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Sammendrag 
Formålet med studien har vært å få et overblikk over foreldres deltakelse i 

barnehagetilvenning. Temaet er belyst gjennom problemstillingen: «Hva kjennetegner 

foreldrenes deltakelse i barnehagetilvenningen?». I studien søkes forståelse for hvilke 

faktorer det er som setter rammene for foreldrenes deltakelse i tilvenningen, og hvordan 

foreldrene opplever sine muligheter til å delta i tilvenningen. Studien er sentrert rundt 

følgende forskningsspørsmål: 

• Hvor mye tid deltok foreldrene i tilvenningen? 

• På hvilke måter var foreldrene deltakende? 

• I hvilken grad var barnet kjent med barnehagehverdagen da foreldrene sluttet å være 

med i tilvenningen? 

• Hadde foreldrene ønske om å gjøre noe annerledes dersom forutsetningene hadde 

ligget til rette for det? 

• Hvilken betydning hadde foreldrenes deltakelse i tilvenningen? 

 

Det er benyttet kvantitativ metode, i form av spørreundersøkelse på internett. Utvalget består 

av 449 informanter som er rekruttert gjennom markedsføring og deling i sosiale medier. 

Felles for alle informanter er at de er foresatt til minst ett barn som går i barnehage, og at de 

har deltatt i barnets første barnehagetilvenning. Datamaterialet er bearbeidet og analysert ved 

hjelp av dataprogrammet IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Resultatene er 

fremstilt i tabeller. 

 

Resultatene indikerer at foreldrene som deltok i undersøkelsen har deltatt på gjennomsnittlig 

4,3 tilvenningsdager og 1,7 besøk. Foreldrene deltok i aktiviteter som lek på avdelingen, lek 

på uteområdet, måltid, legging, bleieskift, samlingsstund og tur. Noe av tiden var foreldrene 

adskilt fra barnet. De var da tilgjengelige på et annet rom eller utenfor barnehagens område, 

mens barnet fikk venne seg til å være uten dem. Resultatene indikerer videre at 60,7 % av 

barna ble godt kjent med barnehagesituasjonen før foreldrene avsluttet sin deltakelse i 

tilvenningen. For de resterende 39,3 % av barna ble det oppgitt ett eller flere elementer som 

de ikke hadde blitt godt kjent med mens foreldrene var tilstede. 16,3 % av barna ble angivelig 

ikke godt kjent med en av de ansatte før foreldrene sluttet å være med i tilvenningen. 
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65,9 % av informantene var tilfreds med mengden tid de hadde deltatt i tilvenningen, mens 

33,4 % ønsket å bruke mer tid enn de hadde gjort. For denne gruppa var deltakelsen 

begrenset av barnehagens rutiner og foreldrenes muligheter til å ta seg fri fra jobb. 73% av 

informantene hadde foretrukket å ha mer enn tre dager som fast prosedyre for tilvenning. 

Videre var det 70,6 % av informantene som hadde foretrukket ukentlige besøk i forkant av 

barnehagestart som fast prosedyre. 

 

Resultatene i undersøkelsen kan tyde på at det er en sammenheng mellom hvor godt kjent 

barnet ble mens foreldrene var tilstede og barnets følelsesmessige reaksjon på å begynne i 

barnehagen (𝑟" = 0,426, p = 0,000 N = 435). Det ser også ut til å være en sammenheng 

mellom hvor godt barnet ble kjent mens foreldrene var tilstede og hvorvidt barnet viste tegn 

til å føle seg trygg i barnehagen på senere tidspunkt (𝑟"  = 0,373, p = 0,000, N = 360). På 

bakgrunn av disse funnene, er det grunn til å tro at foreldrenes deltakelse i tilvenningen hadde 

en positiv betydning for barnets opplevelse av trygghet i barnehagen, både i oppstartsfasen og 

på senere tidspunkt. Det ble funnet en sterk positiv korrelasjon mellom hvor godt barnet ble 

kjent og at foreldrene tilpasset sin deltakelse på bakgrunn av egne vurderinger om når barnet 

virket klar for å være alene, 𝑟" = 0,637, p =0,000, N=429. Funnet kan tyde på at tilpasning til 

barnets behov hadde stor betydning for hvor godt kjent barnet ble med foreldrene tilstede.  
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Forord 
Arbeidet med masteroppgaven har vært en lang og lærerik prosess. Oppgaven har vært 

krevende og til tider frustrerende, men den har også gitt meg mye glede og vært som et 

pusterom som har gitt meg et avbrekk fra livets mer alvorlige sider. Det er med stor lettelse 

jeg nå legger prosessen bak meg og leverer et ferdig produkt. 

 

Jeg vil takke mine to veiledere, Geir Nyborg og Magnar Ødegård. Takk for deres 

tålmodighet, oppmuntring og gode råd. Jeg vil også takke Trine Klette for en inspirerende 

samtale i begynnelsen av prosessen. Takk til alle dere som har deltatt i spørreundersøkelsen 

og dere som har delt annonsen i sosiale medier. En stor takk til Frank Jonny for alle timene 

som har gått med til gjennomlesing, tilbakemelding og oppmuntring. Og takk til venner og 

familie for deres støtte og tålmodighet. Til slutt vil jeg rette en takk til Petrine barnehage. 

Takk for godt samarbeid og fleksibilitet i forbindelse med tilvenningen for mine kjære små, 

og for at dere gir dem en trygg hverdag full av lek og utforskning. 

 

Mitt største ønske for denne oppgaven er at den skal bidra til bevisstgjøring av foreldre og 

barnehageansatte. Håpet er å bidra til økt kunnskap og motivasjon for å tilrettelegge for at 

våre minste skal få en god start på livet utenfor hjemmets kjente rammer. Som et resultat av 

arbeidet med denne oppgaven har jeg laget et skjema som kan brukes for å vurdere hvor langt 

et barn har kommet i prosessen med å bli kjent med den nye tilværelsen i barnehagen. 

Skjemaet er ment som et verktøy for å kunne tilpasse hvor lenge foreldrene deltar i 

tilvenningen etter barnets behov. Om det finnes barnehager som ønsker å ta i bruk skjemaet 

blir jeg svært glad. Ta kontakt på mail, tanteturid@gmail.com, dersom du ønsker å få 

skjemaet tilsendt. Jeg ønsker alle foreldre og barnehageansatte lykke til med å legge til rette 

for en god start på barnehagelivet. 

 

Rælingen, mai 2018 

 

Turid Olivia Idland 
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1 Introduksjon  
 

I det følgene vil det gjøres rede for bakgrunn for valg av tema, oppgavens formål, 

problemstilling og sentrale begreper. 

 

1.1 Begrunnelse for valg av tema 
I dette forskningsprosjektet er fokuset rettet mot foreldrene. Siden 1950-tallet har 

tilknytningsforskning gitt oss stadig mer kunnskap om hvilken betydning relasjonen mellom 

foreldre og barn har for barnets psykiske helse og videre utvikling. Det viser seg at måten 

barnet blir møtt på av foreldrene får stor betydning i barnets liv. John Bowlby, som regnes 

som tilknytningsteoriens far, beskriver tilknytningssystemet som et av flere medfødte 

atferdssystemer som har som funksjon å bidra til barnets overlevelse. Tilknytningssystemet 

har som formål å sørge for at barnet forblir i nærheten av en tilknytningsperson som kan gi 

barnet beskyttelse og omsorg. Barnet knytter seg som oftest til moren, eller til en annen som 

passer barnet mye de første levemånedene. Når tilknytningssystemet blir aktivert søker barnet 

kontakt med tilknytningspersonen, for eksempel ved å rope på henne eller krabbe bort til 

henne. Et annet viktig atferdssystem er utforskningssystemet som har som formål at barnet 

skal få kunnskap om omgivelsene sine gjennom å utforske. Gjennom utforskningen utvikler 

barnet ferdigheter og får erfaringer med omgivelsenes muligheter og farer, og lærer etterhvert 

å klare seg mer og mer på egenhånd (Cassidy, 2008). Foreldrene har den viktige oppgaven å 

støtte barnet i denne læringen, slik at barnet kan veksle mellom å utforske og søke nærhet. 

Når barnet lærer at det finnes en trygg tilknytningsperson i nærheten som gir det beskyttelse 

og omsorg når det trenger det, får det tillitt til å utforske verden.  

 

Fokuset i prosjektet er også rettet mot små barn. Barn i ett- og to-årsalderen er i en fase der 

hjernen er i stor utvikling. Her dannes strukturer i hjernen som får betydning for videre 

utvikling. Separasjon fra de nærmeste tilknytningspersonene innebærer høyt stress i denne 

alderen. Dersom barnet går med forhøyede stresshormoner over lengre tid, kan dette få 

negative konsekvenser for hjernens utvikling. På sikt kan det føre til blant annet 

oppmerksomhetssvikt og emosjonelle vansker videre i oppveksten. I ett- og to-årsalderen er 

barnet midt i prosessen med å utvikle en tilknytning til foreldrene sine. Fra barnet er omtrent 

seks måneder til det er omtrent tre år er barnet i en fase der det knytter seg til én eller noen få 
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tilknytningspersoner. Barnet vil ofte vise frykt i møte med fremmede. Det er avhengig av 

støtte fra tilknytningspersonene til å guide det i ukjente situasjoner. Fra barnet er omtrent tre 

år har det evne til å forstå andre menneskers følelser og handlinger bedre, og er ikke lenger 

like avhengig av nærhet til tilknytningspersonene (Brandtzæg, Smith, & Torsteinson, 2011).  

 

Det tredje fokuset i prosjektet er rettet mot overgangen fra hjemmetilværelsen til 

barnehagehverdagen. 82 % av ett- og toåringer i Norge har plass i barnehage (SSB, 2017). 

Med kunnskapen om småbarnas behov for nærhet til en tilknytningsperson, kan det stilles 

spørsmål ved om ettåringene burde være i barnehagen i det hele tatt. Men i et samfunn som er 

preget av likestilling og yrkesaktive foreldre, ønsker jeg å heller rette fokuset mot at 

ettåringenes inngang i barnehagen bør legges til rette på en god måte. Med utgangspunkt i 

tilknytningsteorien, kan foreldrene anses som en viktig brikke i denne overgangen.  

Ved å være en trygg base som barnet kan gå ut og utforske fra, og en trygg havn hvor de kan 

komme inn og bearbeide inntrykk og hente nye krefter, kan foreldrene bidra til at møtet med 

barnehagen skjer på barnets premisser. Et trygt møte med barnehagen kan være et godt 

utgangspunkt for å skape tilknytningsrelasjoner mellom barnet og de ansatte i barnehagen. At 

barnet får en trygg tilknytning til en av de ansatte i barnehagen får også stor betydning for 

barnets trivsel, læring og utvikling (Broberg, Hagström, Broberg, & Goveia, 2014). 

 

1.2 Oppgavens formål og problemstilling 
Formålet med denne studien er å få et overblikk over foreldres deltakelse i 

barnehagetilvenningen for de minste barna. Videre søkes forståelse for hva som ligger bak 

foreldrenes valg i denne forbindelse, og om foreldene er fornøyde med sine muligheter til å 

delta i barnehagetilvenningen. Under store deler av prosessen jobbet jeg med 

problemstillingen; ” Hvordan opplever de foresatte sine muligheter til å delta i 

barnehagetilvenningen?”. Etterhvert som arbeidet tok form, fant jeg fram til en formulering 

som setter bedre ord på hva jeg har søkt forståelse for. Problemstillingen belyses med 

utgangspunkt i fem forskningsspørsmål. Disse forskningsspørsmålene gir også rammene for 

oppgavens begrensning, da besvarelsen ikke har til hensikt å favne temaets bredde utenom 

disse fokusområdene. Endelig problemstilling og forskningsspørsmål for prosjektet er: 
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Hva kjennetegner foreldrenes deltakelse i barnehagetilvenningen? 

 

• Hvor mye tid deltok foreldrene i tilvenningen? 

• På hvilke måter var foreldrene deltakende? 

• I hvilken grad var barnet kjent med barnehagehverdagen da foreldrene sluttet å være 

med i tilvenningen? 

• Hadde foreldrene ønske om å gjøre noe annerledes dersom forutsetningene hadde 

ligget til rette for det? 

• Hvilken betydning hadde foreldrenes deltakelse i tilvenningen? 

 

1.3 Begrepsavklaring 
Foreldre og foresatte 

I oppgaven brukes betegnelsene foreldre og foresatte om samme innhold. Her menes alle som 

har daglig omsorg for et barn, det være seg biologiske foreldre, fosterforeldre, 

adoptivforeldre eller andre løsninger. I begynnelsen av prosessen ble betegnelsen foresatte 

brukt på bakgrunn av at denne betegnelsen syntes i større grad å inkludere alle typer 

relasjoner mellom foresatte og barn, også tilfeller hvor det ikke er noe biologisk foreldreskap. 

Betegnelsen foresatte ble også brukt i forbindelse med markedsføring og deling i sosiale 

medier. Dette ga lite resultater, og jeg fikk inntrykk av at foresatte var en betegnelse som få i 

målgruppa identifiserte seg med. Betegnelsen foresatte ble av den grunn byttet ut med 

foreldre. Da ble det straks mer oppslutning om undersøkelsen. Videre i prosessen har 

betegnelsene blitt brukt om hverandre. 

 

Omsorgsperson og tilknytningsperson 

Betegnelsen omsorgsperson brukes i denne oppgaven om personer som har ansvar for å gi 

barnet omsorg. Det kan eksempelvis være mor, far eller en barnehageansatt. En 

tilknytningsperson er en person som barnet har utviklet en tilknytningsrelasjon til. En 

tilknytningsrelasjon kjennetegnes av at den varer over tid, er rettet mot en spesiell person som 

ikke kan erstattes, har stor følelsesmessig betydning, og at personene opplever ubehag ved 

ufrivillig separasjon fra hverandre. Barnet søker trygghet, trøst og beskyttelse hos 

tilknytningspersonen (Broberg et al., 2014). En omsorgsperson kan være en 

tilknytningsperson for barnet, men ikke nødvendigvis. Når barnet begynner i barnehagen er 

den barnehageansatte en omsorgsperson for barnet med det samme han eller hun får ansvar 
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for å ivareta barnet. Etterhvert som relasjonen utvikler seg, vil den barnehageansatte kunne 

bli en tilknytningsperson for barnet. 

 

Tilvenning 

Betegnelsen tilvenning brukes i denne oppgaven om den perioden foreldre er sammen med 

barnet i barnehagen i forbindelse med barnehagestart. Dette kan foregå ved at foreldre og 

barn komme på besøk i barnehagen før oppstart, eller at foreldre er sammen med barnet de 

første dagene ved oppstart. De første dagene ved oppstart blir betegnet som tilvenningsdager. 
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2 Teoretisk forståelsesramme 
 

Den teoretiske forståelsesrammen for studien tar utgangspunkt i teori om tilknytning og 

temperament. Det vil også bli presentert teori og tidligere forskning om tilvenning i 

barnehage. Teori om tilknytnings synes relevant i dette prosjektet da denne teorien er bygget 

på flere titalls år med forskning på kontakten mellom mor og barn og dens betydning for 

barnets trivsel og videre utvikling (Brandtzæg et al., 2011). Men det er ikke bare miljø og 

samspill som former barnet, det er også preget av biologiske forutsetninger. Teorien om 

temperamentsstiler handler om medfødte forskjeller i hvordan vi reagerer på og bearbeider 

inntrykk fra omverdenen (Kvello, 2007). Sammen gir disse to teoriene et bilde av hvordan 

medfødte forutsetninger og erfaringer kan prege barnets behov for støtte fra en 

omsorgsperson. Overgangen fra hjem til barnehage handler om å hjelpe barnet til å veksle 

mellom å bruke foreldrene og de barnehageansatte som omsorgspersoner de kan søke støtte 

og trygghet hos.  

 

2.1 Tilknytning 
Begrepet tilknytning ble først brukt av John Bowlby i 1958. Han beskrev tilknytning som en 

tilbøyelighet til å knytte nære følelsesmessige bånd til bestemte individer som kan gi 

beskyttelse, trøst og psykisk ro (Brandtzæg et al., 2011).  Brandtzæg, Smith og Torsteinson 

(2011) definerer tilknytning som ”en affektiv forbindelse som en person danner i forhold til 

en annen bestemt person, slik at de kan være forent over avstand og tid.”  

 

Tilknytningsteorien tar utgangspunkt i en darwinistisk evolusjonstenkning, der 

menneskebarnets behov for å knytte seg til omsorgspersoner ansees som en 

overlevelsesmekanisme som har som formål å sikre beskyttelse fra eksistensielle farer, som 

for eksempel rovdyr (Brandtzæg et al., 2011). Bowlby baserte teoriene sine blant annet på 

etologi og systemteori. Etologi handler om atferdsmønstre hos dyr, og Bowlby tok 

utgangspunkt i observasjoner av arter som aper og gorillaer. Systemteori handler om hvordan 

kontrollsystemer sørger for stabilitet i en organisme. Tilknytning beskrives som et 

atferdssystem som har som formål å regulere nærhet til en omsorgsperson som kan beskytte 

det fra fare (Bowlby, 1969). Det nyfødte menneskebarnet er lite utviklet sammenlignet med 

andre pattedyrunger, og det er fullstendig avhengig av beskyttelse og omsorg fra en voksen 
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de første månedene i livet (Broberg et al., 2014). Tilknytning er ifølge Bowlby en 

nødvendighet livet igjennom. Han mente at mennesker som har tillit til at det finnes noen 

som vil komme med støtte og hjelp om det trengs, vil kunne utnytte evnene sine best, uansett 

alder (Hart & Schwartz, 2009). 

 

2.1.1 Tidlig samspill 
De første leveårene er barnet fullstendig avhengig av omsorg fra andre. I det følgende skal 

det handle om hva som preger samspillet mellom barn og omsorgspersonene, og hvordan 

samspillet utvikler seg i takt med at barnet blir eldre.   

 

Samspill mellom tilknytningsperson og barn 

Bowlby beskriver samspillet mellom mor og barn som et resultat av atferd som kan deles inn 

i fire grupper. Disse gruppene er barnets tilknytningsatferd, barnets utforskningsatferd, 

morens omsorgsatferd og morens atferd rettet mot annet eller andre enn barnet. Her er det 

snakk om flere atferdssystemer som virker inn på hverandre (Bowlby, 1969).  

 

Den første gruppen er barnets tilknytningsatferd. Tilknytningsatferd er atferd som hjelper 

barnet med å opprettholde tilstrekkelig nærhet til tilknytningspersonen. Dette kan være for 

eksempel smil, gråt og fysisk nærhetssøking. Tilknytningsatferden aktiveres for eksempel når 

barnet er trett, sultent, sykt eller redd, eller hvis tilknytningspersonen ikke er tilgjengelig 

(Hart & Schwartz, 2009). Hva som fører til deaktivering av tilknytningsatferden avhenger av 

intensiteten av aktiveringen. Dersom barnet er i sterk affekt, vil kun fysisk kontakt med 

tilknytningspersonen være tilstrekkelig. Andre ganger kan det være nok å se eller høre 

tilknytningspersonen (Bowlby, 1969).  

 

Den andre gruppen er barnets utforskningsatferd. Utforskende atferd aktiveres i møte med 

noe som er nytt eller komplekst. Barnet begynner ofte med iakttakelse av det nye, fremmede, 

før det etter hvert nærmer seg det og utforsker det. Barnets utforskning begynner gjerne 

forsiktig og utvikler seg til å bli mer frimodig. Denne prosessen går fortere hvis en trygg 

tilknytningsperson er tilstede. Her kan barnet benytte seg av tilknytningspersonen som en 

trygg base som det utforsker fra. Barnet tar små ekskursjoner ut for å utforske noe og vender 

tilbake til tilknytningspersonen ved jevne mellomrom. Formålet med utforskningssystemet er 

å hente inn informasjon fra omgivelsene (Bowlby, 1969). Nysgjerrigheten i møte med det 
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nye, og utforskningen av det fører til læring og mestring, som er viktige elementer i barnets 

utvikling (Powell & Zeanah, 2014). Den utforskende atferden deaktiveres når det ukjente har 

blitt kjent og ikke lenger vekker nysgjerrighet (Bowlby, 1969). Den deaktiveres også hvis 

barnet føler seg utrygt eller overveldet slik at tilknytningssystemet blir aktivert. Når 

tilknytningssystemet blir aktivert, blir altså utforskningssystemet deaktivert (Powell & 

Zeanah, 2014). 

 

Den tredje gruppen er morens omsorgsatferd. Omsorgsatferd er atferd som hjelper den 

voksne med å sikre tilstrekkelig nærhet til barnet (Bowlby, 1969). Omsorgssystemet er på 

den måten motsvaret til barnets tilknytningssystem, som har som formål å sikre barnet 

tilstrekkelig nærhet til den voksne (Brandtzæg et al., 2011). Omsorgsatferden aktiveres for 

eksempel når barnet beveger seg langt vekk, når det gråter eller når det oppstår truende 

situasjoner i omgivelsene. Den voksne responderer for eksempel med et våkende blikk eller 

med å hente inn barnet og ta det i armene sine. Omsorgsatferden deaktiveres når barnet er i 

trygghet, for eksempel ved at det roer seg på den voksnes fang (Bowlby, 1969).  

 

I den fjerde gruppen finner vi atferd som konkurrerer med omsorgsatferd i større eller mindre 

grad. Dette kan være for eksempel husarbeid eller omsorg for andre barn. Mer alvorlige 

eksempler kan være at tilknytningspersonen misliker nærkontakt med barnet eller ikke tåler å 

høre barnet gråte (Bowlby, 1969).  

