dette brevet. 

Barnehage:__________________________________________ 

Navn: ______________________________________________ 

N-TIK barnehageversjon 

Et opplæringsprogram om emosjonsveiledning for barnehageansatte 
Samtykkeskjema  
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv og samtykkeskjema til foresatte/ foreldre  

 
 

Tuning in to Kids: Et opplæringsprogram om emosjonsveiledning for barnehageansatte 

Kjære foresatt/ forelder 

Vi ønsker å søke samtykke hos dere for at deres barn kan ta del i et prosjekt som ønsker å evaluere et 

opplæringskurs for ansatte i barnehagen med formål om å lære de ansatte om emosjonsveiledning. 

Emosjonsveiledning handler om å inntone seg og bli oppmerksom på hvilke følelser barnet uttrykker. 

Det fører til opprettelse av kontakt med barnet og handler om å koble seg på følelsesmessig- 

akseptere og lytte, samt vise forståelse, empati og sette ord på følelsene. Opplæringen vil ha fokus 

på hvordan man skal veilede barn i å være mer oppmerksomme på følelsene sine og takle dem på en 

god måte.  

Prosjektet er et samarbeid mellom to masterstudenter ved Universitet i Oslo (UIO) og Regionsenter 

for barn og unges psykiske helse (RBUP). De som samler data i dette prosjektet følger strenge etiske 

normer for forskning og all data som samles inn vil bli behandlet konfidensielt. Dette betyr at barnets 

navn blir byttet ut med en kode i datamaterialet. Barnets navn vil ikke nås oss som er ledere for 

prosjektet, dette er kun noe de ansatte bruker for å holde styr på dataen. Det vil aldri være mulig 

knytte data (informasjon om barnet) tilbake til enkeltbarn i studien. Prosjektet avsluttes 15.05.17 og 

er en del av et masterprosjekt. Vi som masterstudenter vil kun bruke dataene (uten navn) for å 

besvare forskningsspørsmål som faller inn under formålet med prosjektet.  

Hva vil vi studere? 

Forskning viser til at barnets emosjonelle utvikling skjer i sosialisering med mennesker rundt dem og 

spesielt voksne. God emosjonell utvikling er viktig for barnet senere. Opplæringen er basert på 

konseptet om emosjonell kompetanse. God emosjonell kompetanse gjør at man er i stand til å forstå 

og hanskes med følelsene sine på en god måte, samt har evnen til å kommunisere disse følelsene til 

andre og forstå andre.  

N-TIK barnehageversjon har som mål å hjelpe de ansatte med å: 

- Få kunnskap om emosjonell kompetanse og emosjonsveiledning  

- Bygge gode relasjoner mellom den ansatte og barnet  

- Hjelpe barnet med å utvikle sosiale ferdigheter og redusere aggressiv oppførsel 
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- Hjelpe barna med å håndtere vanskelige følelser som frykt, sinne, separasjonsangst, tristhet 

og frustrasjon 

 

Hvordan vil vi studere dette? 

Barnehagekurset vil lære de ansatte hvordan de best mulig kan bistå barna og hjelpe dem ytterligere 

i å utvikle god emosjonell kompetanse gjennom emosjonsveiledning. De ansatte vil ha en opplæring 

på 3 ½ time og vi ønsker å gi dem noen spørreskjemaer både før og etter dette for å evaluere 

effekten av kurset. Disse spørreskjemaene vil være angående deres omsorgsstil, samt om deres 

relasjon til deres primærbarn. Hensikten her er ikke å se på enkeltrelasjoner, men heller å få en 

helhetsforståelse om hva slags påvirkning en slik intervensjon kan ha på relasjoner mellom barn og 

barnehageansatt generelt. I tillegg vil vi i ettertid intervjue barnehageansatte om deres erfaringer 

med programmet og hvordan det kan ha påvirket deres daglige håndtering og kontakt med barna.   

Ved å få mer kunnskap om dette temaet, kan vi bidra til at ansatte i barnehager får økt kompetanse 

på dette området og at de kan være bedre rustet til å lære barn ferdigheter som er nyttige å ha med 

seg i livet.  

Dersom du er positiv til at ditt barn kan delta i denne studien, ber vi deg fylle ut svarslippen og bringe 

den tilbake til barnehagen. Det er selvsagt frivillig å la barnet delta. Selv om du sier ja til at barnet ditt 

kan delta, kan du når som helst trekke tilbake dette uten grunn og selvsagt uten noen konsekvenser.  

Vi håper dere er positive til at barnet deltar i forskningsprosjektet. Dette kan bidra til viktig kunnskap 

for norske barnehager! 

 

N-TIK barnehageversjon: Et opplæringsprogram om emosjonsveiledning for barnehageansatte 
Samtykkeskjema  

Jeg gir tillatelse til at mitt barn deltar i forskningsprosjektet om å lære barnehageansatte om 

emosjonsveiledning av barn. Jeg vet at det innebærer at det hentes inn opplysninger om mitt barns 

relasjon med sin primærkontakt.  

Barnets navn ______________________________________________________ 

Barnehage ________________________________________________________ 

Barnets fødselsår __________________________________________________ 

Underskrift _______________________________________________________ 
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Vedlegg 3: Skjema for demografisk- og bakgrunnsinformasjon ved deltakerne. Besvart ved 

T1 av ansatte både på storebarns- og småbarnsavdeling ved T1. 
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Vedlegg 4: Spørreskjema benyttet for å måle barnehageansattes emosjonsstil; Teacher 

Emotional Style Questionnaire (TESQ). Besvart av ansatte på små- og storebarnsavdelinger 

ved T1 og T2. 
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Vedlegg 5: Spørreskjema benyttet for å måle relasjonskvalitet mellom voksen og barn på 

storebarnsavdeling, Student Teacher Relation Style- SF (STRS-SF). Besvart ved T1 og T2 av 

ansatte for opptil 3 barn. 
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Vedlegg 6: Trygghetssirkelen; delt ut til intervensjonsbarnehagene i forbindelse med 

oppfriskningsdagen 
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Vedlegg 7: Ark med ulike ansiktsuttrykk til bruk i relasjonen med barna; delt ut til 

barnehagene i forbindelse med oppfriskningsdagen. 

 