 

Barnets atferd vil veksle mellom tilknytningsatferd og utforskningsatferd. Morens atferd vil 

veksle mellom omsorgsatferd og annen atferd (Bowlby, 1969). I det videre vil fokuset være 

på de tre første gruppene: barnets tilknytningsatferd, barnets utforskningsatferd og morens 

omsorgsatferd. Morens atferd som er rettet mot annet enn barnet kan være et avgjørende 

punkt, men ligger utenfor denne oppgavens rammer. Forholdet mellom de tre første gruppene 

er godt illustrert i en modell som er laget av Bert Powell, Glen Cooper, Kent Hoffman og 

Bob Marvin. Modellen er kalt ”Circle of Security” (Trygghetssirkelen) og brukes i 

omsorgskurs for foreldre (Powell & Zeanah, 2014).  
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Toppen av sirkelen representerer barnets utforskningsatferd mens bunnen representerer 

barnets tilknytningsatferd. Modellen viser på den måten hvordan barnet veksler mellom å 

preges av utforskningssystemet og tilknytningssystemet. De to hendene til venstre i sirkelen 

representerer omsorgssystemet. Modellen illustrerer to forskjellige omsorgsfunksjoner: trygg 

base og trygg havn. Når barnet er på toppen av sirkelen kan den voksne fungere som en trygg 

base for barnets utforskning. Barnet har da behov for at den voksne passer på og hjelper til 

når det er nødvendig. Når barnet er på bunnen av sirkelen har det behov for at den voksne 

fungerer som en trygg havn som det kan vende tilbake til. Barnet søker til den trygg havnen 

når verden føles utrygg eller overveldende, og det trenger da at den voksne beskytter det, 

trøster det og gir det nærhet (Powell & Zeanah, 2014). Begrepet trygg base ble først brukt av 

Ainsworth, og Bowlby bruker det også i flere av sine bøker (Bowlby, 1969; Broberg et al., 

2014). Han bruker også begrepet trygg havn (Bowlby, 1969).  
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Tilknytningshierarki 

Det er vanlig at barn knytter seg til flere tilknytningspersoner. Tilknytningsrelasjonene 

organiseres i et tilknytningshierarki. Barnet søker helst den primære tilknytningspersonen for 

trøst og trygghet. Ofte er moren til barnet den primære tilknytningspersonen, men dette 

kommer an på for eksempel hvem det er som tilbringer mest tid med barnet og kvaliteten på 

omsorgen som gis (Hart & Gröhn, 2011). Dersom den primære tilknytningspersonen ikke er 

tilstede, går barnet til en annen tilknytningsperson. Barnet vil gå til den som er øverst i 

hierarkiet av de tilknytningspersonene som er tilstede. Dermed er det vanskelig for en 

sekundær tilknytningsperson å trøste barnet dersom den primære tilknytningspersonen er 

tilstede. Det er grenser for hvor mange tilknytningsrelasjoner et barn kan ha. Dette kan 

komme av at en tilknytningsrelasjon krever mye tid og engasjement. Det er vanlig at barn har 

mellom én og fem tilknytningsrelasjoner (Broberg et al., 2014).   

 
Indre arbeidsmodeller 

Gjennom samspill med tilknytningspersonen utvikles barnets indre arbeidsmodeller. Indre 

arbeidsmodeller er mentale forestillinger som barnet forstår verden ut i fra. De inkluderer 

barnets forestillinger om seg selv og sine relasjoner til andre mennesker. Modellene gjør det 

mulig for barnet å tenke om virkeligheten, forutsi hendelser og planlegge sin egen atferd. 

Tidligere erfaringer legger grunnlaget for hvilke forventninger barnet har til omverdenen. 

Arbeidsmodellene utvikles i løpet av siste halvdel av barnets første leveår. De er vedvarende 

og endres langsomt, men de videreutvikles og modifiseres videre i oppveksten og i 

voksenlivet. Modellene er ubevisste og oppleves som selvfølgelige måter å se verden på 

(Hart & Schwartz, 2009). Dersom de indre arbeidsmodellene stemmer godt overens med 

virkeligheten, fungerer de som en støtte i barnets samspill med omverdenen. I tilfeller der 

barnet har mange vonde opplevelser med sine omsorgspersoner, kan utviklingen bli 

forstyrret. For at barnet skal kunne beholde en positiv indre arbeidsmodell av den voksne, 

utelates de negative opplevelsene fra modellene. Barnets positive bilde av den voksne gjør 

det mulig for barnet å fortsette å søke beskyttelse og nærhet hos han eller henne. Men siden 

de negative erfaringene utelates har ikke barnet et reelt bilde av den voksne. Barnets indre 

arbeidsmodell gjenspeiler ikke lenger virkeligheten, og blir dermed et dårlig hjelpemiddel til 

å forstå omverdenen. Dette kan føre til forstyrrelser i samspillet med andre (Broberg et al., 

2014). Et eksempel på dette kan være en gutt som ser på moren sin som verdens snilleste 

mamma selv om moren ofte snakker til han på en krenkende måte. Gutten tenker (kanskje 
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ikke bevisst) at hun krenker han fordi han er slem. Bildet av seg selv som en slem gutt tar han 

med seg i møte med andre. Han forventer at de voksne rundt han skal bli sinte og skjelle han 

ut, og ofte oppfører han seg på en måte som fører til nettopp en slik respons. Slik forsterkes 

arbeidsmodellene han har av seg selv og andre. 

 

Fra interaksjon til relasjon 

Tilknytningen utvikler seg fra at barnet gir signaler som den voksne responderer på, til at 

barnet etter hvert kan bruke målrettede strategier for å oppnå beskyttelse og trøst. Spedbarnet 

viser atferd som fremmer nærhet med omsorgspersonene. Dette kan være signalatferd som 

gråt og smil, orienteringsatferd som å følge etter omsorgsorgspersonen, eller aktiv fysisk 

kontaktatferd som å strekke opp armene mot omsorgpersonen (Brandtzæg et al., 2011). I 

løpet av utviklingen skifter ansvaret for å opprettholde nærhet gradvis fra den voksne til 

barnet. I barnets første levemåneder er barnet ute av stand til å regulære nærhet, så ansvaret 

ligger fullt og helt på den voksne. Etter hvert som barnet utvikler evne til å kommunisere, 

bevege seg og vurdere situasjoner rundt seg, tar barnet en mer og mer aktiv rolle i 

nærhetsreguleringen (Bowlby, 1969). Bowlby beskrev normal utvikling av tilknytning i fire 

faser (Bowlby, 1969; Brandtzæg et al., 2011). 

 

Den første fasen varer fra fødsel til rundt to måneders alder. I denne fasen er barnet orientert 

mot signaler fra andre, uten å skille mellom ulike personer. Barnet kan gjenkjenne moren, 

men retter seg også mot andre (Brandtzæg et al., 2011). Det nyfødte barnets signalsystem 

består kun av gråt og evnen til å feste blikket i kortere perioder (Broberg et al., 2014). Den 

andre fasen varer til barnet er omtrent seks måneder. I denne fasen begynner barnet å rette 

tilknytningsatferden mer mot én eller noen få personer. Barnet kan signalisere med smil, og 

det kan selv ta initiativ til samhandling med den voksne. I de første månedene av et barns liv, 

har barnet en begrenset evne til å regulere sterke følelser. Spedbarn kan ta skade av lange 

perioder med sterke negative følelser, så en viktig oppgave for foreldrene det første halve året 

er å hjelpe barnet med å regulere følelsene sine. Den tredje fasen varer til barnet er omtrent 

tre år. I denne fasen viser barnet at det er knyttet til én eller noen få tilknytningspersoner. Det 

viser frykt eller forsiktighet ovenfor fremmede. Barnet er nå i stand til å krabbe og etter hvert 

gå, og kan til en viss grad sørge for nærhet til tilknytningspersonen ved å følge etter eller 

oppsøke vedkommende. Litt ut i fase tre kan barnet begynne å bruke tilknytningspersonen 

som trygg base for utforskning. Barnet har nå utviklet indre forestillingsbilder av seg selv og 

omsorgspersonene (Brandtzæg et al., 2011). Den fjerde og siste fasen er kjennetegnet av det 
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Bowlby kaller et målkorrigert partnerskap. Barnet er nå i stand til å forstå andre menneskers 

følelser og handlinger, og barnet og tilknytningspersonen utvikler en langt mer kompleks 

relasjon en tidligere (Bowlby, 1969). Det blir ikke lenger så opprørt av korte atskillelser, og 

søker mindre nærhet ved gjenforeninger. Denne fasen begynner når barnet er omtrent tre år 

(Brandtzæg et al., 2011).  

 

2.1.2 Trygg og utrygg tilknytning 
Det skilles mellom trygg og utrygg tilknytning. Barn med trygg tilknytning har erfaring med 

å få støtte, trøst og beskyttelse fra omsorgspersonen når de trenger det. Barn med utrygg 

tilknytning har erfart at det ikke er så lett å få hjelp med alle følelser og behov. I stedet for å 

vise behovene sine direkte, må de gå omveier for å få det de trenger av den voksne. Disse 

omveiene gjør det vanskelig for barna å bli kjent med følelsene sine (Brandtzæg, Torsteinson, 

& Øiestad, 2013).  

 

Tilknytningsmønstre 

Mary Ainsworth var den første som studerte ulike mønstre for tilknytning. I den opprinnelige 

studien fra 1978 skilte Ainsworth mellom tre kategorier av mønstre: trygg, utrygg 

unnvikende og utrygg ambivalent. Senere la Mary Main, som var en av Ainsworths 

medarbeidere til en fjerde kategori, desorganisert tilknytning (Broberg et al., 2014).  

 

Trygg tilknytning kjennetegnes av at barnet både kan gjøre bruk av omsorgspersonen som en 

trygg base som utgangspunkt for utforskning, og som en trygg havn som et sikkert 

tilfluktssted når det føler seg utrygt (Broberg et al., 2014). Omsorgspersonen er til disposisjon 

når det trengs, er sensitiv ovenfor barnets signaler og møter barnet på en kjærlig måte når det 

søker trøst og beskyttelse (Hart & Schwartz, 2009). Ainsworth beskriver trygt tilknyttede 

barn som mindre engstelige enn utrygt tilknyttede barn. De trygt tilknyttede barna viser mer 

positiv atferd ovenfor omsorgspersonen, er mer villig til å følge omsorgspersonens beskjeder 

og gråter mindre enn andre barn (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978). Man anslår at 

mellom 55 og 65 % av barn er trygt tilknyttede (Hart & Schwartz, 2009).  

 

Utrygg unnvikende tilknytning kjennetegnes av at barnet unngår nærhet og unnlater å søke 

emosjonell kontakt med omsorgspersonen. Barnet har lært seg å deaktivere 

tilknytningssystemet som forsvar mot å bli avvist. I stedet for å søke trøst og å vise egne 
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behov, prøver det å være følelsesmessig selvforsynt og retter oppmerksomheten over på leker 

eller noe annet. Disse barna har lite tilgang til egne og andres følelser og er sårbare for stress. 

Omsorgspersonen er ofte avvisende eller er ikke emosjonelt tilstede for barnet, for eksempel 

på grunn av egne emosjonelle problemer. Mellom 20 og 30 % av barn har unnvikende 

tilknytningsmønster (Hart & Schwartz, 2009). 

 

Utrygg ambivalent tilknytning kjennetegnes ved at barnet er engstelig og klamrende. Det 

søker konstant nærhet til omsorgspersonen, men finner likevel ikke ro og trygghet. 

Tilknytningssystemet er konstant aktivert, og barnet fokuserer mye på omsorgspersonen og 

har lite overskudd til å utforske omgivelsene. Disse barna blir lett overveldet av egne følelser 

og kan vise mye sinne. De har en begrenset fornemmelse av andres følelser. (Hart & 

Schwartz, 2009). Omsorgspersonen er ustabilt til disposisjon for barnet. For eksempel kan 

den voksne være tilstede for barnet når det passer for den voksne selv, men ellers være lite 

sensitiv ovenfor barnets signaler (Broberg et al., 2014). Mønsteret kan også oppstå i familier 

der det har vært mye atskillelse, for eksempel på grunn av sykehusinnleggelser. Mellom 5 og 

15 % av barn har ambivalent tilknytning (Hart & Schwartz, 2009). 

 

Desorganisert tilknytning er preget av frykt. Barnet henvender seg til omsorgspersonen for å 

få hjelp til å håndtere frykt, men omsorgspersonen forsterker frykten ved selv å opptre på en 

skremmende måte. Dette fører til at barnet ikke utvikler noe mønster, og mangler faste 

strategier for hvordan det søker trygghet. Det viser motstridende atferd, som for eksempel 

fastfrysing av en bevegelse før den er fullført. Barnet opplever et indre kaos. (Broberg et al., 

2014) Desorganisert tilknytning kan utvikles ved at omsorgspersonen mishandler barnet 

fysisk, seksuelt eller emosjonelt (Kvello, 2013). Det kan også komme av at omsorgspersonen 

strever med alvorlige psykiske problemer som fører til at barnet opplever han eller hun som 

skremmende. Desorganisert tilknytning forekommer hos omtrent 15 til 25 % av barn. (Hart & 

Schwartz, 2009). 
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Tilknytningsmønsterets betydning for videre utvikling 

Det er gjort mange forskjellige studier der man ser etter sammenhenger mellom 

tilknytningsmønstre og videre utvikling. Et av de store studiene som er gjort i denne 

forbindelse er Alan Sroufes longitudinelle studie "The Development of the Person: The 

Minnesota Study of Risk and Adaptation from Birth to Adulthood” som ble publisert i 2005 

(Sroufe, 2005). Sammenfattet indikerer resultatene fra en rekke studier at det er en 

sammenheng mellom trygg tilknytning og positive utviklingstrekk på flere områder videre i 

livet. Sammenlignet med barn som har utrygg tilknytning, har barn med trygg tilknytning 

sterkere og mer positive relasjoner til både foreldrene og til jevnaldrende. De har også bedre 

evne til å regulere følelsene sine, og til å oppfatte andres følelsestilstander. De har et mer 

positivt og nyansert selvbilde, og har mer forståelse for sosialt samspill. De er også bedre på 

sosial problemløsning og samarbeid (Thompson, 2008). Utrygg tilknytning er forbundet med 

risiko for utvikling av personlighetsforstyrrelser i ungdomsalder eller voksen alder (Klette, 

2008).   

 

2.1.3 Separasjon og stress 
Bowlby analyserte filmopptak av barn som ble adskilt fra foreldrene ved 

sykehusinnleggelser, og fant da et reaksjonsmønster som gikk igjen for barn i alderen ett til 

tre år. Barnas første reaksjon var protest. Barna prøvde iherdig å få foreldrene til å komme 

tilbake ved å vise sinne. De kunne skrike høyt og bevege seg mye, for eksempel ved å prøve 

å følge etter foreldrene eller lete etter dem. Dersom foreldrene ikke kom tilbake etter ganske 

kort tid, gikk protestfasen over i en sorgfase. Barna ble nå roligere og gråten ble mer 

hulkende. De fant seg gjerne et sted de kunne krype seg sammen, for eksempel i en seng eller 

en krok. De kunne trøste seg med et kosedyr, men tok ikke imot trøst fra fremmede. Barnas 

tilknytningssystem var nå aktivert som følge av separasjonen. Dersom foreldrene ikke kom 

tilbake etter noen få døgn, begynte barna å stenge av tilknytningssystemet sitt. En slik 

frakobling forbindes med sterk risiko for senere atferdsforstyrrelser (Broberg et al., 2014).  

 

Tilknytningssystemet er nært knyttet opp mot redselssystemet. Ifølge Bowlby har mennesket 

historisk sett utviklet evnen til å identifisere og reagere på faresignaler. Slike signaler kan 

være ukjente steder og mennesker, plutselige forandringer i omgivelsene og å være alene. Når 

et barn blir plassert i en institusjon, kan det oppleve flere av disse faresignalene samtidig. Det 

blir satt igjen alene i fremmede omgivelser med fremmede mennesker. Dermed kan dette bli 
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meget skremmende for barnet. Ekteparet Robertson viste med sine videoer at separasjoner 

kan gjøres lettere for barnet ved å gjøre situasjonen mer kjent og forståelig. Joyce Robertson 

tok på seg å ha omsorgen for barn som ellers ville ha vært på barnehjem i perioder på 10 

dager. I forkant av separasjonen kom moren og barnet på tilvenning hos Joyce. Under 

oppholdet hadde de med seg noen gjenstander som minnet dem om moren. Disse barna 

reagerte også på å bli separert fra foreldrene, men hadde langt svakere reaksjoner enn barna 

som ble plassert i institusjon (Broberg et al., 2014).  

 

Atskillelse fra foreldrene skaper stress hos barnet. Det er ikke nødvendigvis synlig utenpå, 

men kroppen vil være preget av et forhøyet nivå av stresshormoner. Dette er i utgangspunktet 

en sunn reaksjon som hjelper barnet å komme seg igjennom en krevende situasjon. Men 

dersom nivået av stresshormoner er forhøyet store deler av dagen i lengre perioder, kan dette 

ha en negativ påvirkning på hjernens utvikling. Det kan føre til blant annet 

oppmerksomhetssvikt og emosjonelle vansker (Brandtzæg et al., 2013). Små barn er mer 

sårbare for stress enn andre. Kortisol er et stresshormon som kan måles ved spyttprøver og 

har blitt forsket mye på i sammenheng med tilknytning. Kortisol har hos voksne og større 

barn en døgnrytme hvor nivået er høyt om morgenen og blir lavere utover dagen. Dette 

mønsteret utvikles gradvis og nås vanligvis i toårsalderen. Dermed er barn under to år spesielt 

sårbare med tanke på stress. Tilknytningskvalitet har også betydning for stressreaksjoner. 

Barn med trygg tilknytning opplever mindre stress enn barn med utrygg og desorganisert 

tilknytning. Når de trygge barna opplever situasjoner med mye stress, forhøyes kortisolnivået 

deres, men de har mestringsstrategier som gjør at stressreaksjonen reguleres fortere. Utrygt 

tilknyttede barn har et kronisk forhøyet kortisolnivå. Barn med ambivalent og desorganisert 

tilknytning har en sterkere stressreaksjon på adskillelse fra foreldrene enn barn med trygg 

tilknytning. Barn med unnvikende tilknytning har ikke den samme reaksjonen, sannsynligvis 

fordi tilknytningssystemet deres er deaktivert og de er vant til å være emosjonelt selvforsynt 

(Hart & Gröhn, 2011).  
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2.2 Temperament 
Temperament handler om hvordan et individ takler og reagerer på hendelser i omverdenen.  

Det beskriver en persons karakteristiske måte å opptre på. Bakgrunnen for at vi har 

forskjellige temperament, kan være grunnleggende forskjeller i nervesystemets reaktivitet, og 

hvordan ulike sentre i hjernen påvirker hvordan vi opplever ytre stimuli. 

Temperamentsforskjeller vises allerede hos nyfødte og utvikles i samspill med miljøfaktorer 

videre i oppveksten (Broberg et al., 2014). Thomas og Chess referert i Kvello (2007) 

beskriver ni forskjellige temperamentsdimensjoner. Den første dimensjonen er aktivitetsnivå, 

og handler om tilbøyeligheten til å være i fysisk aktivitet. Den andre dimensjonen er 

avledbarhet/distraktabilitet, og handler om hvor tilbøyelig man er til å endre pågående atferd 

på bakgrunn av ytre stimuli. Den tredje dimensjonen er humør/stemningsleie, og handler om 

hvor tilfreds man er, målt via smil, latter, alvorlighet, gråt og sutring. Den fjerde dimensjonen 

er oppmerksomhetsspenn/persistens, som handler om hvor lenge man kan holde på med en 

aktivitet, og hvor mye motgang som skal til før man gir seg. Den femte dimensjonen er 

reaksjonsintensitet, som handler om hvor sterk man er i reaksjonsformen. Den sjette 

dimensjonen er responsterskel, som handler om hvor sterk ytre stimuli må være før man 

reagerer. Den sjuende dimensjonen er rytmisitet, og handler om regelmessigheten i fysiske 

funksjoner som søvn og sult. Den åttende dimensjonen er tilnærming/tilbaketrekning, og 

handler om hvordan man reagerer på ny og ukjent stimuli. Den niende og siste dimensjonen 

er tilpasning, som handler om hvor raskt man tilpasser seg nye situasjoner (Kvello, 2007).   

 

2.2.1 Fire temperamentsstiler 
Kvello (2007) definerer temperamentsstil som ”relativt stabile individuelle forskjeller i 

personers reaksjoner på stimulering, og hvordan personen regulerer reaksjonene på 

stimuleringen” (Kvello, 2007, s. 127). Thomas, Chess og Birch referert i Kvello (2007) 

beskriver tre forskjellige temperamentsstiler hos nyfødte. 40% av barna hadde det de kalte 

lett temperament, 10 % hadde det de kalte vanskelig temperament, og 15% av barna reservert 

temperament. Den siste tredjedelen av barna hadde blandinger av de tre temperamentsstilene 

(Broberg, Kvello 2007).  

 

Barn med lett temperamentsstil kjennetegnes av jevne rutiner i forhold til søvn og måltider. 

De er ofte i godt humør og viser lave til milde reaksjoner på nye situasjoner. Barn med 

vanskelig temperamentsstil kjennetegnes av uforutsigbarhet i forhold til søvn og måltider. De 
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er ofte frustrerte eller sinte og har vansker med å tilpasse seg i nye situasjoner. Disse barna er 

ofte svært aktive og det kan være vanskelig for omsorgspersonene å trøste eller regulere 

atferden til barna. Barn med reservert temperamentsstil kjennetegnes av at de trekker seg 

tilbake i møte med noe nytt og ukjent, og at de bruker lang tid på å tilpasse seg til nye 

situasjoner. De blir lett skremt og kan virke usikre og forsiktige. Deres sterke behov for 

trygghet og forutsigbarhet kan gjøre at de klamrer seg mye til omsorgspersonene. Når det 

gjelder videre utvikling er lett temperamentsstil forbundet med høy grad av resiliens. 

Vanskelig temperamentsstil er en risikofaktor for å utvikle psykiske lidelser og 

atferdsvansker. Reservert temperamentsstil er også en risikofaktor for å utvikle psykiske 

lidelser, spesielt i form av angst og depresjon. Betydningen av barns temperamentsstil vil i 

stor grad være avhengig av miljøfaktorer rundt barnets oppvekst (Kvello, 2007).  

 

2.2.2 Temperamentets betydning for barnets tilknytningsbehov   
Barnets temperament påvirker hva slags støtte barnet trenger fra omsorgspersonene for å føle 

seg trygg. Barn med reservert temperamentsstil vil gjerne ha behov for mye nærhet og 

kontakt i ukjente situasjoner. De kan trenge mye tid til å observere før de føler seg trygge og 

etterhvert kan kjenne at de er nysgjerrige og ønsker å utforske noe i omgivelsene. Disse barna 

kan lett trekke seg tilbake, og kan ha behov for at omsorgspersonen har fokus på å leve seg 

inn i deres opplevelser og hjelper de med å sette ord på dem eller å delta i en aktivitet. På den 

måten kan omsorgspersonen regulere barnet til å bli mer delaktig. Barn med vanskelig 

temperament vil gjerne ha behov for å regulere ned impulsivitet og aktivitet. Disse barna har 

gjerne sterke følelsesuttrykk, og kan trenge mye støtte for å håndtere følelsene sine. Deres 

impulsivitet og høye aktivitet kan føre til at de kommer i konflikter med andre barn. Da 

trenger de støtte fra omsorgspersoner til å tolke situasjonen og reparere samspillet med de 

andre barna.  

 

Det har blitt forsket på hvilken betydning barnets temperament har for hva slags 

tilknytningsmønster barnet utvikler. I en studie som ble gjort av Kochanska i 1998 ble det 

ikke funnet noen sammenheng mellom temperamentsstil og trygg tilknytning. Men de fant en 

sammenheng mellom temperament og form for utrygghet. Barn med utrygg ambivalent 

tilknytning hadde vist mer fryktsomhet som spedbarn enn barn med utrygg unnvikende 

tilknytning. Dermed tyder resultatene på at barnets temperament ikke har noen påvirkning på 



	 17	

om tilknytningen blir trygg eller utrygg. Men for barn som utvikler utrygg tilknytning kan 

temperamentet påvirke hvordan barnet gir uttrykk for utryggheten (Brandtzæg et al., 2011). 

Med kunnskap om både tilknytningsmønstre og temperamentsstiler kan omsorgspersoner få 

et godt utgangspunkt for å respondere på barns atferd på gode måter. Det kan være vanskelig 

å skille mellom hva som er hva. For eksempel kan barn med reservert temperamentsstil lett 

bli oppfattet som om de har utrygg ambivalent tilknytning, på bakgrunn av klamring til 

omsorgspersonene. Selv om disse barna er klamrende, kan de ha opplevd godt samspill og 

utviklet trygg tilknytning til sine tilknytningspersoner. Både tilknytningsmønstrene og 

temperamentsstilene vitner om at barn er forskjellige og har ulike behov for støtte fra 

omsorgspersonene.  

 

2.3 Tilvenning i barnehage 
Overgangen fra hjemmetilværelsen til barnehagehverdagen er en stor forandring. Det er mye 

som er nytt for de små barna. De møter gjerne en ny dagsrytme, nye mennesker og skal 

tilbringe dagen med lagt flere barn og voksne enn de er vant til. Og kort tid etter møtet med 

alt dette ukjente, blir barna stilt ovenfor utfordringen i å være uten mor og far flere timer om 

dagen. Tre dagers tilvenning er den tradisjonelle praktiseringen ved barnehagestart (FUB, 

2017). De siste årene har det imidlertid dukket opp artikler i media om barnehager som 

velger å legge til rette for en lengre tilvenningsperiode (Langset, 2015).  

 

2.3.1 Formålet for tilvenning 
Broberg, Hagström og Broberg beskriver tilvenningens formål i tre delmål. Det første er at 

barnet skal bli kjent med det nye miljøet. Det andre er at barnet skal bli godt kjent med minst 

én av de voksne, så denne personen kan fungere som en erstatning for foreldrene når de ikke 

er tilstede. Det tredje er å venne barnet til å klare seg flere timer i strekk uten foreldrene, og i 

stedet bruke en voksen i barnehagen som trygg base og trygg havn (Broberg et al., 2014).  

 

I lys av tilknytningsteorien kan vi anta at det er stor forskjell på å forlate et barn i kjente og i 

ukjente omgivelser. Ukjente miljøer og mennesker er typiske eksempler på situasjoner hvor 

små barns tilknytningssystem blir aktivert (Bowlby, 1969). De fleste ettåringer i Norge er 

vant til at enten mor eller far er tilstede som en trygg havn i slike situasjoner. Det vil dermed 

ha stor betydning for barnets opplevelse om han eller hun får tid til å gjøre seg kjent med 

miljøet og menneskene med mor eller far tilstede. Når barnet opplever miljøet og 
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menneskene som noe kjent, vil det være mer som skal til for å aktivere tilknytningssystemet. 

For eksempel kan tilknytningssystemet bli aktivert av at barnet faller og slår seg. Da vil 

barnet ha behov for støtte fra en voksen han eller hun er trygg på. Det er da en stor fordel om 

barnet har blitt trygg på en av de ansatte mens mor eller far var tilstede, slik at barnet kan 

bruke den ansatte som en trygg base og trygg havn. Også adskillelse fra foreldrene er en 

situasjon som ofte fører til aktivering av tilknytningssystemet hos småbarna (Ainsworth et al., 

1978). Videre er det en stressende situasjon å være uten foreldrene over tid, hvor 

stresshormonet kortisol blir forhøyet hos de fleste barn (Drugli, 2014). Da er det avgjørende 

om barnet kan søke ansatte i barnehagen som en trygg havn der de kan få hjelp til å regulere 

ned stresset. Trygge relasjoner til de ansatte i barnehagen har på den måten stor betydning for 

barnets trivsel og utvikling. 

 

Med bakgrunn i teorien om ulike temperamentsstiler kan vi tenke oss at det vil være store 

variasjoner når det gjelder hvor mye tid barn trenger for å bli kjent med 

barnehagesituasjonen. For eksempel kan et barn med reservert temperamentsstil ha behov for 

å tilbringe flere dager i barnehagen sammen med mor eller far før han eller hun føler seg 

komfortabel med å bevege seg vekk fra fanget for å utforske rommet og menneskene. 

Kanskje vil barnet utforske bare en liten stund før tilknytningssystemet blir aktivert igjen, og 

barnet vil gå tilbake til fanget til mor eller far for å finne roen og samle krefter til å gå ut og 

utforske igjen. Dermed kan dette barnet trenge flere uker på å bli kjent i barnehagen. Et barn 

med lett temperamentsstil derimot, kan være klar til å utforske fra første stund i barnehagen. 

Han eller hun kan kanskje utforske lange perioder om gangen, og ta kontakt med både voksne 

og barn. Med slike forutsetninger vil dette barnet kunne bli kjent med både miljø, barn og 

ansatte i løpet av noen få dager. Dette er bare to eksempler på hvordan barn er ulike og har 

ulike behov i tilvenningsfasen. Det finnes like mange variasjoner som det finnes barn.  

 

Også barnets tilknytningsmønster vil påvirke behovet for støtte i tilvenningsperioden.  

Barn med trygg tilknytning er vant til å bli møtt på sine emosjonelle behov, og er trygge på å 

formidle disse behovene. Av den grunn er det vanlig at disse barna kan protestere høylytt på 

at foreldrene går fra dem i barnehagen. Denne reaksjonen bidrar ofte til at barna får god 

oppfølging fra de ansatte. Siden de er vant til å få trøst og støtte av foreldrene, har de også 

gode forutsetninger for å ta imot dette fra en ansatt (Drugli, 2014). Et eksempel på dårligere 

forutsetninger kan være et barn med utrygg unnvikende tilknytning. Dette barnet er ikke vant 

til å bli møtt på emosjonelle behov av foreldrene, og har ingen forventninger om å få en slik 
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støtte i barnehagen. Dermed er det vanlig at slike barn kan være passive og tilsynelatende 

rolige de første ukene. Men selv om de ser rolige ut, er barna preget av et forhøyet stressnivå. 

Ettersom disse barna ikke henvender seg til de ansatte for støtte, er det en risiko for at deres 

ubehag blir oversett og at de ikke få dekket sine behov for trygghet og omsorg. Mangel på 

negative følelsesuttrykk kan lett forveksles med at barnet føler seg trygg. Først når barnet 

viser positive følelser, er aktiv og gjensidig i samspill med barn og ansatte, kan vi anta at 

barnet føler seg trygg (Drugli, 2014) 

 

I lys av tilknytningsteori og teori om temperamentsstiler kan vi anta at det finnes store 

variasjoner når det gjelder barns behov for støtte i tilvenningsperioden, og hvor lang tid barn 

trenger for å gjøre seg kjent med miljø og mennesker.  

 

2.3.2 Rammer for tilvenning 
Gjennomføringen av tilvenning i barnehagene kan antas å være påvirket av faktorer som 

foreldres mulighet til å få permisjon fra jobb, og føringer i rammeplanen for barnehager. 

I dette delkapitlet vil det kort gjøres rede for de to faktorene nevnt ovenfor, samt statistikk om 

alder på barn som begynner i barnehage og et skjema for tilvenning som brukes i mange 

barnehager. 

 

Tre dagers velferdspermisjon  

Å være med barnet på tilvenning kan være en praktisk utfordring for mange foreldre som skal 

tilbake i jobb etter foreldrepermisjon. I Norge har vi ikke noen lovfestet rett til 

velferdspermisjon for å være med barn på barnehagetilvenning. Velferdspermisjoner er nevnt 

i regelverk som hovedtariffavtalen i staten og hovedtariffavtalen i kommunene. I 

hovedtariffavtalen i staten heter det at”når viktige velferds- og omsorgsgrunner foreligger, 

kan en arbeids- taker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager” 

(Hovedtariffavtalen, 2017, s. § 22). I praksis er det vanlig at lokale ledere innvilger tre dager 

lønnet velferdspermisjon i forbindelse med tilvenning i barnehage (Olberg, 2016). Denne 

praktiseringen av tre dagers velferdspermisjon til å være med på tilvenning, kan antas å være 

en viktig faktor for at mange barnehager praktiserer tre dagers tilvenning.  
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Rammeplanen 

I rammeplanen er det et eget kapittel som omhandler overganger. Dette sier den om perioden 

når barnet begynner i barnehagen: 

 

” Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg 

og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik 

at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre 

barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den 

første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.” 

        (Utdanningsdirektoratet, 2017) 

 

Her kommer det fram at både barnehagen og foreldrene har ansvar for å tilpasse tilvenningen 

for at barnet skal få en ”trygg og god start” i barnehagen. Videre blir det spesifisert at 

barnehagen skal ”tilpasse rutiner og organisere tid og rom”. Målet skal være at barnet får tid 

til å bli kjent og etablere relasjoner. Dette samsvarer godt med teorien som er presentert 

tidligere i kapitlet. Både tilknytningsteori og teori om temperamentsstiler vitner om at barn 

har ulike behov for støtte i en slik overgang, og at det kan være store variasjoner i hvor mye 

tid et barn trenger for å bli kjent. En måte å tilpasse rutiner på, kan være å la barna få sove når 

de blir trøtte og spise når de blir sultne, framfor å være opptatt av at barna skal venne seg til 

barnehagens dagsplan. I møte med barnehagen kan det være mange inntrykk for et lite barn. 

Dette kan påvirke barnets rytme i forhold til søvn og mat. Kanskje blir et barn trøtt lenge før 

det pleier til vanlig, etter å ha utforsket nye rom og mennesker. Det kan være krevende for de 

ansatte på en avdeling å tilpasse sovetider til hvert enkelt barn, og av praktiske grunner vil det 

være et mål å samkjøre rytmene til barna. Men dette kan ta tid, og i mellomtiden skal 

barnehagen tilpasse seg for å møte barnas grunnleggende behov. Barnehagen skal også 

organisere tid og rom på en måte som gir barnet tid til å bli kjent og etablere relasjoner. En 

måte å gjøre dette på, kan for eksempel være å dele opp barnegruppa i to, slik at det er færre 

barn og voksne å forholde seg til i rommet. Resultater fra flere studier indikerer at store 

grupper bidrar til å øke stressnivået hos små barn. I en mindre gruppe synker stressnivået, og 

barnet får lettere ro til å utforske og inngå i samspill (Drugli, 2014). Ved å dele gruppa kan 

det legges bedre til rette for at barnet som er på tilvenning kan få ekstra tett oppfølging og 

mulighet til å knytte seg til en av de ansatte.    
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Barnas alder ved oppstart 

I 2016 hadde 91,0 % av landets barn i alderen ett til fem år plass i barnehage. Blant ett- og to-

åringer var det 82,0 % av barna som hadde barnehageplass. Blant tre- til fem- åringer var det 

96,8 % av barna som hadde barnehageplass (SSB, 2017). Disse tallene tilsier at en stor andel 

av landets barnehagebarn begynner i barnehage mens de er mellom 1 og 3 år. I denne alderen 

er barna fortsatt i en fase der de er ekstra sårbare i forhold til tress. Stress oppstår hos små 

barn når de ikke har tilgang på en nær voksenperson som kan støtte og berolige dem. 

Vedvarende forhøyet stressnivå kan få konsekvenser for barnet senere i livet, som for 

eksempel redusert immunforsvar og utvikling av stressrelaterte atferdsvansker (Drugli, 2014).  

Dermed tilsier barnas alder ved oppstart at det er viktig at barnet blir trygg på minst én ansatt 

i barnehagen før de foresatte avslutter sin deltakelse i tilvenningen.  

 

Kopieringsmal for velkomstbrev om tilvenning 

Pedagogisk forum utgir årlig en avdelingsbok for barnehager. Avdelingsboka (Gording & 

Livastøl, 2017) inneholder først og fremst en frammøteprotokoll hvor man krysser av hver 

dag for hvert barn på avdelingen. I tillegg er det å finne diverse skjemaer og kopimaler til 

bruk i barnehagehverdagen. En av kopimalene i boka er et velkomstbrev som omhandler 

tilvenning. Dette kan kopieres opp, for så å utfylles med blant annet barnets navn og 

informasjon om tidspunkt for barnehageoppstart. Dette sendes så til foreldrene til barn som 

skal begynne i barnehagen. Brevet inneholder en beskrivelse av de tre første dagene i 

barnehagen. Den første dagen skal barnet være med i lek og et måltid sammen med mor eller 

far. Den andre dagen skal barnet være med i lek og et måltid, og være med også en periode 

etter måltidet. Denne dagen kan mor/far forlate avdelingen, men være i barnehagen i tilfelle 

barnet skulle trenge dem. Den tredje dagen skal barnet komme på den tiden det normalt vil 

komme til barnehagen. Mor/far kan forlate barnehagen for en kort stund. Videre sier brevet at 

tilvenningen skal avtales videre med utgangspunkt i hvordan det går med barnet, om det 

trives og føler seg trygt. Med tanke på formålet for tilvenningen som er beskrevet tidligere i 

kapitlet, kan denne malen synes å legge godt til rette for det tredje delmålet som handler om 

at barnet skal venne seg til å klare seg uten foreldrene. I lys av tilknytningsteori kan det 

imidlertid synes lite hensiktsmessig å bruke store deler av tiden som foreldrene har til 

rådighet for tilvenningen på at barnet skal være adskilt fra foreldrene. Med tanke på barns 

ulike behov for tid til å bli kjent, kan det for mange barn være en svært stressende situasjon å 

bli forlatt på avdelingen allerede på dag to. Kunnskap om barns behov for nærhet til en 
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voksen de kjenner godt, tilsier at mange barn vil ha behov for mye tid til å bli kjent med de 

ansatte på avdelingen, for at de skal kunne benytte seg av de ansatte som en trygg base og en 

trygg havn. Å forlate barnet før det har blitt tilstrekkelig kjent med en av de ansatte vil føre til 

en unødvendig stressende situasjon. Dermed kan det synes mer hensiktsmessig å bruke mer 

tid med den foresatte tilstede i tilvenningen. På den måten kan barnet få støtte av den 

foresatte i prosessen med å bli kjent. Stressnivået hos barnet vil da være betydelig lavere, og 

barnet vil være mer mottakelig for ny kjennskap gjennom utforskning og deltakelse i 

samspill. Den foresattes tilstedeværelse kan angivelig bidra til at barnet blir kjent på kortere 

tid, samtidig som det vil ha stor betydning for barnets trivsel.   

 

2.3.3 Tidligere forskning 
Tilvenningsperioden er ikke så mye forsket på enda. Men det finnes noe forskning, både fra 

Norge og fra andre land med lignende ordninger (Drugli). I dette delkapitlet vil det kort 

gjøres rede for fire forskningsprosjekter på temaet.  

 

En studie fra Tyskland fant at små barn har et svært høyt stressnivå de første to ukene etter at 

forelderen sluttet å være sammen med dem. Mange barn var i dårligere humør enn vanlig den 

første tiden. Tilpasningsreaksjonene varte i fem måneder etter at barnet hadde begynt i 

barnehagen (Ahnert et al, Drugli). Dette samstemmer godt med en studie som ble gjort i 

Østerrike, der 104 barn ble observert i tilvenningsperioden i barnehage. Forskerne fant at 

barna var følelsesmessig avflatet de første to ukene. I denne perioden viste barn i liten grad 

verken positive eller negative følelsesuttrykk, og de deltok i liten grad i samspill med andre. 

For mange av barna vedvarte reaksjonen i to til fire måneder etter barnehagestart (Datler, 

2012; Drugli, 2014). Resultatene fra disse studiene indikerer at barn trenger flere måneder på 

å bli vant til barnehagesituasjonen.  

 

May Britt Drugli og Anne Mari Undheim har gjort en undersøkelse i Norge der de har samlet 

data fra foreldre og personale til 41 barn som begynte i barnehage før de var 1,5 år. I 

undersøkelsen ble det kartlagt om barnehagene hadde faste regler for hvor mange dager 

foreldrene var sammen med barnet ved oppstart, eller om de var mer fleksible. De fleste 

ansatte svarte at de var fleksible i forhold til antall dager med foreldre, og at dette var noe 

som ble sett an i hvert enkelt tilfelle. Noen fortalte at de hadde hatt foreldre tilstede i to til tre 

uker. Men i noen av barnehagene var rutinen at foreldrene var tilstede i tre dager og ikke mer. 
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Her var det ikke ønskelig å ha foreldrene tilstede lenger, fordi de mente at tilvenningen gikk 

lettere ved at de tidligere fikk etablere kontakt med barna uten foreldrene tilstede.  

Studiens resultater indikerer at fleksibilitet i forhold til hvor mange dager foreldrene kan være 

med på tilvenning, er positivt for barnets tilvenningsprosess. Et annet viktig funn i studien er 

at primærkontaktordningen syntes å ha en god effekt på barnas tilvenningsprosess. 

Primærkontaktordning vil si at hvert barn får tildelt en av barnehagens ansatte som 

primærkontakt ved oppstart. På den måten får barnet én voksen som det kan forholde seg til i 

begynnelsen, for så å utvide kontakten med flere voksne når barnet blir klar for det (Drugli & 

Undheim, 2012). 

 

I Danmark er det gjort et forskningsprosjekt om barn i alderen null til tre år. Prosjektet heter 

Barnet i centrum 2 og er et aksjonsforskningsprosjekt, der hensikten har vært å finne fram til 

både ny teori og ny praksis. Åtte kommuner har deltatt i prosjektet, som har vart i ett og et 

halvt år. Et av fokusområdene i prosjektet var overganger. De undersøkte blant annet 

overgangen fra hjem til dagpleie/barnehage og overganger mellom avdelinger 

(AarhusUniversitet, 2017). Som et resultat av prosjektet har forskerne kommet fram til seks 

råd for en god tilvenning. Det første rådet er å begynne tidlig med tilvenningen. De anbefaler 

at barnet får komme på besøk en time i uka i fire til fem måneder før barnet skal begynne i 

barnehagen. I tillegg anbefaler de at ansatte fra barnehagen kan komme på besøk hjem til 

barnet og foreldrene. Det andre rådet er å bruke overgangsobjekter, for eksempel at barnet 

har med bilder av familiemedlemmer i barnehagen. Det tredje rådet er å iscenesette 

leveringen på en måte som gjør at barnet kan føle seg trygg. De ansatte i barnehagen skal se 

etter avleveringsvinduer. Dette er øyeblikk hvor barnet er klar for å si ha det til forelderen og 

hei til den ansatte i barnehagen, samtidig som at forelderen er klar til å slippe barnet. Det 

fjerde rådet er at den ansatte som tar imot barnet skal vise innlevelse i barnets opplevelse. Det 

femte rådet handler om at de ansatte skal ta barnets følelser og signaler på alvor. Hvis et barn 

gråter skal det få trøst og nærhet. Det sjette rådet er at de ansatte skal ha fokus på barnet 

framfor foreldrene i avleveringssituasjonen. Forskerne anbefaler at foreldrene kan skrive opp 

eventuelle beskjeder til de ansatte, for eksempel på en oppslagstavle. På den måten kan 

barnet være i sentrum i leveringssituasjonen (Schultz, 2016). 

 

Sammenfattet kan vi si at tidligere forskning på temaet indikerer at barn trenger flere 

måneder på å venne seg til barnehagehverdagen. Barn har svært høye stressnivåer de første 

ukene uten foreldrene i barnehagen. Primærkontaktmodellen synes å kunne hjelpe barna i 
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denne overgangen. Fleksibilitet i forhold til hvor mange dager foreldrene kan være med barna 

ved oppstart, synes å ha en positiv effekt på tilvenningen. Det synes også positivt for 

tilvenningsprosessen om barna får komme på besøk en time i uka i månedene før 

barnehagestart.  
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3 Metodisk tilnærming 
 

I dette kapitlet vil det redegjøres for valg av forskningsdesign og metode. Videre vil jeg gjøre 

rede for utforming av spørreskjema og beskrive utvalg, gjennomføring av undersøkelsen og 

valg av statistiske tester. Avslutningsvis vil det gjøres rede for validitet, reliabilitet og etiske 

refleksjoner. 

 

3.1 Forskningsdesign og metode 
Et grunnleggende valg for prosjektet var valget mellom kvalitativ og kvantitativ metode. I 

kvalitativ metode gjøres grundige undersøkelser av få enheter, mens det i kvantitativ metode 

gjøres enklere målinger i et stort utvalg (Ringdal, 2001). Formålet med dette prosjektet er å få 

et overblikk over foreldres deltakelse i barnehagetilvenning på et gruppenivå. Dermed er det 

vesentlig å få informasjon fra et stort utvalg. Et sentralt forskningsspørsmål i prosjektet 

omhandler hvor mye tid foreldrene bruker på tilvenningen. Dette lar seg best måle i form av 

tall som antall besøk og dager. Også de andre spørsmålene egner seg godt i en kvantitativ 

form. Dermed faller valget på kvantitativ metode for dette prosjektet. Dette vil gjennomføres 

i form av surveydesign, som er det mest benyttede forskningsdesignet innen 

samfunnsvitenskapene (Ringdal, 2001). 

	

En survey er en standardisert utspørring av et (stort) utvalg personer om et hvilket som helst 

tema (Ringdal, 2001, s. 257). Informasjonen kan hentes gjennom personlig intervju, 

telefonintervju eller spørreskjemaer til selvutfylling. Dataen som samles inn registreres i form 

av tall og er godt egnet til ulike former for statistisk analyse. De fleste surveyundersøkelser er 

tverrsnittundersøkelser, hvilket betyr at datainnsamlingen bare foregår på ett tidspunkt. 

Utgangspunktet for datainnsamlingen er spørreskjemaet. Spørsmålsformuleringen i 

spørreskjemaet har stor betydning for nøyaktigheten i målingen. Spørsmålene bør være klare 

og presise med et ordvalg som er tilpasset målgruppa (Ringdal, 2001). I prosjektet er det 

benyttet spørreskjema til selvutfylling.  
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3.2 Utforming av spørreskjema 
I utformingen av spørreskjemaet har det vært fokus på å bruke et enkelt språk som alle 

foreldre kan forstå. Jeg har valgt å strukturere spørreskjemaet i flere deler, der de to første 

delene tar for seg konkrete situasjoner i sammenheng med barnehagetilvenningen. Her 

omhandler spørsmålene hovedsakelig atferd. I tredje del av spørreskjemaet spør jeg om 

foreldrenes tanker og vurderinger i forhold til tilvenningen. I den fjerde og siste delen av 

skjemaet omhandler spørsmålene bakgrunnsinformasjon som alder og bostedskommune.  

 

3.2.1 Operasjonalisering 
I arbeidet med spørreskjemaet ble begrepene ”trygghet” og ”kjennskap til 

barnehagesituasjonen” operasjonalisert til mer konkrete formuleringer. Spørsmål 19 i 

spørreskjemaet handler om i hvilken grad formålet med tilvenningen er nådd. Hensikten med 

spørsmålet er å kartlegge barnets grad av kjennskap til barnehagesituasjonen ved endt 

tilvenning. Her er det satt opp forskjellige utsagn som informantene skal si seg enig eller 

uenig i. Disse utsagnene er skrevet med utgangspunkt i Broberg et als beskrivelse av 

tilvenningens formål. Formålene med tilvenningen er at barnet skal bli kjent med det nye 

miljøet, bli godt kjent med minst én av de voksne, og å venne barnet til å klare seg flere timer 

i strekk uten foreldrene (Broberg et al., 2014). Det første formålet er representert med to 

utsagn i spørreskjemaet. Et utsagn handler om at barnet var godt kjent i rommene på 

avdelingen, mens et annet utsagn handler om at barnet var godt kjent på barnehagens 

uteområde. Denne spesifiseringen er gjort får å gjøre det tydelig hva utsagnene handler om, 

slik at det blir mindre rom for å tolke utsagnene forskjellig. De to siste formålene er 

representert i hver sine utsagn. 

 

Spørsmål 21 i spørreskjemanet handler om barnets opplevelse av trygghet i barnehagen. 

Utgangspunktet for operasjonaliseringen av begrepet trygghet er trygghetssirkelen. 

Hensikten med operasjonaliseringen er å kunne kartlegge hvorvidt barnet føler seg trygg i 

barnehagen på det tidspunktet undersøkelsen ble besvart. Dette for å se om det finnes noen 

korrelasjon mellom grad av kjennskap ved endt tilvenning, og grad av trygghet i barnehagen 

på et senere tidspunkt. Som beskrevet i kapittel 2.1.1, er trygghetssirkelen en modell som 

beskriver to forskjellige atferdssystemer hos barnet. Toppen av sirkelen er et bilde på 

utforskningssystemet, som er viktig for at barnet skal kunne utforske omgivelsene sine og på 



	 27	

den måten tilegne seg nødvendig kunnskap. Bunnen av sirkelen er et bilde på barnets 

tilknytningssystem, som er viktig for at barnet skal få beskyttelse fra omsorgspersonen. De to 

systemene står i et motsetningsforhold til hverandre. Når det ene aktiveres, deaktiveres det 

andre, og motsatt. Trygg tilknytning handler om at barnet får den nødvendige støtten til å 

kunne veksle mellom aktivering av begge disse systemene. På den måten er trygghetssirkelen 

et kart for hvordan trygg tilknytning fungerer (Powell & Zeanah, 2014). Spørsmålet i 

spørreskjemaet er laget på bakgrunn av behovene som er beskrevet i trygghetssirkelen. Også 

her er det satt opp forskjellige utsagn som foreldrene skal si seg enig eller uenig i. Hvert 

utsagn handler om et behov på trygghetssirkelen. Det første utsagnet handler om hvorvidt 

barnet tør å be om hjelp fra minst én av de ansatte på avdelingen. Dette gjenspeiler behovet 

for å få hjelp fra omsorgspersonen når barnets utforskningssystem er aktivert. Det andre 

utsagnet handler om hvorvidt barnet tør å la seg trøste av minst én av de ansatte på 

avdelingen. Dette gjenspeiler behovet for å få trøst av omsorgspersonen når barnets 

tilknytningssystem er aktivert. Det tredje utsagnet handler om hvorvidt barnet tør å utfolde 

seg fritt i barnehagen. Dette skal gjenspeilet behovet for å bli passet på mens barnets 

utforskningssystem er aktivert, og behovet for å få beskyttelse når barnets tilknytningssystem 

er aktivert. Her er tanken at dersom barnet blir møtt på disse behovene, vil det komme til 

uttrykk ved at barnet tør å utfolde seg. Det fjerde utsagnet handler om hvorvidt barnet føler 

seg satt pris på av de ansatte på avdelingen. Dette skal gjenspeile behovet for at 

omsorgspersonen skal glede seg over- og ha de fint sammen med barnet når 

utforskningssystemet er aktivert, og behovet for at omsorgspersonen skal ha godhet for barnet 

når barnets tilknytningssystem er aktivert. Det siste utsagnet handler om hvorvidt barnet får 

hjelp til å tåle følelsene sine. Dette skal gjenspeile behovet for at omsorgspersonen skal 

organisere følelsene til barnet når barnets tilknytningssystem er aktivert. I disse fire 

utsagnene er dermed alle behovene som er beskrevet i trygghetssirkelen representert  

 

3.2.2 Formulering av spørsmål 
De fleste spørsmålene i spørreskjemaet er formulert som lukkede spørsmål. Lukkede 

spørsmål besvares ved at deltakerne velger mellom ulike svaralternativer, i motsetning til 

åpne spørsmål, hvor deltakerne besvarer ved å formulere svarene selv (De Vaus, 2014). 

Ettersom det benyttes spørreskjema for selvutfylling på internett i denne undersøkelsen, er 

det lagt vekt på å formulere spørsmålene på en måte som gjør det lettvint å svare på kort tid. I 

de fleste tilfellene vil det ikke være noe personlig kontakt mellom meg og deltakerne, og den 
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eneste motivasjonen deltakerne vil sitte med, er den som skapes gjennom kontakten med 

spørreskjemaet i seg selv. Ved å bruke svaralternativer som er formulert på forhånd vil det 

være lettere å få informasjon fra deltakere som ikke liker å formulere seg skriftlig. En 

utfordring med lukkede spørsmål er at svarene kan bli uriktige eller lite nøyaktige dersom 

svaralternativene ikke er utfyllende eller presise nok. Dermed er det avgjørende for 

undersøkelsens kvalitet at svaralternativene er gode (De Vaus, 2014).  

 

Det benyttes ulike former for svaralternativer i spørreskjemaet. Noen av spørsmålene har 

dikotome kategorier. Det betyr at det kun er to svaralternativer å velge mellom (De Vaus, 

2014). Et eksempel på dette er spørsmålet om kjønn, hvor svaralternativene er mann og 

kvinne. Det er også flere ja- og nei- spørsmål i spørreskjemaet. På noen av spørsmålene er det 

i tillegg lagt til et svaralternativ for ”vet ikke”. Hensikten med dette tredje svaralternativet er 

å unngå at deltakere svarer feil ved at de gjetter dersom de er usikre. Noen av spørsmålene 

har nominale kategorier. Det er kategorier som ikke kan rangeres i forhold til hverandre (De 

Vaus, 2014). Et eksempel på dette er spørsmålet om familiesituasjon, der svarene er delt i tre 

kategorier hvor det skilles mellom familier der to foresatte bor i samme bolig, familier der to 

foresatte bor hver for seg og familier med aleneforsørger. Her er det lagt til et ekstra 

svaralternativ for ”annet”. Dersom det skulle være deltakere som er i en annen type situasjon, 

har de da mulighet til å skrive en kort beskrivelse av situasjonen sin i en tekstboks i skjemaet. 

Noen av spørsmålene har ordinale kategorier. Det er kategorier som kan rangeres fra lavt til 

høyt. Et eksempel på dette er spørsmålet høyeste fullførte utdanning, der det laveste 

svaralternativet er ”ingen”, og det høyeste svaralternativet er ”høyskole eller universitet, 

høyere grad”. Mange av spørsmålene i spørreskjemaet har svaralternativer i form av en 

Likert-skala. En Likert-skala egner seg godt til å måle holdninger. Deltakerne besvarer ved å 

angi i hvilken grad de er enige eller uenige i en påstand (De Vaus, 2014). I spørreskjemaet 

benyttes fem kategorier; ”Helt enig”, ”Delvis enig”, ”Verken enig eller uenig”, ”Delvis 

uenig” og ”Helt uenig”. Disse svaralternativene er balanserte ved at det er like mange 

alternativer på hver side av det nøytrale alternativet. Et eksempel på spørsmål med Likert-

skala er spørmålet om den foresattes inntrykk av barnets atferd i barnehagen. Her har jeg 

valgt å legge til en kategori for ”vet ikke”, siden påstandene deltakerne skal forholde seg til 

handler om barnets atferd på en arena som de foresatte muligens er lite deltakende i. Noen av 

spørsmålene i spørreskjemaet er åpne spørsmål, der det kun er mulig å besvare med et 

numerisk svar. Et eksempel på dette er spørsmålet om hvor gammelt barnet var da han eller 
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hun startet i barnehagen. Her skal deltakerne angi barnets alder i antall måneder ved å skrive 

inn et tall. 

 

3.2.3 Begrepsavklaring 
I begynnelsen av spørreskjemaet avklares begrepet tilvenning. Tilvenning defineres som 

”perioden en foresatt er tilstede sammen med barnet i forbindelse med barnehagestart. Dette 

kan skje i form av å komme på besøk med barnet i forkant av oppstart, eller å være med 

barnet i barnehagen de første dagene ved oppstart. Med oppstart menes fra den dagen barnet 

har plass i barnehagen og kan være der daglig.” 

 

Det informeres også om at undersøkelsen henvender seg til personer som har barn i 

barnehage, og som har deltatt i barnets første barnehagetilvenning. Informantene bes om å 

uttale seg om det yngste barnet, dersom han eller hun har flere barn som det kunne være 

aktuelt å uttale seg om. Begrunnelsen for dette valget, er at det yngste barnet gjerne er den 

som har begynt sist, og denne tilvenningen er dermed den som er nærmest i tid. Dette kan 

være en fordel med tanke på hvor mye informantene husker fra perioden. En annen grunn til 

å be informantene om å uttale seg om det yngste barnet er at det er ønskelig å hente 

informasjon om de minste barna i denne undersøkelsen. Bakgrunnen for det er at de minste 

barna er de mest sårbare med tanke på stress og hjernens utvikling (Hart & Gröhn, 2011). 

  

3.2.4 Pilotundersøkelse 
I forkant av datainnsamlingen ble det gjennomført en pilotundersøkelse. Formålet med 

pilotundersøkelsen var å oppdage svakheter og uklarheter i spørsmålsformuleringene, for å 

kunne utbedre spørreskjemaet før hovedundersøkelsen. Ni informanter deltok i pilotstudien. 

Sju av informantene fikk skjemaet på papir og svarte på undersøkelsen manuelt. Så ble de 

intervjuet om deres opplevelse av å svare på undersøkelsen. Informantene svarte muntlig, 

mens undertegnede noterte. De ble spurt om instruksjonene for hvordan man skulle fylle ut 

skjemaet var tydelige, om noen av spørsmålene var uklare, om svaralternativene var 

dekkende, og om hvordan de syntes det var å fylle ut skjemaet. I intervjuene kom det fram at 

flere av informantene opplevde to av spørsmålene som uklare. Videre var det flere som synes 

det var uklart hvordan man skulle svare på to av spørsmålene. Samtlige informanter svarte at 

de hadde en positiv opplevelse av å svare på skjemaet. Skjemaet ble oppfattes som tydelig og 

enkelt å svare på i sin helhet. I etterkant av intervjuene ble skjemaet endret og åpnet på en 
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hjemmeside som nettskjema. Til slutt var det to informanter som svarte på pilotundersøkelsen 

på nett. Videre ga de tilbakemelding via mail på hvordan de oppfattet spørreskjemaet. Begge 

svarte at de oppfattet skjemaet som tydelig og lett å besvare. Dataen som ble hentet inn i 

pilotundersøkelsen er ikke en del av datamaterialet som er benyttet i analysen.  

 

3.3 Datainnsamling 
Datainnsamlingen ble gjennomført med bruk av Nettskjema, som er et verktøy for utforming 

og gjennomføring av spørreundersøkelser på nett. Tjenesten tilbys av Universitet i Oslo til 

alle studenter og ansatte. Undersøkelsen ble lagt ut på en hjemmeside som var tilgjengelig for 

hvem som helst. Skjemaet var åpent for besvarelse i perioden 08.06.17 til 30.07.17. 

Informanter ble rekruttert via personlig nettverk og gjennom målrettet markedsføring på 

sosiale medier. Det ble laget en annonse som skulle appellere til foresatte som har barn som 

går i barnehage og som har vært med i barnets første tilvenning. Annonsen inneholdt et bilde 

av en ettåring med sekk på ryggen som holder sin far i hånda, foran en port inn til en 

barnehage. På bildet står teksten:” Har du barn som går i barnehage? Har du deltatt i barnets 

første tilvenning?” I annonsen fantes en link som førte rett til nettskjemaet. I første del av 

nettskjemaet var det informasjon om deltakelse i studien, og forespørsel om samtykke til 

deltakelse i undersøkelsen. Videre fulgte selve spørreundersøkelsen. Den målrettede 

markedsføringen ble rettet mot et publikum som bestod av personer som bor i Norge, snakker 

norsk, er i alderen 18 til 45 år, og har barn i alderen 1 til 5 år. I tillegg var publikumet 

registrert med moderskap, farskap eller oppdragelse som interesser. I tillegg til deling med 

personlig nettverk og målrettet markedsføring, ble annonsen delt i en gruppe for foreldre, 

som har over 8000 medlemmer. Denne gruppa er ikke rettet mot noen spesiell retning når det 

gjelder oppdragelse eller livsstil, og kan anses som en generell arena for foreldre. Etter deling 

i gruppa var det stor pågang av besvarelser. Omtrent 100 besvarelser kom inn i løpet av 2 

dager etter delingen. Ellers kom det jevnlig inn besvarelser via den målrettete 

markedsføringen. Til sammen kom det inn 463 besvarelser. 
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3.4 Utvalg 
Utvalget består av personer som oppfyller to kriterier. Det første kriteriet er at personen er 

foresatt til minst ett barn som går i barnehage. Det andre kriteriet er at personen har deltatt i 

barnets første barnehagetilvenning. Disse brede kriteriene ble valgt med tanke på å få så stort 

som mulig utvalg. Utvalget kan anses som trukket med vilkårlig utvelging, som vil si at 

utvalget vil bestå av individer som er praktisk tilgjengelige (Lund, 2002). Som beskrevet 

ovenfor er informantene kontaktet gjennom sosiale medier på internett. Det kom inn 463 

besvarelser i nettskjema. Etter en gjennomgang av disse, er det 449 besvarelser som både 

oppfyller de to utvalgskriteriene, og som er utfylt på en troverdig måte. Dermed består det 

endelige utvalget i studien av 449 informanter. Samtlige informanter har selv vist interesse 

for undersøkelsen ved å følge linken fra annonsen inn til spørreskjemaet. Med et slikt 

utgangspunkt er det sannsynlig at utvalget består av personer som er aktive på sosiale medier, 

som er interessert i temaet barnehagetilvenning, og som liker å svare på undersøkelser. I 

spørreskjemaet var det noen spørsmål om informantenes bakgrunn. Dette gir oss et bedre 

bilde av hvem informantene i studien er. 97,8 % av informantene er kvinner, mens 2,2 % er 

menn. 45,3 % har bosted på Østlandet, 28,2 % har bosted på Vestlandet, 10,2 % har bosted i 

Trøndelag, 9,8 % har bosted i Nord-Norge, og 3,6 % har bosted på Sørlandet. 2,9 % har ikke 

oppgitt bosted. Når det gjelder høyeste utdanning, har 2,2 % av informantene grunnskole, 

12,0 % videregående skole, 8,7 % fagutdanning, 49,9 % høyskole eller universitet på lavere 

grad (bachelor), og 26,9 % høyskole eller universitet på høyere grad (master eller høyere). 

0,2 % har ikke oppgitt utdanningsnivå. Når det gjelder familiesituasjon, oppgir 94,7 % av 

informantene at de bor sammen med den andre foresatte til barnet. 3,8 % av informantene har 

full foreldreomsorg for barnet alene, og 1,1 % har delt foreldreomsorg med annen foresatt 

som de ikke bor sammen med. 0,4 % har ikke oppgitt familiesituasjon. 

 

Ettersom utvalget ikke er tilfeldig trukket, kan det ikke anses som representativt for en 

bestemt populasjon. Dette ble valgt bort til fordel for å få så stort utvalg som mulig. 

Størrelsen på utvalget har betydning for den statistiske styrken. Dette kommer jeg tilbake til i 

avsnittet om validitet.  
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3.5 Statistiske analyser 
Resultatene fra undersøkelsen ble kodet med tall og eksportert fra Nettskjema til 

statistikkprogrammet IBM SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences). Dette 

programmet ble brukt til å foreta statistiske analyser. Ettersom forskningsspørsmålene for 

studien er deskriptive, består analysen av frekvensanalyse og korrelasjonsanalyse, som begge 

er former for deskriptiv statistikk. Resultatene presenteres i tabeller, der frekvenser oppgis i 

prosent. For korrelasjoner har jeg valgt Spearman´s rho som korrelasjoneffisient. Pearsons R 

var et alternativ, men ettersom mange av variablene har store skjevheter i svarfordelingene, 

fyller ikke datamaterialet kravene for Pearsons R. Spearsman´s rho har ikke de samme 

kravene om normalfordeling. Den kan også brukes med både ordinalvariabler og 

intervallvariabler (Pallant, 2016). Flere av variablene i studien er basert på likert-skalaer. 

Disse har jeg valgt å kode som ordinalvariabler. Dermed blir Spearman´s rho et passende 

alternativ for alle de vesentlige variablene i analysen. Verdier på 0,4 eller høyere blir omtalt 

som sterke korrelasjoner, verdier på 0,3 blir omtalt som moderate korrelasjoner, og verdier på 

0,2 blir omtalt som svake korrelasjoner.  

 

3.6 Validitet og reliabilitet 
Validitet handler om hvorvidt vi faktisk måler det vi har til hensikt å måle. Reliabilitet 

handler om hvorvidt gjentatte målinger med samme måleinstrument gir samme resultat. 

Dersom reliabiliteten er lav, går det også utover validiteten i undersøkelsen (Ringdal, 2001). 

Shadish, Cook, og Campbell (2002) beskriver et validitetssystem der de skiller mellom 

statistisk validitet, indre validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet. For denne studien er ikke 

indre og ytre validitet så relevant, siden det ikke er snakk om en kausal undersøkelse, og det 

ikke er aktuelt å generalisere funnene til en populasjon. Statistisk validitet og begrepsvaliditet 

er derimot nyttige perspektiver i denne sammenhengen, og vil bli gjort rede for i det 

følgende. 

 

3.6.1 Statistisk validitet 
Statistisk validitet handler om å kunne trekke en slutning om at det er en korrelasjon mellom 

to variabler. Dersom man kan trekke en slutning om at to variabler ofte opptrer sammen, er 

det neste spørsmålet hvor sterk denne samvariasjonen er. I et lite utvalg kan det være 

vanskelig å oppdage samvariasjon, ettersom tilfeldigheter kan spille en stor rolle. Det er også 
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en fare for at vi kan finne sammenhenger som er påvirket av tilfeldigheter i et lite utvalg, som 

vi ikke ville ha funnet i en større gruppe. Men i et stort utvalg vil tilfeldighetene jevne seg ut, 

og det er sannsynlig at samvariasjon som finnes i virkeligheten også vil komme til syne i 

statistikken. Dermed kan størrelsen på utvalget ha stor innvirkning på den statistiske 

validiteten (Shadish et al., 2002). Signifikanstesting kan brukes for å måle den statistiske 

sammenhengen. Dersom en korrelasjon er signifikant, betyr det at det er lite sannsynlig at 

samvariasjonen som er funnet i utvalget, er en tilfeldighet (De Vaus, 2014).  

I korrelasjonsanalysene i denne studien er det brukt 2-halet signifikanstesting. De fleste 

korrelasjonene som er funnet har en signifikans på 0,000. Det vil si at det er veldig lite 

sannsynlig at samvariasjonen som er funnet i utvalget er en tilfeldighet. Funnene fra denne 

undersøkelsen kan likevel ikke generaliseres til en populasjon, ettersom utvalget ikke er 

tilfeldig trukket. Til tross for at funnene ikke kan generaliseres, er det en styrke at 

korrelasjonene har så lave signifikansverdier. Det kan tyde på at samvariasjonen som er 

funnet i utvalget likevel kan ha en overføringsverdi til andre situasjoner.  

 

3.6.2 Begrepsvaliditet 
Begrepsvaliditet handler om å kunne generalisere funnene fra de operasjonaliseringene som 

er brukt i datainnsamlingen til de teoretiske begrepene den er ment å representere (Shadish et 

al., 2002). I pedagogisk forskning er det en utfordring at vi må bruke synlige indikatorer for å 

måle abstrakte begreper som egentlig ikke er målbare. Resultatene av forskningen gjelder 

derfor begrepene slik de er definert gjennom indikatorene som benyttes i datainnsamlingen 

(Kleven, 2002). 

 

I denne studien er begrepet trygghet operasjonalisert med indikatorer som representeres med 

en spørsmålsgruppe i spørreskjemaet. Utgangspunktet for operasjonaliseringen av begrepet er 

trygghetssirkelen som er en modell for trygg tilknytning. Med det utgangspunktet kunne det 

være naturlig å tenke seg at resultatene fra denne spørsmålsgruppa kunne gi informasjon om 

hvorvidt barna har en trygg tilknytning til de ansatte i barnehagen eller ikke. Ved nærmere 

gjennomgang av resultatene viser det seg at de aller fleste skårer høyt på samtlige indikatorer. 

Dette stemmer ikke overens med tidligere forskning på andel av trygg tilknytning. En mulig 

forklaring på dette kunne være at foreldre til barn med trygg tilknytning er overrepresentert i 

utvalget. Men det er mer nærliggende å tro at dette spørsmålet ikke måler hvorvidt barna har 

trygg tilknytning til de ansatte. Det er strenge krav til å klassifisere tilknytningsmønstre. 
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Personer som gjør dette går gjennom grundig opplæring og veiledning, og prosessen er basert 

på observasjon av samspill (Powell & Zeanah, 2014). Men selv om spørsmålsgruppa ikke 

måler hvorvidt barnet har trygg tilknytning, kan det gi oss nyttig informasjon om barnets 

trygghet. Resultatene fra spørsmålet gjelder trygghet i form av å kunne spørre om hjelp, la 

seg trøste, utfolde seg fritt, føle seg satt pris på, og få hjelp til å tåle følelsene sine.   

 

3.6.3 Reliabilitet 
Reliabilitet handler om graden av målepresisjon eller målefeil (Befring, 2007).  

I denne undersøkelsen er det to spørsmål i spørreskjemaet som har blitt besvart på varierende 

måter. Begge spørsmålene handler om barnets alder. I instruksjonene ble informantene bedt 

om å oppgi antall måneder på spørsmålet om barnets alder ved barnehagestart. På spørsmålet 

om barnets alder nå, ble de bedt om å oppgi alder i år og måneder. Her har det oppstått 

misforståelser som har ført til at spørsmålet har blitt besvart på forskjellige måter. De fleste 

har oppgitt alder på ønsket måte, men noen av informantene har oppgitt kun år. For 

spørsmålet om barnets alder ved oppstart, var det bare 5 informanter som hadde oppgitt alder 

i år. Disse 5 ble ekskludert fra utvalget. For spørsmålet om barnets alder nå var det 93 

informanter som ikke hadde svart på ønsket måte. Denne variabelen brukes først og fremst til 

å ekskludere informanter som ikke oppfyller inkluderingskriteriet om å ha barn som går i 

barnehage. Dette lot seg gjøre også med alder oppgitt i år, siden ingen av disse informantene 

hadde barn i en alder hvor det var tvil om barnet gikk i barnehage eller på skole. Ettersom 

den manglende målepresisjonen ikke fikk noe avgjørende betydning, valgte jeg å beholde 

disse informantene i utvalget. Variabelen brukes også i en analyse hvor jeg bruker barnets 

alder nå til å beregne hvor lenge det er siden barnet begynte i barnehage. Her er alder i år 

regnet om til måneder. Dette innebærer en lavere presisjon for akkurat denne variabelen. I 

retrospekt ser jeg at det hadde vært bedre om disse spørsmålene hadde hatt en mer lukket 

svaremetode. For eksempel kunne det vært benyttet ferdig formulerte alternativer for antall år 

og for antall måneder.   
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3.7 Etiske hensyn 
I dette delkapitlet vil det gjøres rede for forskningstillatelse, frivillig informert samtykke og 

egen forskerrolle. 

 

3.7.1 Søknad om forskningstillatelse 
Forskningsprosjektet er meldt inn til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter 

for forskningsdata AS. NSD er personvernombud for blant annet alle norske universiteter, og 

har som hovedoppgave å bidra til at institusjonene kan ivareta lovpålagte plikter knyttet til 

internkontroll og kvalitetssikring av egen forskning. Dette gjør de blant annet ved å tilby 

forhåndsvurdering av forskningsprosjekter som behandler personopplysninger (NSD, 2018).  

Prosjektet ble meldt til NSD 21.04.17 og ble godkjent 29.05.17. I meldeskjemaet var det 

oppgitt at undersøkelsen skulle gjennomføres ved hjelp av MonkeySurvey som er et program 

som tilbyr undersøkelser på internett. I tilbakemeldingen fra NSD kom det fram at det måtte 

foreligge en avtale mellom Universitetet i Oslo og MonkeySurvey om hvordan 

personopplysninger skulle behandles. Ettersom dette ikke lot seg gjøre på kort tid, falt valget 

på å bruke Nettskjema i stedet for MonkeySurvey. En fordel med Nettskjema, er at man kan 

velge innstillinger som gir anonymitet, ved at verken epost- eller IP-adresser lagres. I og med 

at Nettskjema tilbys av Universitetet i Oslo, regnes den ikke som en ekstern databehandler, 

hvilket betyr at det ikke er behov for en egen avtale. I en telefonsamtale mellom veileder og 

saksbehandler ved NSD 02.06.17. ble det informert om denne endringen. 

 

3.7.2 Frivillig informert samtykke 
Frivillig deltakelse gjennom informert samtykke er et sentralt prinsipp innen 

forskningsetikken (Ringdal, 2001). Kravet om frivillighet lar seg enkelt oppfylle i dette 

forskningsprosjektet, ettersom deltakerne selv trykker seg inn på spørreskjemaet fra 

annonsen. I begynnelsen av spørreskjemaet er det lagt inn en side med informasjon om 

deltakelse i studien. Her informeres det om at undersøkelsen er en del av et masterprosjekt og 

hva som er temaet for prosjektet. Videre gis en kort beskrivelse av hva spørsmålene vil 

handle om. Det blir også informert om at undersøkelsen er anonym, at opplysningene vil bli 

behandlet konfidensielt og at det er frivillig å delta. Nederst på siden er det et spørsmål der 

deltakerne krysser av for at de har mottatt informasjon om studien, og at de er villig til å 

delta. Samtlige deltakere har krysset av for samtykke til deltakelse..  
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I etterkant av datainnsamlingen oppdaget jeg at en av innstillingene i nettskjema ikke var stilt 

inn riktig for å sikre anonymitet. Dette førte til at deltakerne fikk spørsmål om de ønsket å få 

tilsendt sin besvarelse på epost. Det ble samtidig informert om at epostadressen da ville bli 

lagret sammen med svaret. Dermed ble flere informanter identifiserbare ved at epostadressen 

var inkludert i datasettet. Dette er uheldig ettersom det gis informasjon om at undersøkelsen 

er anonym. Samtidig kommer det tydelig frem at det er frivillig å registrere epostadressen, og 

at denne blir lagret sammen med svaret. Sånn sett er ikke deltakerne ført bak lyset, men 

dersom jeg hadde oppdaget feilinnstillingen tidligere, ville jeg ha endret den for å sikre 

anonymitet.  

 

3.7.3 Egen forskerrolle 
Gjennom hele prosessen har jeg vært opptatt av å sørge for redelighet. I prosessen med å 

utarbeide spørreskjemaet var jeg opptatt av å bevisstgjøre meg egne holdninger i forhold til 

temaet. Målet har vært å unngå å formulere spørsmålene på en måte som kunne legge 

føringer for hvordan deltakerne skulle svare, eller at deltakerne skulle få en opplevelse av å 

bli evaluert. Dermed har jeg lagt vekt på å presentere spørreskjemaet på en måte som 

formidler åpenhet rundt gjennomføring av barnehagetilvenning, og respekt for foreldrenes 

vurderinger og valg. Jeg har også hatt fokus på redelighet i forhold til kildehenvisninger og 

presentasjon av resultater. Her har jeg bestrebet å beskrive prosessen så transparent som 

mulig. Trygghetssirkelen har en sentral plass i oppgaven. Denne modellen har jeg god 

kjennskap til gjennom sertifisering for foreldreveiledningsprogrammet COS-P. Ettersom 

dette er mitt første forskningsprosjekt, har jeg lite erfaring med de forskjellige leddene i 

forskningen. For å bestrebe god kvalitet har jeg derfor vært opptatt av å forberede de ulike 

fasene godt, gjennom å lese andre masteroppgaver og litteratur om kvantitativ forskning.  
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4 Resultater og drøfting av data 
 

I denne delen av oppgaven vil jeg presentere resultatene fra spørreundersøkelsen. Med 

utgangspunkt i forskningsspørsmålene vil jeg presentere statistikk og videre drøfte hvordan 

resultatene framstår i forhold til det teoretiske grunnlaget for oppgaven. Statistikken vil 

presenteres i tabeller. Frekvenser presenteres i form av prosent, mens korrelasjoner 

presenteres med spearsman´s rho som korrelasjonseffisient. Kun valide svar er tatt med i 

analysene, dermed varierer størrelsen på utvalget. Resultatene er fordelt i 16 tabeller, på 

bakgrunn av et ønske om at tabellene skal være plassert i nærheten av teksten som omhandler 

dem. I tillegg til resultater som er presenter i tabeller, blir statistikk i form av gjennomsnitt 

presentert i teksten. 

 

4.1 Hvor mye tid deltok foreldrene i tilvenningen? 
Besvarelsen av dette forskningsspørsmålet tar utgangspunkt i spørsmål 6-12 i spørreskjemaet. 

Informantene ble spurt om de har delt på å være med på tilvenningen med en annen foresatt. 

Informanter som har svart ja på dette spørsmålet har videre fått spørsmål om hvor mange 

dager vedkommende og annen foresatt har vært med barnet tilsammen og hvor mange dager 

de har vært med selv. Informanter som har svart nei på spørsmålet om delt tilvenning har 

videre fått spørsmål om hvor mange dager vedkommende var med i tilvenningen. Hensikten 

med denne presiseringen var å utelukke misforståelser for å få så nøyaktig informasjon som 

mulig. Det er imidlertid det totale antallet tilvenningsdager per barn som jeg har vært opptatt 

av i analysen. 

 

4.1.1 Antall besøk og tilvenningsdager 
Tabell 1 viser prosentandel av antall besøk, tilvenningsdager og besøk og tilvenningsdager 

tilsammen. Kolonne 1 angir antallet. Kolonne 2 viser hvor stor prosent av utvalget som har 

vært på besøk i barnehagen i forkant av oppstart, fordelt på antall besøk. Kolonne 3 viser 

hvor stor prosent av utvalget som har deltatt på tilvenningsdager ved oppstart, fordelt på 

antall tilvenningsdager. Og kolonne fire viser prosentvis det totale antallet av besøk og 

tilvenningsdager som informantene har deltatt på. Denne variabelen ble regnet ut ved å legge 

sammen antall besøk og tilvenningsdager hos hver enkelt informant.  
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Tabell 1: Antall besøk og tilvenningsdager 

 
Antall Besøk Tilvenningsdager 

Besøk og tilvenningsdager  
til sammen 

0 38,6 % 0,0 % 0,0 % 

1 29,7 % 2,3 % 1,0 % 

2 11,5 % 10,3 % 5,3 % 

3 7,5 % 52,3 % 27,2 % 

4 3,3 % 11,0 % 20,2 % 

5 3,3 % 10,8 % 9,9 % 

6 0,9 % 3,4 % 9,9 % 

7 0,0 % 1,8 % 7,7 % 

8 0,2 % 1,8 % 3,6 % 

9 0,2 % 0,2 % 2,2 % 

10 eller mer 4, 7 % 6,0 % 13,1 % 

Totalt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

N 427 436 416 

 

Hele 52,3 % av informantene oppgir å ha deltatt på tre tilvenningsdager. Dette viser at 

tradisjonen med tre tilvenningsdager fortsatt preger mange barns tilvenningsperiode. Med 

tanke på at små barn har svakere ressurser til å orientere seg på et ukjent sted enn større barn, 

har jeg undersøkt om det er noen korrelasjon mellom antall besøk og tilvenningsdager totalt 

og barnets alder ved oppstart. Det ble ikke funnet noen korrelasjon mellom disse variablene 

(𝑟"=-0,006, p=0,903, N=415). Dermed kan vi ikke anta at barnets alder ved oppstart har hatt 

noen betydelig innvirkning på hvor mye foreldrene har deltatt i tilvenningen. Jeg fant det 

også interessant å undersøke om det er noen forskjell på antall tilvenningsdager for foresatte 

som har vært alene om tilvenningen, og foresatte som har delt på å delta i tilvenningen med 

en annen foresatt. Dette ble undersøkt ved å dele utvalget i to grupper. Den første gruppa 

består av informanter som har delt tilvenning med annen foresatt, mens den andre gruppa 

består av informanter som har vært alene om tilvenningen. Den første gruppa hadde 

gjennomsnittlig 4,68 tilvenningsdager (N=225), mens den andre gruppa gjennomsnittlig 

hadde 3,83 tilvenningsdager (N=211). Resultatet kan tyde på at barn som har med begge 

foreldre på tilvenning får noe mer tid i tilvenning ved oppstart, enn barn som bare har med én 

forelder på tilvenning. En mulig forklaring på dette kan være at begge foreldre tar ut 

velferdspermisjon i forbindelse med tilvenningen og dermed får mulighet til å bli med flere 

dager tilsammen.  

 

Når det gjelder besøk i forkant av oppstart oppgir 38,6 % å ikke ha vært på noe besøk. Og 

blant de som har vært besøk, er det få som har vært på mer enn to besøk. Ser vi på det totale 
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antallet av besøk og tilvenningsdager, har over halvparten av informantene oppgitt 3 eller 4 

dager. I gjennomsnitt deltok foreldrene på 1,71 besøk (N=426), og 4,27 tilvenningsdager 

(N=436). Gjennomsnittet for antall besøk og tilvenningsdager tilsammen er på 6,04 (N=415). 

 

4.2 På hvilke måter var foreldrene deltakende? 
Utgangspunktet for å besvare dette forskningsspørsmålet er spørsmål 13 til 16 i 

spørreskjemaet. Spørsmålene omhandler foreldrenes deltakelse i aktiviteter, fokus under 

tilvenningen, og når foreldrene begynte å forlate barnet på avdelingen. 

 

4.2.1 Foreldrenes deltakelse i aktiviteter 
Spørsmål 13 handler om hvilke aktiviteter de foresatte 

har deltatt i sammen med barnet i tilvenningen. I tabell 2 

gis en oversikt over deltakelsen i de forskjellige 

aktivitetene. Prosenten som oppgis i kolonne 2 viser 

hvor mange prosent av det totale utvalget som hadde 

deltatt i den aktuelle aktiviteten. På dette spørsmålet var 

det også mulig for informantene å skrive inn et 

fritekstsvar dersom de hadde deltatt på andre aktiviteter 

enn de som er nevnt her. Her svarte noen at de også 

hadde deltatt på foreldrekaffe, dugnad, besøk etter 

stengetid og overgangssituasjoner. 

 

Resultatene tyder på at tilvenningen ofte er sentrert rundt lek på avdelingen, ettersom nær 

sagt alle har deltatt i denne aktiviteten. Også måltid ser ut til å ha en viktig plass i 

tilvenningen. Med utgangspunkt i trygghetssirkelen, kan vi tenke oss at lek på avdelingen gir 

gode muligheter for at barnet kan utforske de nye omgivelsene med foreldrene som en trygg 

base og en trygg havn. Måltidet kan være en viktig aktivitet for å inngå i samspill med andre 

og øve seg på å ta kontakt med både voksne og barn. Det er imidlertid et mindretall som 

oppgir å ha deltatt på aktivitetene legging, bleieskift og lek på uteområdet. Dette er daglige 

aktiviteter som er en stor del av barnehagehverdagen. Barnets tilknytningssystem blir lett 

aktivert i møte med fremmede situasjoner (Ainsworth et al., 1978). De første dagene i 

barnehagen er preget av mange ukjente elementer for barnet. Dermed kan vi tenke oss at det 
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vil være en fordel for barnet å ha blitt kjent med så mange som mulig av aktivitetene som 

utgjør rytmen i barnehagehverdagen. For eksempel kan en legge-situasjon være veldig 

forskjellig i barnehagen fra slik barnet er vant til. Barnet skal kanskje sove på en madrass på 

gulvet, med flere andre barn i rommet. Rommet er gjerne ukjent, med ukjente lukter. Om 

barnet får erfare denne situasjonen sammen med mor eller far de første gangene, kan det 

bidra til at barnet er kjent med situasjonen når hun skal legges uten mor eller far tilstede. 

Kanskje blir ikke tilknytningssystemet aktivert i møte med leggesituasjonen, og barnet kan 

lett falle til ro og finne søvnen. En mulig forklaring på hvorfor det ikke er så mange som har 

deltatt på legging og bleieskift, kan være at noen barn hadde sluttet med bleie og middagslur 

før de begynte i barnehagen. Men med tanke på barnas alder, er det naturlig å anta at mange 

av barna som sov og brukte bleie, fikk et første møte med disse situasjonene uten mor eller 

far tilstede. 

 

4.2.2 Foreldrenes fokus under tilvenningen 
I spørsmål 14 ble informantene spurt om hva de var opptatt av da de var tilstede i 

tilvenningen. De svarte ved å oppgi om de var helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig, 

delvis uenig eller helt uenig i diverse utsagn. I tabell 3 gis en oversikt over svarene. For å 

gjøre tabellen lett å lese har jeg slått sammen helt og delvis enig og helt og delvis uenig. 

 

Tabell 3: Foresattes fokus under tilvenningen 
 
Mens jeg var tilstede i tilvenninge var 
jeg opptatt av... 

Helt eller 
delvis enig 

Verken enig 
eller uenig 

Helt eller 
delvis uenig Total N 

... å bli kjent med de ansatte på avdelingen 92,8 % 3,8 % 3,4 % 100,0 % 446 

... å bli kjent med andre foreldre 37,8 % 25,8 % 36,4 % 100,0 % 431 

... å bli kjent med rutinene på avdelingen 93,0 % 4,7 % 2,3 % 100,0 % 444 

... å observere barnet 98 % 1,4 % 0,7 % 100,0 % 443 

... å møte barnets behov for støtte 99,6 % 0,4 % 0,0 % 100,0 % 446 

 
 

Resultatene tilsier at foreldrene har hatt fokus på å bli kjent med de ansatte og rutinene på 

avdelingen, og å observere barnet og møte dets behov for støtte. Et mindretall oppgir å ha 

hatt fokus på å bli kjent med andre foreldre. Dette kan ha sammenheng med at det muligens 

ikke har vært noen andre foreldre tilstede under tilvenningen for mange av informantene. 

Eller det kan ha en forklaring i at foreldrene har prioritert å holde fokus på barnet og at barnet 

skal få kjennskap med barnehagen. Resultatene tyder på at det viktigste for foreldrene har 
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vært å observere barnet og å møte barnets behov for støtte. Et slikt fokus er en god 

forutsetning for at foreldrene kan fungere som en trygg base og en trygg havn for barnet.  

 

4.2.3 Tidspunkt for når foreldrene begynte å forlate barnet 
Spørsmål 15 handler om når de foresatte begynte å forlate barnet på avdelingen, det vil si at 

de oppholdt seg i et annet rom enn barnet. Spørsmål 16 handler om når de foresatte begynte å 

forlate barnet i barnehagen, det vil si at de oppholdt seg utenfor barnehagens område. 

Svarene presenteres i tabell 4. Kolonne 1 viser dagene fra dag 1 og i stigende rekkefølge. 

Kolonne 2 viser hvor mange prosent av informantene som forlot avdelingen på den aktuelle 

dagen. Kolonne 3 viser hvor mange prosent av foreldrene som forlot barnehagen på den 

aktuelle dagen. 

 

Tabell 4: Tid i tilvenning hvor foresatte begynte å forlate barnet  
 

 Foresatte forlot avdelingen Foresatte forlot barnehagen 
Dag 1 12,3 % 3,1 % 

Dag 2 62,5 % 27,5 % 

Dag 3 18,3 % 49,7 % 

Dag 4 3,3 % 12,1 % 

Dag 5 1,1 % 2,9 % 

Dag 6 1,3 % 1,3 % 

Dag 7-25 1,0 % 3,2 % 

Total 100,0 % 100,0 % 

N 448 447 

 

Resultatene tilsier at hele 62,5 % av informantene forlot avdelingen på dag to. Og 49, 7 % 

forlot barnehagen på dag 3. Dette gjenspeiler beskrivelsen av tilvenningsdagene som vi finner 

i velkomstbrevet i ”Avdelingsboka” (Gording & Livastøl, 2017). En mulig forklaring er at 

dette velkomstbrevet brukes som utgangspunkt for tilvenningen i mange barnehager. En 

annen mulighet er at dette er en tradisjon som preger praksisen i barnehagene i stor grad, og 

at velkomstbrevet mer er et produkt av denne tradisjonen. Kanskje har brevet bidratt til å 

stabilisere og videreføre denne tradisjonen som ser ut til å ha preget barnehagetilvenningen i 

lang tid. Når foreldrene begynner å forlate avdelingen, er hensikten at man skal venne barnet 

til å klare seg uten mor eller far. En kan stille spørsmål ved om det er hensiktsmessig å 

prioritere at barnet skal bli vant til å klare seg uten foreldrene, framfor å bruke tiden på at 

foreldrene kan være tilstede med barnet. Når foreldrene er tilstede med barnet, kan barnet bli 

kjent med de nye omgivelsene med mor eller far som en trygg base og en trygg havn. Dette 
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vil kunne bidra til at barnet føler seg trygg, og blir kjent med nye mennesker og omgivelser 

mer effektivt. I kapittel 4.3.3 tas denne diskusjonen videre. Der vil det bli drøftet hvorvidt de 

fire delmålene i formålet med tilvenningen er like viktige.  

 

4.3 I hvilken grad var barnet kjent med barnehagen da 

foreldrene sluttet å være med i tilvenningen? 
Besvarelsen av dette forskningsspørsmålet tar utgangspunkt i spørsmål 19 i spørreskjemaet.  

Spørsmålet består av en gruppe med påstander. Påstandene er hentet fra definisjonen til 

Broberg et al. (2014) som beskriver formålet med tilvenningen. Operasjonaliseringen er 

beskrevet i metodekapittelet. Informantene har krysset av for om de var helt enig, delvis enig, 

verken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig. Tabell 5 viser en oversikt over svarene. 

Resultatene tyder på at mange har lagt vekt på at barnet skulle bli kjent med minst én av de 

ansatte på avdelingen. Også rommene på avdelingen har mange barn blitt godt kjent med. 

Delmålet om at barnet skal være vant til å klare seg uten foreldrene flere timer i strekk, er 

oppnådd i mindre grad. Det samme gjelder kjennskap til barnehagens uteområde. 

 

 

Tabell 5: Vurdering av barnets kjennskap til barnehagesituasjonen ved endt tilvenning 
 
Da jeg sluttet å være med i tilvenningen... 

Helt eller 
delvis enig 

Verken enig 
eller uenig 

Helt eller 
delvis uenig Total N 

... var barnet godt kjent med rommene på 
avdelingen 

 
77,0 % 

 
8,1 % 

 
14,9 % 

 
100,0 % 

 
444 

... var barnet godt kjent med  
barnehagens uteområde 

 
60,7 % 

 
11,7 % 

 
27,7 % 

 
100,0 % 

 
437 

... hadde barnet blitt godt kjent med minst en 
av de ansatte på avdelingen 

 
83,8 % 

 
4,7 % 

 
11,6 % 

 
100,0 % 

 
449 

... var barnet vant til å klare seg uten meg 
(og/eller annen foresatt) i flere timer i strekk 

 
68,0 % 

 
9,9 % 

 
22,1 % 

 
100,0 % 

 
444 
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4.3.1 Tilvenningsskåre 
Spørsmål 19 kan sies å være en evaluering av tilvenningens måloppnåelse. For å få et mer 

helhetlig bilde av hvor godt kjent barna har blitt med barnehagesituasjonen, har jeg lagt 

sammen verdiene på de ulike variablene til en totalskåre. Denne totalskåren har jeg valgt å 

kalle tilvenningsskåre, ettersom den er et uttrykk for grad av måloppnåelse for tilvenningen. 

Her er det fire variabler som alle har verdier fra 1 til 5. Når disse verdiene legges sammen, 

ender vi opp med tilvenningsskåren med verdier fra 4 til 20. Som måloppnåelse for 

tilvenningen, vil det være ønskelig at alle barn blir kjent med alle disse elementene før de 

foresatte slutter å være med i tilvenningen. Av den grunn har jeg satt opp en markering for 

hva som er god nok måloppnåelse for tilvenningen. I tabell 6 vises en oversikt over 

resultatene for tilvenningsskåren. Det er satt i en rød linje som markerer et skille mellom de 

som gjennomsnittlig er helt eller delvis enig i påstandene og de som ikke er enig i alle 

påstandene. Markeringen er lagt ved 16 poeng, ettersom 16 er den poengsummen du ender 

opp med dersom du svarer delvis enig på alle påstandene. Alle poengsummer fra 16 og opp 

tilsier at man gjennomsnittlig er helt eller delvis enig med påstandene. Kolonne 1 viser 

grupper av poengsummer. Kolonne 2 viser hvor mange prosent av utvalget som har fått en 

totalskår innenfor den aktuelle poenggruppa. Kolonne 3 viser hvor mange prosent som har en 

poengssum under eller over den røde linja som markerer skillet mellom de som har blitt kjent 

på alle områdene, og de som ikke har blitt kjent på alle områdene. 
 
 
 
Tabell 6: Tilvenningsskåre (totalskåre for grad av kjennskap etter endt tilvenning) 
 
N = 436 

Totalskåre Prosent Prosent 
4-7 5,0 %  

 
39,2 % 8-11 12,8 % 

12-15 21,3 % 

16-19 45,4 %  
60,8 % 

20 15,4 % 

 100,0 % 100,0 % 
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Resultatene indikerer at 60,8 % av barna som er representert i utvalget ble kjent på alle 

delområdene i formålet med tilvenningen. 39,2 % av barna hadde ett eller flere delområder 

hvor de ikke ble kjent. Ukjente omgivelser og fravær av en kjent omsorgsperson kan lett 

aktivere et barns tilknytningssystem. Da har barnet behov for å bli roet ned av en 

tilknytningsperson. I situasjoner der barnet ikke blir møtt på dette behovet, blir barnet utsatt 

for stress (Drugli, 2014). Det å bli forlatt hos fremmede, kan i så måte utsette barnet for 

negativt og potensielt skadelig stress. I denne undersøkelsen var 98,2 % av barna under tre år 

gamle da de begynte i barnehage. Alderen tilsier at barna har behov for å bli godt kjent med 

de ansatte i barnehagen før foreldrene begynner å forlate dem der. Formålet med tilvenningen 

handler i så måte om å imøtekomme barnets behov for trygghet, for å skjerme barnet mot 

negativt stress. Barn under to år er spesielt utsatt fordi døgnrytmen for regulering av 

stresshormonet kortisol ikke er ferdig utviklet i denne alderen. Når små barn får forhøyede 

stresshormoner kan det dermed ta lang tid før stressnivået går ned igjen (Hart & Gröhn, 

2011) Vedvarende forhøyede stressnivåer kan føre til redusert immunforsvar og mer sykdom 

hos barn, og bidra til utvikling av stressrelaterte lærevansker (Drugli, 2014).  

 

4.3.2 Får barna nok tid til å bli kjent på tre dager? 
En kan spørre seg om tre tilvenningsdager er nok til at barna får tid til å bli kjent med 

barnehagetilværelsen med foreldrene tilstede. For å kunne undersøke dette er det 

hensiktsmessig å sammenligne tilvenningsskåren for de som har vært på tre tilvenningsdager 

og de som har vært på flere tilvenningsdager. Av den grunn ble datasettet del i to grupper. 

Den første gruppa består av de informantene som har oppgitt opptil 4 besøk og 

tilvenningsdager totalt. Her er antallet 4 valgt for å ta høyde for at mange var på ett besøk i 

forkant av oppstart. Den andre gruppa består av de informantene som har oppgitt 5 eller flere 

besøk og tilvenningsdager totalt. I gruppe 1 var den gjennomsnittlige tilvenningsskåren på 

14,79 (N=215). Gruppe 2 hadde i gjennomsnitt en tilvenningsskåre på 16,45 (N=186). 

Resultatene tyder på at ett besøk og tre tilvenningsdager ikke er nok til at barna får tid til å bli 

godt kjent med barnehagesituasjonen med foreldrene til stede. For noen barn kan det gå fint å 

bli kjent på tre dager. Barn med lett temperament og trygg tilknytning vil sannsynligvis være 

av de som trenger minst tid til å bli kjent. Disse barna er gjerne åpne for nye inntrykk og 

relasjoner (Kvello, 2007), og kan effektivt bruke foreldrene som en ressurs i prosessen med å 

bli kjent i en ny situasjon (Brandtzæg et al., 2013). Vi kan tenke oss at behovet for tilpasning 

er større for barn med vanskelig eller reservert temperament og/eller utrygg tilknytning til 
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foreldrene. Rammeplanen sier om overgangen fra hjem til barnehage at barnehagen skal 

”tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere 

relasjoner og knytte seg til personale og til andre barn” (Utdanningsdirektoratet, 2017). 

 

Resultatene fra undersøkelsen indikerer at tilvenningen for mange barn har vært preget av 

tradisjonen for tre tilvenningsdager. For mange av barna var dette for lite tid til å bli godt 

kjent med barnehagesituasjonen med foreldrene tilstede.  

 

4.3.3 Er alle de fire delmålene like viktige? 
Det kan stilles spørsmål ved om alle de fire delområdene i formålet med tilvenningen er like 

viktige. Delmålet om å bli godt kjent med en av de ansatte kan synes å ha mer betydning enn 

de andre delmålene. Dette på bakgrunn av kunnskap om barnets behov for nærhet til en kjent 

omsorgsperson. Også på bakgrunn av tidligere forskning på barnehagetilvenning, kan vi anta 

at det å bli godt kjent med en ansatt på avdelingen mens forelderen er tilstede, er det som har 

mest betydning for barnets opplevelse av trygghet. For eksempel forskningen som er gjort av 

Drugli og Undheim (2012) indikerer at primærkontaktordningen og fleksibilitet for 

foreldrenes deltakelse har stor betydning for barnets tilvenningsprosess. 

 

God kjennskap til en ansatt kan legge grunnlaget for at barnet kan bruke den ansatte som 

tilknytningsperson når det blir forlatt av foreldrene. Da kan barnet bruke den ansatte som en 

trygg base og en trygg havn når han eller hun skal bli kjent med omgivelsene uten foreldrene. 

På den måten kan god kjennskap til en ansatt kompensere noe for lite kjennskap til 

omgivelsene. På en annen side kan lite kjennskap til omgivelsene bidra til å aktivere 

tilknytningssystemet mer. Jo sterkere tilknytningssystemet er aktivert, jo mer vil barnet ha 

behov for å være trygg på den voksne. Om tilknytningssystemet blir aktivert i en slik grad at 

den ansatte ikke får til å roe barnet, vil barnet være i en situasjon der det ikke har tilgang til 

en voksen som kan regulere det. I en slik situasjon fungerer ikke den ansatte som en 

tilknytningsperson for barnet, og barnet blir utsatt for negativt stress. Dermed kan en tenke 

seg at det er lettere å etablere en tilknytningsrelasjon i omgivelser og situasjoner som er 

kjente for barnet. Før barnet har blitt vant til å tilbringe tid adskilt fra foreldrene, kan dette 

øves på i korte perioder. Forelderen kan oppholde seg i nærheten, for å kunne komme tilbake 

så fort barnet har behov for det. Om det oppstår en situasjon der barnets tilknytningssystem 

blir kraftig aktivert, og den ansatte ikke klarer å roe det ned, kan forelderen komme tilbake på 
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kort tid. Slik kan barnets behov for tilgang til en kjent omsorgsperson bli ivaretatt, samtidig 

som det gradvis kan utvikles en tilknytningsrelasjon mellom barnet og den ansatte. I så måte 

synes de fire delområdene i tilvenningsskåren å ha påvirkning på hverandre. Dermed kan vi 

anta at alle de fire delområdene i tilvenningskåren er viktige, men at kjennskap til minst en 

ansatt er spesielt viktig for barnets opplevelse av trygghet i overgangen fra hjem til 

barnehage. Resultatene fra undersøkelsen indikerer at 83,8 % av barna ble godt kjent med 

minst én av de ansatte i løpet av tilvenningsperioden. Dette tilsier at mange av barna som har 

en lav tilvenningsskåre, likevel har blitt godt kjent med en av de ansatte. Dette synes å være 

en fordel med tanke på den videre prosessen med å bli godt kjent med resten av 

barnehagesituasjonen. Likevel synes det å være bedre forutsetninger for barnet om det hadde 

blitt kjent på alle de fire delområdene før foreldrene avsluttet deltakelsen i tilvenningen. 

 

4.4 Hadde foreldrene ønske om å gjøre noe annerledes 

dersom forutsetningene hadde ligget til rette for det? 
Besvarelsen av dette forskningsspørsmålet tar utgangspunkt i spørsmål 17, 18, 22 og 23 i 

spørreskjemaet. Det vil være fokus på bruk av tid og hvilke faktorer som opptrer som 

begrensninger for de foresattes i tidsbruk i tilvenningen.  

 

4.4.1 Avgjørende faktorer for når foreldrene sluttet å være med i 

tilvenningen 
Spørsmål 18 handler om faktorer som har vært avgjørende for når de foresatte sluttet å være 

med i tilvenningen. Resultatene fra dette spørsmålet brukes som et utgangspunkt for å 

beskrive foreldrenes forutsetninger til å delta i tilvenningen. Også her har informantene blitt 

bedt om å krysse av for om de er helt enig, delvis, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller 

helt uenig. I tabell 7 ser vi en oversikt over svarene. I denne tabellen er det relativt store 

variasjoner i antall valide svar for de forskjellige variablene. Et lavt antall besvarelser på et 

spørsmål kan tyde på at dette ikke har vært så relevant for informantene som har valgt å la det 

stå åpent. Informantene spesifiserte andre faktorer i et fritekstsvar. Her kom det inn mange 

detaljerte svar. De fleste av svarene kan kategoriseres som varianter av de faktorene som 

allerede var nevnt. Noen skrev også at barnets alder var tatt i betraktning og at faglig 

overbevisning hadde vært avgjørende. Flere av fritekstsvarene handlet om at foresatte følte 

seg presset av barnehagens ansatte til å avslutte sin deltakelse i tilvenningen før de ønsket det 
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selv, mens andre skrev om godt samarbeid med barnehagen og tilpasninger for å få til en 

lengre tilvenningsperiode med foreldrene tilstede.  

 

Resultatene indikerer at barnehageansattes vurderinger og foreldrenes egne vurderinger om 

når barnet virket klar for å være alene har vært de mest avgjørende faktorene for mange. Også 

barnehagens rutiner har for mange vært avgjørende for hvor lenge de deltok. Begrensninger 

fra å ta fri fra jobb har i mindre grad hatt betydning for hvor lenge foreldrene deltok i 

tilvenningen.  

 

 

Tabell 7: Avgjørende faktorer for når foreldrene valgte å avslutte sin deltakelse i tilvenningen 
 

 
Helt eller 

delvis enig 
Verken enig 
eller uenig 

Helt eller 
delvis uenig Total N 

... begrensninger i forhold til å ta fri fra jobb 43,5 % 6,4 % 50,2 % 100,0 % 425 

... at barnehagen hadde faste rutiner for hvor 
mye tid vi skulle være tilstede 59,5 % 9,0 % 31,5 % 100,0 % 432 

... at jeg (og/eller annen foresatt) vurderte 
når barnet virket klar for å være alene 69,2 % 11,4 % 19,4 % 100,0 % 439 

... at de ansatte i barnehagen vurderte når 
barnet virket klar for å være alene 77,1 % 13,2 % 9,8 % 100,0 % 441 

... annet 23,9 % 54,4 % 21,7 % 100,0 % 180 

 

 

4.4.2 De foresattes tilfredshet med bruk av tid 
I spørsmål 17 ble informantene spurt om de var tilfreds med mengden av tid som de hadde 

brukt i tilvenning. Svarene kan ses i tabell 8. Resultatene indikerer at 33,4 % av foreldrene 

ønsket å bruke mer tid på tilvenningen.  

 

Tabell 8: Tilfredshet med bruk av tid på tilvenning 
 
N = 449 

 Prosent 

Tilfreds 65,9 % 

Ønsket å bruke mer tid 33,4 % 

Ønsket å bruke mindre tid 0,7 % 

Totalt 100,0 % 

  



	48	

Jeg har sett på korrelasjoner mellom tilfredshet med bruk av tid og avgjørende faktorer for 

når de foresatte sluttet å være med i tilvenningen, for å få et bilde av hvilke faktorer som har 

fremstått som hindringer for de foresatte. For å kunne regne ut korrelasjoner mellom disse 

variablene har jeg kodet variablene som ordinale variabler. Likert-svarene ble kodet med 

verdier fra 1 til 5. Tilfredshet med bruk av tid ble kodet med verdien 1 for ”ønsket å bruke 

mer tid”, verdien 2 for ”tilfreds”, og verdien 3 for ”ønsket å bruke mindre tid”. I tabell 9 

finnes en oversikt over korrelasjonene.  

 

Tabell 9: Korrelasjon mellom tilfredshet med bruk av tid og andre variabler 
Korrelasjon mellom tilfredshet med bruk av tid og ... 𝒓𝒔 p N 

... faste rutiner for tilvenning som avgjørende faktor -0,442 0,000 432 

... begrensninger i forhold til å ta fri fra jobb som  
avgjørende faktor -0,254 0,000 425 

... foresattes vurderinger som avgjørende faktor 0,549 0,000 439 

... ansattes vurderinger som avgjørende faktor 0,244 0,000 441 

 

Resultatene viser en sterk, negativ korrelasjon mellom tilfredshet med bruk av tid og faste 

rutiner for tilvenning som avgjørende faktor. Det viser at det er en sterk tendens til at de som 

er tilfreds med sin bruk av tid i tilvenning, ikke har hatt faste rutiner som en avgjørende 

faktor for når de sluttet å være med i tilvenningen. Mens for foresatte som ønsket å bruke mer 

tid, er det en sterk tendens til at rutiner har vært avgjørende. På den måten har rutinene 

hindret dem i å bruke så mye tid de ønsket. Vi finner også en svak, negativ korrelasjon 

mellom tilfredshet med bruk av tid og begrensninger i forhold til å ta fri fra jobb. Det viser at 

det er en tendens til at de som er tilfreds med sin bruk av tid, ikke har hatt begrensninger i 

forhold til å ta fri fra jobb som en avgjørende faktor. Mens for foresatte som ønsket å bruke 

mer tid på tilvenning, er det en tendens til at begrensninger i forhold til jobb har vært 

avgjørende. Videre finner vi en sterk, positiv korrelasjon mellom tilfredshet med bruk av tid 

og de foresattes vurderinger om når barnet var klar til å være alene som avgjørende faktor. 

Det indikerer en sterk tendens til at de som er tilfreds med sin bruk av tid har hatt mulighet til 

å regulere sin deltagelse i tilvenningen ut i fra egne vurderinger om når barnet var klar for å 

være alene. Vi finner også en svak, positiv korrelasjon mellom tilfredshet med bruk av tid og 

de ansattes vurderinger som avgjørende faktor. Det indikerer en tendens til at de som er 

tilfreds med sin bruk at tid også har hatt mulighet til å regulere sin deltakelse i tilvenningen ut 

i fra de ansattes vurderinger om når barnet var klar til å være alene.  
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Disse funnene tyder på at faste rutiner for tilvenningen har satt begrensninger for mange av 

de foresattes deltakelse. Også begrensninger i forhold til å ta fri fra jobb har vært en 

begrensende faktor, men i mindre grad. Dette er forhold som har hindret foreldrene i å 

regulere sin deltakelse i tilvenningen ut i fra sine egne og de ansattes vurderinger om når 

barnet var klar til å være alene i barnehagen. 

 

4.4.3 Meningsmåling om fast prosedyre for besøk og tilvenningsdager 
Spørsmål 22 og 23 i spørreskjemaet handler om hva de foresatte hadde foretrukket som fast 

prosedyre for besøk i forkant av tilvenning og tilvenningsdager ved oppstart. Det var satt opp 

tre alternativer på hvert spørsmål som informantene kunne velge mellom. En oversikt over 

svarene finnes i tabell 10 og 11. Resultatene indikerer at 70 % av informantene hadde 

foretrukket å komme på ukentlige besøk før oppstart. Og 73 % hadde foretrukket flere enn 3 

tilvenningsdager ved oppstart. Disse funnene kan tyde på at barnehagens rutiner i mange 

tilfeller la føringer for en kortere tilvenningsperiode enn det foreldrene ønsket. 

 

 

Tabell 10: Foretrukket vanlig prosedyre for besøk i forkant av barnehagestart 
 
N = 446  
 Prosent 

Besøk 1 gang før oppstart 30,0 % 

Besøk 1 gang i uka den siste måneden før oppstart 57,8 % 

Besøk 1 gang i uka de siste 2 månedene før oppstart 12,1 % 

Totalt 100,0 % 

 
 
 
Tabell 11: Foretrukket vanlig prosedyre for tilvenning ved barnehagestart 
 
N = 448 
 Prosent 

Tilvenning i 3 dager ved oppstart 27,0 % 

Tilvenning i 5 dager (1 uke) ved oppstart 52,2 % 

Tilvenning i 10 dager (2 uker) ved oppstart 20,8 % 

Totalt 100,0 % 
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4.4.4 Foreldrenes ønsker gjenspeilet ofte barnas behov 
Det er funnet en sterk korrelasjon mellom tilvenningsskåre og foreldrenes tilfredshet med 

bruk av tid (𝑟" = 0,537, p = 0,000, N=435). Disse resultatene tilsier at foreldrenes tilfredshet 

med bruk av tid, henger sammen med hvor godt kjent barnet har blitt med 

barnehagesituasjonen i løpet av tilvenningsperioden. Foreldrene synes jevnt over å ha 

forståelse for barnas behov, og ønskene deres synes å være knyttet til omsorgsrollen de har 

for å ivareta disse behovene. Likevel finnes det flere tilfeller i datamaterialet hvor foreldrenes 

ønsker og barnas tilvenningsskåre fremstår som motsetninger. Det er tilfeller hvor barna har 

veldig lav tilvenningsskåre, og foreldrene synes de har brukt for mye eller passe mye tid. Og 

det er tilfeller der barna har en høy tilvenningsskåre, og foreldrene hadde ønske om å bruke 

mer tid.  

 

På bakgrunn av tidligere forskning på tilknytningsmønstre, kan vi anta at det er foreldre i 

utvalget som har tendenser til å over- eller undervurdere barnets behov for nærhet. 

Utrygg unnvikende tilknytning er preget av at barnet ikke blir tilstrekkelig møtt på sine 

emosjonelle behov (Brandtzæg et al., 2013). Et eksempel kan være en far som er 

ukomfortabel med barnets triste følelser, og derfor avviser barnet når hun har behov for trøst. 

For å unngå å bli avvist lærer barnet seg å skjule sin tristhet og søker heller kontakt på andre 

måter. I stedet for å vise følelsene sine og søke trøst, henter hun kanskje en bok og spør faren 

om å få sitte på fanget mens han leser for henne. Ved å gå denne omveien om boklesingen, 

slipper hun å bli avvist, og hun blir delvis møtt på sitt behov. Når barnet skal begynne i 

barnehagen viser hun sannsynligvis lite av negative følelsesuttrykk selv om hun er utrygg. I 

stedet kan det se ut som om hun er tilfreds med den nye situasjonen, og hun kan fremstå som 

et selvstendig barn som er klar for sosiale utfordringer. Faren blir med på tre 

tilvenningsdager, og har inntrykk av at barnet trives. Hun gråter ikke når han går, og det 

virker ikke som om hun er så opptatt av ham når han kommer for å hente henne heller. Det 

han imidlertid ikke ser er at barnet er preget av et meget høyt stressnivå som følge av 

adskillelsen fra ham.  

 

Utrygg unnvikende tilknytning er preget av at barnets behov imøtekommes på en 

uforutsigbar måte (Brandtzæg et al., 2013). Kanskje er forelderen så opptatt med egne 

vanskelige følelser at hun ikke er tilgjengelig får å lese barnets signaler. Et eksempel kan 

være en mor som er ukomfortabel med adskillelser. Hennes utrygghet i forhold til adskillelser 
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har ført til at hun har gitt barnet signaler om at adskillelser er farlige, selv når andre kjente 

omsorgsgivere er tilstede. Moren er opptatt av å være tilstede for barnet og blir med på 

tilvenning i flere uker. Hun er tilstede med barnet, men plukker ikke opp når han har behov 

for støtte, og når han føler seg klar til å utforske litt på egenhånd. Når tiden kommer for at 

mor skal gå fra barnet, klamrer barnet seg til henne og gråter intenst. Dette gjør at moren blir 

mer usikker og nøler med å forlate rommet. Igjen får barnet signaler om at dette er en utrygg 

situasjon. Etter flere uker med tilvenning opplever moren at barnet trenger å ha henne tilstede 

enda lenger. Med et slikt samspill vil barnet kanskje aldri gi uttrykk for å være klar for at mor 

skal forlate det. Eksemplene ovenfor er uttrykk for hvordan samspillet mellom forelder og 

barn kan gjøre foreldrene blinde for barnets virkelige behov. I slike situasjoner kan de 

barnehageansattes vurderinger være avgjørende for å finne en balanse mellom foreldrenes 

ønsker og barnets behov.  

 

4.5 Hvilken betydning hadde foreldrenes deltakelse i 

tilvenningen? 
Besvarelsen av dette forskningsspørsmålet vil omhandle betydningen av at barnet får tid til å 

bli godt kjent med barnehagesituasjonen med foreldrene tilstede. Som beskrevet tidligere er 

tilvenningsskåren et uttrykk for barnets grad av kjennskap til barnehagesituasjonen ved endt 

tilvenning. Som utgangspunkt for å si noe om betydningen av foreldrenes deltakelse, vil 

korrelasjoner mellom tilvenningsskåre og andre variabler belyses. Korrelasjonene som er 

funnet er i forhold til barnets reaksjon på å begynne i barnehage, og indikasjoner på om 

barnet føler seg trygg i barnehagen på et senere tidspunkt Videre vil fokuset rettes mot hvilke 

elementer i foreldrenes deltakelse som ser ut til å ha hatt mest betydning for å få en høy 

tilvenningsskåre. Dette gjøres ved å se på korrelasjoner mellom tilvenningsskåre og ulike 

forutgående faktorer.  

 

Tabell 12: Korrelasjoner mellom tilvenningsskåre og barnets reaksjon, og opplevelse av 
trygghet 
 

Sammenheng mellom tilvenningsskåre og ... 𝒓𝒔 p N 

... barnets reaksjon på å begynne i barnehage 0,426 0,000 435 

... barnets opplevelse av trygghet på et senere tidspunkt 0,373 0,000 360 
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4.5.1 Barnets reaksjon på å begynne i barnehage 
Det er funnet en sterk korrelasjon mellom tilvenningsskåre og barnets reaksjon på å begynne 

i barnehage. Informasjon om barnets reaksjon ble hentet inn gjennom spørsmål 20 i 

spørreskjemaet. Informantene fikk presentert tre forskjellige utsagn, og ble bedt om å krysse 

av på det utsagnet som var mest beskrivende for hvordan barnet reagerte på å begynne i 

barnehage. I de tre utsagnene ble barnet beskrevet som ”stort sett glad og fornøyd”, ”ofte glad 

og fornøyd, men også mye utilpass” og ”svært utilpass og gråt mye”. Svarene ble kodet fra 1 

til 3 som en ordinalvariabel, med ”glad og fornøyd” som verdi 3 og ”svært utilpass” som 

verdi 1. Resultatet indikerer en sterk tendens til at de barna som hadde en høy 

tilvenningsskåre stort sett var glade og fornøyde denne perioden, mens de barna som hadde 

en lav tilvenningsskåre oftere var utilpasse og gråt mye. 

 

Resultatet kan tyde på at foreldrenes deltakelse i tilvenningen har betydning for barnets 

trivsel og opplevelse av trygghet i overgangen til den nye hverdagen. Det tyder på at barn 

som blir godt kjent med barnehagesituasjonen med de foresatte tilstede, ofte gir uttrykk for å 

ha en positiv opplevelse av å begynne i barnehage. At barnet er svært utilpass og gråter mye, 

kan være et tegn på at barnet er utsatt for et høyt stressnivå over tid. Det vil imidlertid være 

forskjeller i hvordan et barns stressnivå kommer til syne. Et barn med trygg tilknytning vil ha 

tillitt til at omsorgspersonen vil hjelpe henne til å regulere stressnivået (Brandtzæg et al., 

2013). Dermed gir hun lettere uttrykk for ubehaget ved å gråte og søke nærhet til voksne både 

hjemme og i barnehagen. På den måten får barn med trygg tilknytning stressnivået ned 

raskere, og slipper gjerne unna vedvarende høye stressnivåer. Men barn med utrygg 

tilknytning mangler effektive strategier til å søke hjelp fra omsorgspersonene (Brandtzæg et 

al., 2013). For eksempel kan et barn med utrygg unnvikende tilknytning se helt rolig ut når 

mor går fra han i barnehagen, til tross for at stressnivået er forhøyet. Han har erfart at det ikke 

er hensiktsmessig å gi uttrykk for følelser som redsel og tristhet, dermed har kroppen hans 

lært seg å holde disse reaksjonene tilbake. Han gråter ikke, men er gjerne rastløs og viser lite 

positive følelser. Atferden hans bidrar lite til å sikre han den nærheten og omsorgen han har 

behov for. Det forhøyede stressnivået preger likevel atferden til barnet. Kanskje kommer det 

til uttrykk gjennom utagering mot gjenstander eller barn og voksne. En slik atferd kan lett 

føre barnet inn i negativt samspill der det kommer i konflikter med både barn og voksne. 

Dersom omsorgspersonene har evne til å lese barnets villedende signaler og møte behovene 

hans, vil det kunne ha stor betydning for hans trivsel og helse. Et barn som stort sett er glad 
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og fornøyd vil sannsynligvis ikke være preget av et høyt stressnivå. Når barnet viser sterke 

positive følelser, er dette et tydelig tegn på trivsel (Drugli, 2014).  

 

4.5.2 Barnas opplevelse av trygghet på senere tidspunkt 
Det ble funnet en moderat korrelasjon mellom tilvenningsskåre og grad av trygghet på senere 

tidspunkt. Utgangspunktet for å si noe om barnas opplevelse av trygghet på senere tidspunkt 

er spørsmål 21 i spørreundersøkelsen. Spørsmålet består av en gruppe med påstander. 

Informantene har krysset av for om de er helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis 

uenig eller helt uenig. Hver påstand tar for seg en indikasjon for trygghet, og påstandene er 

laget med utgangspunkt i trygghetssirkelen. Operasjonaliseringen er beskrevet i 

metodekapittelet. Tabell 13 viser en oversikt over svarene.  

 

Tabell 13: Indikasjoner på om barnet føler seg trygg i barnehagen 
 

Jeg har inntrykk av at barnet mitt ... 
Helt eller 

delvis enig 
Verken enig 
eller uenig 

Helt eller 
delvis uenig Total N 

... tør å be om hjelp fra minst én av de 
ansatte på avdelingen 97,8 % 1,1 % 1,1 % 100,0 % 449 

... tør å la seg trøste av minst én av de 
ansatte på avdelingen 98,5 % 0,2 % 1,3 % 100,0 % 448 

... tør å utfolde seg fritt i barnehagen 94,5 % 1,8 % 3,8 % 100,0 % 447 

... føler seg likt/satt pris på av de ansatte 
på avdelingen 95,7 % 2,5 % 1,8 % 100,0 % 446 

... får hjelp til å tåle følelsene sine av de 
ansatte på avdelingen 91,8 % 5,6 % 2,7 % 100,0 % 449 

 
 

Resultatene viser at de aller fleste har sagt seg helt eller delvis enig i alle påstandene. Bare 

noen få har svart det motsatte. Også for denne spørsmålsgruppa har jeg laget en totalskåre. 

Påstandene handler om indikasjoner på trygg tilknytning. Av den grunn har jeg valgt å kalle 

denne totalskåren for trygghetsskåre. Her er det 5 variabler som alle har verdier fra 1 til 5. 

Når disse legges sammen, ender vi opp med en trygghetsskåre med verdier fra 5 til 25. I lys 

av barnehagens ansvar for å legge til rette for trygge relasjoner, er alle disse indikasjonene for 

trygghet uttrykk for et behov som alle barn har rett til å bli møtt på i barnehagehverdagen. I 

tabell 14 vises en oversikt over resultatene for trygghetsskåren. Det er satt opp en rød linje 

som markerer et skille mellom de som gjennomsnittlig sier seg helt eller delvis enig i 

påstandene og de som ikke er enig i alle påstandene. Markeringen er satt ved 20 poeng. Alle 



	54	

poengsummer fra 20 og opp tilsier at man gjennomsnittlig er helt eller delvis enig i 

påstandene. Tabellen viser at 94,3 % av informantene gjennomsnittlig er helt eller delvis enig 

i påstandene, mens 5,7 % har en eller flere påstander som de ikke sier seg enig i. Denne 

metoden er ikke en spesielt egnet måte å måle barns trygghet i barnehagen på. Observasjoner 

og analyser må gjennomføres for å kunne klassifisere barns tilknytningsmønstre. I mangel av 

bedre muligheter, anser jeg likevel foreldrene som en nyttig ressurs med den informasjonen 

de sitter på gjennom å kjenne barnet godt og å se barnet både i barnehagen og hjemme. 

Dermed tenker jeg at disse resultatene kan gi oss en indikasjon på barnas trygghet i 

barnehagen. 
 
Tabell 14: Trygghetsskåre (totalskåre for indikasjoner på trygghet) 
 
N = 441 

Totalskåre Prosent Prosent 
5-9 0,2 %  

 
 5,7 % 10-14 1,1 % 

15-19 4,3 % 

20-24 26,1 %  
94,3 % 

25 68,3 % 

 100,0 % 100,0 % 

 

 

Korrelasjon mellom tilvenningsskåre og trygghetsskåre 

Spørreundersøkelsen handler om barnets første tilvenning. For å undersøke korrelasjonen 

mellom tilvenningen og trygghet på et senere tidspunkt, har jeg utelatt alle informanter som 

har oppgitt at barnet har byttet barnehage. 72 av barna hadde byttet barnehage. Dermed er det  

377 caser som utgjør utvalget for denne analysen.  

 

Det er en moderat positiv korrelasjon mellom tilvenningsskåre og trygghetsskåre. Det vil si at 

det er en moderat tendens til at de barna som var godt kjent med barnehagesituasjonen ved 

endt tilvenning, også utviklet trygge relasjoner til de ansatte videre i barnehagehverdagen. 

Tilsvarende er det en moderat tendens til at de barna som var lite kjent i barnehagen ved endt 

tilvenning, ikke utviklet trygge relasjoner til de ansatte videre i barnehagehverdagen. Siden 

hele 94,3 % av barna blir klassifisert som trygge, er det også mange barn som ikke har vært 

så godt kjent med barnehagehverdagen ved endt tilvenning, som likevel har utviklet trygge 

relasjoner til de ansatte på sikt. Resultatene her tyder på at en lav tilvenningsskåre kan være 

en risikofaktor for å bli utrygg i barnehagen på sikt. Tilsvarende kan en tilvenningsperiode 
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der de foresatte er tilstede fram til barnet er godt kjent med barnehagesituasjonen, være en 

fordel for å utvikle trygge relasjoner i barnehagen på sikt.  

 

Videre har jeg undersøkt korrelasjoner mellom trygghetsskåre og de forskjellige variablene 

som tilvenningsskåren er satt sammen av, for å se om det er noen elementer som kan ha 

større betydning enn andre. I tabell 15 vises en oversikt over resultatene. Om vi 

sammenligner korrelasjonene for de forskjellige variablene, ser vi at den sterkeste 

korrelasjonen er mellom trygghetsskåre og barnets kjennskap til minst én av de voksne på 

avdelingen. Korrelasjonen er av moderat styrke, 𝑟" =	0,371, p =0,000,	N=371. Dette tyder 

på at det er en fordel for barnets relasjoner til de voksne i barnehagen på sikt, om barnet er 

godt kjent med minst en av de voksne før de foresatte avslutter sin deltakelse i tilvenningen. 

Dette stemmer godt overens med funnene i Maj Britt Druglis forskning, hvor de kom fram til 

at primærkontaktordningen er en fordel i barns tilvenning. Den svakeste korrelasjonen er 

mellom trygghetsskåre og i hvilken grad barnet er vant til være uten foreldrene i flere timer. 

Denne korrelasjonen er av lav styrke, 𝑟" =	0,259, p =0,000,	N=367. Dette kan tyde på at det 

har større betydning at barnet blir godt kjent med omgivelsene og en voksen i barnehagen 

med de foresatte tilstede, enn at det blir vant til å klare seg uten foreldrene.  

 

 

Tabell 15: Korrelasjoner mellom trygghetsskåre og tilvenningsskåre  
 
Korrelasjon mellom trygghetsskåre og ... 𝒓𝒔 p N 

... tilvenningsskåre (totalskåre for grad av  
    kjennskap ved endt tilvenning) 0,373 0,000 360 

... kjennskap til rommene på avdelingen 0,303 0,000 367 

... kjennskap til uteområdet 0,271 0,000 362 

... kjennskap til minst én av de ansatte på avdeling 0,371 0,000 371 

... vant til å være uten foreldrene 0,259 0,000 367 

 

 

En mulig forklaring på korrelasjonen mellom tilvenningsskåre og trygghetsskåre, kunne være 

forskjeller i tidsforløp mellom de to tidspunktene. Av den grunn har jeg undersøkt om det er 

noen korrelasjon mellom trygghetsskåre og hvor lang tid det hadde gått mellom tidspunkt 1 

og tidspunkt 2. For å kunne gjøre dette, laget jeg en ny variabel hvor antall måneder siden 

barnehagestart ble regnet ut. Det ble ikke funnet noen korrelasjon mellom trygghetsskåre og 

antall måneder siden oppstart, 𝑟" = - 0,065, p =0,175, N=435   
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Resultatene tyder på at foresattes deltakelse i tilvenningen kan ha betydning for om barnet 

utvikler trygge relasjoner til de ansatte i barnehagen på sikt. Det ser ut til å være en fordel om 

barnet er godt kjent med avdelingen, uteområdet, og de ansatte i barnehagen, og at de er vant 

til å være adskilt fra de foresatte, før de foresatte avslutter sin deltakelse i tilvenningen.  

 

4.5.3 Hvilke elementer i foreldrenes deltakelse har hatt størst betydning? 
I det foregående er det presentert resultater om foreldrenes tidsbruk, aktiviteter og avgjørende 

faktorer for når foreldrene avsluttet sin deltakelse. Her vil fokuset rettes mot hvilke av disse 

elementene det er som har hatt betydning for at barnet skulle bli godt kjent med foreldrene 

tilstede. Dette gjøres ved å se på korrelasjoner mellom tilvenningsskåre og de andre 

variablene. I tabell 16 vises en oversikt over resultatene.  

 

Tabell 16: Korrelasjoner mellom tilvenningsskåre og elementer ved foreldrene deltakelse 
 

Korrelasjon mellom tilvenningsskåre og ... 𝒓𝒔 p N 

... antall tilvenningsdager 0,079 0,106 422 

... antall besøk 0,243 0,000 412 

... antall tilvenningsdager og besøk totalt 0,186 0,000 401 

... antall aktiviteter foreldrene deltok i 0,123 0,010 435 

... at foreldrene vurderte når barnet virket klar for å være alene 0,637 0,000 429 

  
 

Antall besøk og tilvenningsdager 

En kunne tenke seg at jo flere besøk og tilvenningsdager, jo bedre ble barna kjent med 

barnehagesituasjonen i løpet av tilvenningen. Men resultatene fra undersøkelsen viser bare 

noen veldig svake korrelasjoner mellom antall besøk og tilvenningsdager, og 

tilvenningsskåre. Det at korrelasjonene er svake, kan ha en sammenheng med at barn er 

forskjellige, og at det kan være store variasjoner når det gjelder hvor mye tid et barn trenger i 

nye situasjoner før det føler seg komfortabel med å utforske og gjøre seg kjent med 

omgivelsene og nye mennesker. Antall tilvenningsdager ser ut til å ha hatt lite innvirkning på 

tilvenningsskåren, da det ikke er funnet noen signifikant korrelasjon. Men antall besøk ser ut 

til å ha hatt mer innvirkning, da det er funnet en svak, positiv korrelasjon mellom disse 

variablene. En mulig forklaring på at besøk har hatt mer innvirkning, er at når barn og 

foresatte er på besøk, er det vanlig at den foresatte selv har ansvar for barnet og er tilstede 
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med barnet hele tiden. I lys av trygghetssirkelens beskrivelse av hvordan forelderen kan 

støtte, hjelpe og regulere barnet når det utforsker nye omgivelser, vil det være naturlig at et 

barn lettere blir kjent i en ny situasjon når den foresatte er tilgjengelig som en trygg base og 

en trygg havn. Når det gjelder tilvenningsdager, er det 74,8 % av informantene som oppgir at 

de har begynt å gå fra barnet på avdelingen allerede på dag 1 eller 2. Dermed kan store deler 

av tilvenningsdagene bestå av tid der barn og foresatt er adskilt. Et annet aspekt ved besøk er 

at de gjerne er spredt ut over tid. Kanskje er det en fordel at barna kan få opplevelsen av å 

kjenne seg igjen, og at de får bli kjent med de ansatte over en lengre periode. Dette stemmer 

overens med forskningen som er gjort i det danske prosjektet, ”Barnet i centrum”, hvor de 

kom fram til at tilvenning som er strekt ut over flere måneder er å anbefale (Schultz, 2016).  

Resultatene tyder på at det er store variasjoner når det gjelder hvor mye tid barn trenger for å 

bli kjent i en ny situasjon. Videre tyder resultatene på at besøk kan ha noe større effekt enn 

tilvenningsdager. Dette kan ha sammenheng med at barna muligens blir lettere kjent når de 

foresatte er tilstede med dem gjennom hele besøket, og at besøkene gjerne er spredt ut over 

en lengre periode. 

 

Antall aktiviteter foreldrene deltok i 

Bare en meget svak korrelasjon ble funnet mellom tilvenningsskåre og antall aktiviteter 

foreldrene deltok i. Informasjonsinnhentingen for denne variabelen kan antas å være noe 

unøyaktig. I spørreskjemaet  stilles det spørsmål om hvilke aktiviteter informanten har deltatt 

i. Det tas ikke høyde for at mange av informantene har delt på å delta i tilvenningen med en 

annen foresatt. 51,7 % av informantene delte på tilvenningen med en annen. Det er 

sannsynlig at den andre foresatte deltok på andre aktiviteter enn informanten. I så måte har 

barnet trolig fått møte flere aktiviteter sammen med en av foreldrene enn det som er 

rapportert i undersøkelsen. Til tross for denne unøyaktige målingen, vises en meget svak 

korrelasjon. Dermed er det mulighet for at det i virkeligheten er en mer tydelig korrelasjon 

mellom disse variablene.  

 

Foreldrenes vurderinger om når barnet virket klar for å være alene 

Det er funnet en sterk korrelasjon mellom tilvenningsskåre og at foreldrene tilpasset hvor 

lenge de ble med i tilvenningen ut i fra egne vurderinger om når barnet virket klar til å være 

alene. Resultatet kan tyde på at tilpasning til barnets behov har stor betydning for hvorvidt 

barnet blir godt kjent i løpet av tilvenningsperioden. Det ser ut til å være samsvar mellom det 

at foreldrene anser barnet som klar til å være alene, og at de opplever at barnet er godt kjent 
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med avdelingen, uteområdet, de ansatte, og at de er vant til å klare seg uten foreldrene flere 

timer i strekk. Foreldrene kjenner barnet godt, og vet hvordan han eller hun oppfører seg til 

vanlig. Foreldre som er gode til å lese barnets signaler kan lett kjenne igjen barnets følelser 

og reaksjonsmønstre. På den måten kan foreldrene være en uvurderlig ressurs når det gjelder 

å legge til rette for en tilvenningsperiode hvor tilpasning og imøtekommelse av barnets behov 

står i fokus. 

 

Oppsummering 

Det er ikke funnet noen vesentlige korrelasjoner mellom tilvenningsskåre og antall besøk, 

tilvenningsdager og aktiviteter. Derimot er det funnet en sterk korrelasjon mellom 

tilvenningsskåre og at foreldrene tilpasser deltakelsen i tilvenningen ut i fra egne vurderinger 

om når barnet virker klar for å være alene. Dette kan tyde på at det er store variasjoner i hvor 

mye støtte barn trenger i overgangen fra hjem til barnehage. Resultatene indikerer at 

tilpasning er det elementet som har størst betydning i foreldrenes deltakelse. Foreldrenes egne 

vurderinger om når barnet virker klar for å være alene, ser ut til å ha hatt stor betydning for at 

barnet fikk mulighet til å bli godt kjent med barnehagetilværelsen med foreldrene tilstede. 
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5 Konklusjon og implikasjoner 
 

I dette avsluttende kapittelet presenteres konklusjon og implikasjoner. I beskrivelsen av 

implikasjoner er fokuset rettet mot videre forskning. Det blir imidlertid beskrevet noen 

mulige tiltak som det kunne forskes videre på. Disse forslagene til mulige tiltak kan også 

anses som anbefalinger i forhold til arbeidet med å legge til rette for en god tilvenning i 

barnehagen.  

  

5.1 Konklusjon 
Foreldrenes rolle i tilvenningen kjennetegnes ved at foreldrene deltok på tilvenningsdager i 

forbindelse med barnehagestart, og besøk i forkant av oppstart. Informantene deltok 

gjennomsnittlig på 4,3 tilvenningsdager og 1,7 besøk. De deltok i aktiviteter som lek på 

avdelingen, lek på uteområdet, måltid, legging, bleieskift, samlingsstund og tur. Noe av tiden 

var foreldrene adskilt fra barnet. De var da tilgjengelige på et annet rom eller utenfor 

barnehagens område, mens barnet fikk venne seg til å være uten dem. Resultatene indikerer 

at 60,7 % av barna ble godt kjent med barnehagesituasjonen før foreldrene avsluttet sin 

deltakelse i tilvenningen. For de resterende 39,3 % av barna ble det oppgitt ett eller flere 

elementer som de ikke hadde blitt godt kjent med mens foreldrene var tilstede. 16,3 % av 

barna ble angivelig ikke godt kjent med en av de ansatte før foreldrene sluttet å være med i 

tilvenningen. Funnene indikerer at behovet for nærhet til en kjent omsorgsperson ikke ble 

imøtekommet for disse barna. 65,9 % av informantene var tilfreds med mengden tid de hadde 

deltatt i tilvenningen, mens 33,4 % ønsket å bruke mer tid enn de hadde gjort. For denne 

gruppa var deltakelsen begrenset av barnehagens rutiner og foreldrenes muligheter til å ta seg 

fri fra jobb. 73% av informantene hadde foretrukket å ha mer enn tre dager som fast 

prosedyre for tilvenning. Videre var det 70,6 % av informantene som hadde foretrukket 

ukentlige besøk i forkant av barnehagestart som fast prosedyre.  

 

Det er funnet en sterk positiv korrelasjon mellom hvor godt kjent barnet ble mens foreldrene 

var tilstede og barnets følelsesmessige reaksjon på å begynne i barnehagen (𝑟" = 0,426, p = 

0,000 N = 435). Det ser også funnet en moderat positiv korrelasjon mellom hvor godt barnet 

ble kjent mens foreldrene var tilstede og hvorvidt barnet viste tegn til å føle seg trygg i 

barnehagen på senere tidspunkt (𝑟"= 0,373, p = 0,000, N = 360). På bakgrunn av disse 
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funnene, er det grunn til å tro at foreldrenes deltakelse i tilvenningen har hatt en positiv 

betydning for barnets opplevelse av trygghet i barnehage, både i oppstartsfasen og på senere 

tidspunkt.  

Det ble funnet en sterk positiv korrelasjon mellom hvor godt barnet ble kjent og at foreldrene 

tilpasset sin deltakelse på bakgrunn av egne vurderinger om når barnet virket klar for å være 

alene, 𝑟" = 0,637, p =0,000, N=429. Derimot ble det ikke funnet noen vesentlige 

korrelasjoner mellom hvor godt kjent barnet ble og antall besøk, tilvenningsdager og 

aktiviteter foreldrene deltok på. Resultatene kan tyde på at tilpasning er det elementet i 

foreldrenes deltakelse som har hatt størst betydning for hvor godt kjent barna ble. 

 

5.2 Implikasjoner 
I arbeidet med masteroppgaven har flere valg blitt tatt på bakgrunn av tidsbegrensningen for 

prosjektet. Det har ført til mange tanker om hvordan jeg ville ha forsket på dette temaet om 

jeg hadde hatt andre muligheter. En svakhet ved oppgaven er at utvalget ikke er representativt 

og at funnene av den grunn ikke kan generaliseres. En annen svakhet er at spørreskjema ikke 

er en egnet metode til å innhente informasjon om tilknytningsmønstre. Dersom jeg skulle ha 

forsket videre på temaet ville jeg gjort en studie med et representativt utvalg. Jeg ville også 

valgt en bredere tilnærming til temaet gjennom å bruke både spørreundersøkelse og 

observasjon som metode. Når det gjelder å hente inn data om tilknytningsmønster, ville jeg 

ha brukt en standardisert metode for dette. Det ville også være nyttig å hente inn informasjon 

fra barnehageansatte i tillegg til foreldrene. Jeg ser også noen styrker ved masteroppgaven. 

En styrke er at det er et stort utvalg. Dette har bidratt til god statistisk styrke i analysene. Det 

er en styrke at mange av korrelasjonene som er funnet er tydelige og signifikante på 0.000 

nivå. På bakgrunn av disse styrkene kan masteroppgaven være et godt utgangspunkt for 

videre forskning. Funnene fra undersøkelsen indikerer at foreldrenes tilpasning til barnets 

behov for støtte i tilvenningen har stor betydning. Resultatene gir også et bilde av hvilke 

hindringer som har vært begrensende for foreldrene i undersøkelsen. Dersom jeg skulle ha 

forsket videre på temaet, ville jeg ha brukt disse funnene som utgangspunkt for et 

eksperimentelt design. Jeg ville ha satt inn noen tiltak, for så å måle effekten av disse.  

 

Avslutningsvis vil jeg beskrive noen mulige tiltak i et slikt forskningsprosjekt. Resultatene 

fra undersøkelsen indikerer at rundt 40% av barna ikke blir godt kjent i barnehagen før 

foreldrene avslutter sin deltakelse i tilvenningen. Omlag 30 % av foreldrene ønsker å bruke 
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mer tid på tilvenningen. Disse foreldrenes deltakelse i tilvenningen har blitt begrenset av 

hindringer i forhold til å ta fri fra jobb, barnehagens rutiner og barnehageansattes vurderinger. 

Ved å gjøre noen relativt enkle grep i barnehagens praktisering av tilvenning, kan det legges 

til rette for at foreldre får bedre muligheter til å delta i tilvenningen. Hensikten vil være å 

legge til rette for at tilvenningen blir tilpasset til barnets behov for støtte. For å få til dette må 

vi fjerne hindringene som har begrenset foreldrenes deltakelse. Videre vil det være behov for 

rutiner for å vurdere barnets behov for støtte. 

  

5.2.1 Ukentlige besøk i forkant av oppstart 
I tilfeller der foreldre ikke har mulighet til å delta mer enn tre dager ved barnehagestart på 

grunn av begrensninger i forhold til å ta fri fra jobb, kan besøk i forkant av oppstart være en 

løsning. På den måten legges mye av tilvenningen til perioden med foreldrepermisjon. Det 

kan også være en fordel at tilvenningen strekkes ut over en lengre tilvenningsperiode, da flere 

studier som er gjort på temaet barnehagetilvenning, indikerer at små barn bruker flere 

måneder på å venne seg til barnehagesituasjonen (Drugli, 2014; Schultz, 2016). Mange barn 

begynner i barnehage i august. Da kan barnehagen legge til rette for at foreldre og barn kan 

komme på ukentlige besøk i vårmånedene. Dette er ofte en tid på året da barna på 

småbarnsavdelingene er godt vant med hverandre. Besøk av nye barn og voksne kan være et 

positivt bidrag til den godt kjente hverdagen for barna som allerede går i barnehagen. Ofte vil 

det kanskje være behov for å dele opp gruppa. Da kan nye barn få rom til å bli kjent, samtidig 

som at barn som blir urolige av nye mennesker, kan bli skjermet for unødvendig stress. 

 

5.2.2 Fem tilvenningsdager som utgangspunkt 
Til sammen 73 % av utvalget ønsket fem eller ti tilvenningsdager som fast prosedyre. 

Resultatene fra undersøkelsen tyder på at den tradisjonelle tilvenningen med tre dager 

opplevdes som begrensende for mange av foreldrene. Det tyder også på at mange av barna 

som fikk tre tilvenningsdager ikke fikk nok tid til å bli godt kjent med foreldrene tilstede. 

Ved å utvide til fem tilvenningsdager vil mange flere barn kunne få den tiden de trenger til å 

bli kjent, med foreldrene tilstede. Samtidig bør antall tilvenningsdager kun være et 

utgangspunkt, ettersom fleksibilitet kan synes å være et nøkkelord i denne sammenhengen. 

Styrende faktor for hvor lenge foreldrene bør delta i tilvenningen, bør være foreldres og 

ansattes vurderinger om når barnet godt kjent med barnehagesituasjonen, og er klar for å 

være alene. Funn fra undersøkelsen indikerer en sterk sammenheng mellom foreldrenes 
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vurdering om når barnet er klar til å være alene som avgjørende faktor for foreldenes 

deltakelse i tilvenningen, og barnets tilvenningsskåre. Det ble også funnet en svak 

sammenheng mellom de ansattes vurderinger som avgjørende faktor, og barnets 

tilvenningsskåre. 

 

5.2.3 Evalueringsskjema som verktøy for tilpasning 
Ved bruk av et evalueringsskjema kan foreldre og barnehageansatte få en rutine for å vurdere 

når barnet er klar for å være i barnehagen uten foreldrene. Gjennom et slikt skjema kan 

foreldre og foresatte sammen evaluere hvor langt barnet har kommet i prosessen med å bli 

kjent med barnehagesituasjonen. De kan vurdere hvorvidt barnet er godt kjent i rommene og 

på uteområdet, om det har blitt godt kjent med en av de ansatte, og om det er vant til å klare 

seg flere timer uten foreldrene. Foreldrene kjenner barnet best, spesielt i en tidlig fase av 

tilvenningen. Dermed er det avgjørende at deres vurderinger blir vektlagt i betydelig grad. 

Også de ansattes vurderinger blir avgjørende, ettersom de ansatte skal sitte med kunnskap om 

barns behov for trygghet og omsorg. De ansatte har en viktig rolle når det gjelder å oppdage 

samspill mellom foreldre og barn som er lite effektive. Unnvikende eller ambivalent utrygg 

tilknytning er eksempler på slike samspill. Foreldre kan, til tross for mye kunnskap og 

erfaring, ha blindsoner i egne nære relasjoner. Da kan det være avgjørende at også de ansattes 

vurderinger av barnet blir lagt vekt på. Hensikten med skjemaet vil være at barnets behov for 

støtte skal få være den styrende faktoren for foreldrenes deltakelse i tilvenningen. Kanskje 

kan det bidra til at barn og foreldre kan få bli kjent med barnehagen sammen. 
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TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 21.04.2017. Meldingen gjelder
prosjektet:

Personvernombudet har vurdert prosjektet og finner at behandlingen av personopplysninger er
meldepliktig i henhold til personopplysningsloven § 31. Behandlingen tilfredsstiller kravene i
personopplysningsloven.
 
Personvernombudets vurdering forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med opplysningene gitt i
meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer samt
personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av personopplysninger
kan settes i gang.
 
Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold til de
opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger gis via et
eget skjema, http://www.nsd.uib.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html. Det skal
også gis melding etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet.
 
Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database,
http://pvo.nsd.no/prosjekt. 
 
Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 15.11.2017, rette en henvendelse angående
status for behandlingen av personopplysninger.
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Kontaktperson: Siri Tenden Myklebust tlf: 55 58 22 68
Vedlegg: Prosjektvurdering

54171 Foresattes rolle i små barns barnehagetilvenning
Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder
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Personvernombudet for forskning
 

Prosjektvurdering - Kommentar                                                                                          
Prosjektnr: 54171

 
Utvalget informeres skriftlig om prosjektet og samtykker til deltakelse. Informasjonsskrivet er godt utformet,
men informasjon om hvordan data behandles i prosjektperioden må presiseres. Dette fordi det ikke er riktig å si
at undersøkelsen er anonym så lenge databehandler registrerer epost/IP-adresser. I stedet må det opplyses om at
all informasjon som kan knytte besvarelsene til deltakerne vil bli slettet/anonymisert ved prosjektslutt.     
 
Personvernombudet legger til grunn at student etterfølger Universitetet i Oslo sine interne rutiner for
datasikkerhet. Vi legger til grunn at bruk av mobil lagringsenhet er i tråd med disse.
 
SurveyMonkey er databehandler for prosjektet. Universitetet i Oslo skal inngå skriftlig avtale med
SurveyMonkey om hvordan personopplysninger skal behandles, jf. personopplysningsloven § 15. For råd om
hva databehandleravtalen bør inneholde, se Datatilsynets veileder: http://www.datatilsynet.no/Sikkerhet-
internkontroll/Databehandleravtale/.
 
Forventet prosjektslutt er 15.11.2017. Ifølge prosjektmeldingen skal innsamlede opplysninger da
anonymiseres. Anonymisering innebærer å bearbeide datamaterialet slik at ingen enkeltpersoner kan
gjenkjennes. Det gjøres ved å:
- slette direkte personopplysninger (som navn/koblingsnøkkel)
- slette/omskrive indirekte personopplysninger (identifiserende sammenstilling av bakgrunnsopplysninger som
f.eks. bosted/arbeidssted, alder og kjønn)
 
Vi gjør oppmerksom på at også databehandler (SurveyMonkey) må slette personopplysninger tilknyttet
prosjektet i sine systemer. Dette inkluderer eventuelle logger og koblinger mellom IP-/epostadresser og
besvarelser.
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Vedlegg 2: Annonse brukt i sosiale medier 
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Vedlegg 3: Spørreskjema 

 
  

Side 1

Sideskift
Side 2

Sideskift
Side 3

Foresattes deltakelse i barnehagetilvenning
Samtykke til deltakelse i undersøkelsen
Dette prosjektet er en mastergradsstudie ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo. Formålet med prosjektet er å få et overblikk over
foresattes deltakelse i barnehagetilvenningen for barn som begynner i barnehage for første gang. Problemstillingen som skal belyses er: Hvordan
opplever foresatte sin rolle i barnets barnehagetilvenning? I prosjektet ønsker vi å hente inn informasjon fra deg som har et barn som går i barnehage
og som har vært med barnet på den første tilvenningen i barnehage.

Du vil gi oss informasjon gjennom å svare på påfølgende spørreskjema som vil ta ca 12 minutter å besvare. Spørsmålene vil omhandle hvordan
tilvenningen i barnehagen ble gjennomført og hvilke tanker du har om din rolle som foresatt i barnets prosess med å bli kjent med en ny hverdag. Det
vil også hentes inn informasjon om barnet, blant annet barnets kjønn og alder. Besvarelsen vil være anonym. Du vil ikke bli spurt om hvilken
barnehage barnet går i. Din deltakelse vil ikke få noen innvirkning på deres forhold til barnehagen.

Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Kun student og veileder vil ha tilgang til informasjonen, og du vil ikke bli bedt om å dele noen direkte
personidentifiserende opplysninger som navn eller epostadresse. I publikasjonen av studiet vil informasjonen bli presentert i form av statistikk, og vil
ikke være mulig å knytte til deg som person. Prosjektet skal etter planen avsluttes 15. november 2017.

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn.
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS.
De ansvarlige for undersøkelsen er student Turid Olivia Idland og veileder Magnar Ødegård.

Informasjon
I denne undersøkelsen ønsker vi informasjon fra deg som har barn som går i barnehage, og som har deltatt i hans eller hennes første
barnehagetilvenning. Dersom du har flere barn som kunne være aktuelle å uttale seg om, ber vi om at du uttaler deg om det yngste barnet.

Ordet tilvenning er et sentralt begrep i undersøkelsen. I denne sammenhengen er ordet tilvenning brukt for å beskrive perioden en foresatt er tilstede
sammen med barnet i barnehagen i forbindelse med barnehagestart. Dette kan skje i form av å komme på besøk med barnet i forkant av oppstart,
eller å være med barnet i barnehagen de første dagene ved oppstart. Med oppstart menes fra den dagen barnet har plass i barnehagen og kan være
der daglig. 

Gjennomføring av tilvenningen

Dette elementet vises dersom et av følgende alternativer er valgt på spørsmål «4. Har barnet eldre søsken i samme barnehage?»: Ja

1. Samtykke til deltakelse i undersøkelsen  *

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta.

2. Hvor gammel var barnet da han/hun startet i barnehagen?
Antall måneder

3. Hvor mange barn går på avdelingen barnet begynte på?
Antall barn

4. Har barnet eldre søsken i samme barnehage?

Ja

Nei

5. Hvor ofte var barnet med på levering og/eller henting av søsken før han/hun begynte i barnehagen selv?

Omtrent daglig

Omtrent ukentlig

Sjelden

Aldri

Vet ikke

6. Var barnet på besøk for å bli kjent i barnehagen i forkant av oppstarten?
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Dette elementet vises dersom et av følgende alternativer er valgt på spørsmål «6. Var barnet på besøk for å bli kjent i barnehagen i forkant av oppstarten?»: Ja

Dette elementet vises dersom et av følgende alternativer er valgt på spørsmål «9. Delte du og en annen foresatt på å være med på tilvenningen?»: Ja

Dette elementet vises dersom et av følgende alternativer er valgt på spørsmål «9. Delte du og en annen foresatt på å være med på tilvenningen?»: Ja

Dette elementet vises dersom et av følgende alternativer er valgt på spørsmål «9. Delte du og en annen foresatt på å være med på tilvenningen?»: Nei

Dette elementet vises dersom et av følgende alternativer er valgt på spørsmål «13. I hvilke aktiviteter deltok du sammen med barnet i tilvenningen?»: Annet
Hvis annet, vennligst spesifiser.

Dette elementet vises dersom et av følgende alternativer er valgt på spørsmål «13. I hvilke aktiviteter deltok du sammen med barnet i tilvenningen?»: Annet

Ja

Nei

Vet ikke

7. Hvis ja, hvor mange ganger?
Ca antall ganger

8. Var noen av de ansatte i barnehagen på besøk for å bli kjent med barnet hjemme hos dere i forkant av
oppstarten?

Ja

Nei

Vet ikke

9. Delte du og en annen foresatt på å være med på tilvenningen?

Ja

Nei

10. Hvor mange dager var enten du eller den andre foresatte til sammen med på tilvenning ved oppstart?
Antall dager

11. Hvor mange av disse dagene var du med selv?
Antall dager

12. Hvor mange dager var du med på tilvenning ved oppstart?
Antall dager

13. I hvilke aktiviteter deltok du sammen med barnet i tilvenningen?

Lek på avdelingen

Lek på uteområdet

Måltid

Legging

Bleieskift

Samlingsstund

Tur

Annet
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Sideskift
Side 4

14. Mens jeg var tilstede i tilvenningen var jeg opptatt av...

 Helt enig Delvis enig Verken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig

... å bli kjent med de ansatte på avdelingen

... å bli kjent med andre foreldre

... å bli kjent med rutinene på avdelingen

... å observere barnet

... å møte barnets behov for støtte

Tanker om tilvenningen

18. En avgjørende faktor for når jeg sluttet å være med på tilvenningen var...

 
Helt
enig

Delvis
enig

Verken enig eller
uenig

Delvis
uenig

Helt
uenig

... begrensninger i forhold til å ta fri fra jobb

... at barnehagen hadde faste rutiner for hvor mye tid vi skulle
være tilstede

... at jeg (og/eller annen foresatt) vurderte når barnet virket klar
for å være alene

... at de ansatte i barnehagen vurderte når barnet virket klar for å
være alene

... annet

Hvis annet, vennligst spesifiser.

19. Da jeg sluttet å være med i tilvenningen...

 
Helt
enig

Delvis
enig

Verken enig eller
uenig

Delvis
uenig

Helt
uenig

... var barnet godt kjent med rommene på avdelingen

... var barnet godt kjent med barnehagens uteområde

15. Hvilken dag begynte du å forlate barnet på avdelingen (oppholde deg i et annet rom enn barnet)?
Svareksempel: Dag 2

16. Hvilken dag begynte du å forlate barnet i barnehagen (oppholde deg utenfor barnehagens område)?
Svareksempel: Dag 3

17. Er du tilfreds med mengden av tid som du deltok i barnets tilvenning?

Ja

Nei, jeg ønsket å bruke mer tid

Nei, jeg ønsket å bruke mindre tid
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Sideskift
Side 5

... hadde barnet blitt godt kjent med minst en av de ansatte på
avdelingen

... var barnet vant til å klare seg uten meg (og/eller annen
foresatt) i flere timer i strekk

21. Jeg har inntrykk av at barnet mitt (på nåværende tidspunkt)...

 
Helt
enig

Delvis
enig

Verken enig eller
uenig

Delvis
uenig

Helt
uenig

... tør å be om hjelp fra minst én av de ansatte på avdelingen

... tør å la seg trøste av minst én av de ansatte på avdelingen

... tør å utfolde seg fritt i barnehagen

... føler seg likt/satt pris på av de ansatte på avdelingen

... får hjelp til å tåle følelsene sine av de ansatte på
avdelingen

Bakgrunn

20. Hvilket av følgende utsagn er mest beskrivende for hvordan barnet reagerte på å begynne i barnehage?

Barnet var stort sett glad og fornøyd denne perioden

Barnet var ofte glad og fornøyd, men var også mye utilpass denne perioden

Barnet var svært utilpass og gråt mye denne perioden

22. Hvilket av følgende alternativer hadde du foretrukket som vanlig prosedyre for besøk i barnehagen i
forkant av oppstart?

At foresatt og barn kommer på besøk 1 gang før oppstart

At foresatt og barn kommer på besøk 1 gang i uka den siste måneden før oppstart

At foresatt og barn kommer på besøk 1 gang i uka de siste 2 månedene før oppstart

23. Hvilket av følgende alternativer hadde du foretrukket som vanlig prosedyre for tilvenning de første dagene
ved oppstart?

At foresatt er med på tilvenning i 3 dager ved oppstart

At foresatt er med på tilvenning i 5 dager (1 uke) ved oppstart

At foresatt er med på tilvenning i 10 dager (2 uker) ved oppstart

24. Ditt kjønn

Mann

Kvinne

25. Bostedskommune / Bydel

26. Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Ingen

Grunnskole

Videregående skole (allmennfag, yrkesskole eller annet)
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Dette elementet vises dersom et av følgende alternativer er valgt på spørsmål «28. Hvordan er din familiesituasjon?»: Annet

Se nylige endringer i Nettskjema (vv353_0rc1)

Fagutdanning etter videregående skole eller fagskole

Høyskole eller universitet, lavere grad (bachelornivå, cand.mag. eller lavere)

Høyskole eller universitet, høyere grad (mastergrad eller høyere)

27. Hvor mange barn har du?
Antall barn

28. Hvordan er din familiesituasjon?

Jeg bor sammen med barnets andre foresatte

Jeg deler foreldreomsorg for barnet med foresatt som bor i annen bolig

Jeg er aleneforelder (har full omsorg for barnet)

Annet

Hvis annet, vennligst spesifiser.

29. Barnets kjønn

Gutt

Jente

30. Barnets alder nå
Oppgi alder i år og måneder

31. Går barnet fortsatt i den barnehagen der han/hun hadde den første barnehagetilvenningen?

Ja

Nei


