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Sammendrag
Forfatter: Susann Junge.
Tittel: Styrking av relasjonskompetanse i skolen. En pilotstudie av et tilknytningsbasert
opplæringstiltak for ansatte i barneskolen.
Veiledere: Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson og Evalill Bølstad Karevold.

Bakgrunn: Skolen regnes i dag som en av de viktigste utviklingsarenaene for barn og unge.
Ansatte som arbeider i skolen har derfor et stort ansvar for å skape trygge og tillitsfulle
relasjoner som støtter opp under barns psykososiale utvikling og læring. Å styrke ansattes
relasjonelle kompetanse representerer et viktig bidrag til å oppnå denne målsettingen.
Formålet med denne studien var å gjennomføre en del-evaluering av et tilknytningsbasert
opplæringstiltak hvor en modifisert versjon av Trygghetssirkelen benyttes som en metode for
lærere og ansatte i skolen. Spesifikke mål var 1) å undersøke om det forelå noen endringer i
ansattes opplevelse av relasjonskvalitet (nærhet, konflikt og samstemthet og ansvarsfølelse
hos lærerne) og emosjonsstil (emosjonsveiledende stil og emosjonsunnvikende stil), 2) å
undersøke sammenhengen mellom disse variablene, samt 3) å evaluere deltakernes
opplevelser og erfaringer fra kurset.

Metode: Studien tok utgangspunkt i et pretest-posttest design. Deltakerne besvarte
spørreskjemaer (STRS-Adapted version og Teacher Emotional Style Questionnaire) ved to
måletidspunkter, samt Circle of Security-Skole ved T2. Pre-målingen (T1) ble gjennomført
før opplæringstiltaket startet, og post-målingen (T2) ca. 17 uker senere. Denne studien
representerer en midtveis-evaluering av prosjektets første fase høsten 2019. Prosjektet har
estimert prosjektslutt i 2023. Deltakerne besto av lærere og ansatte ved en offentlig skole i
Viken fylkeskommune (N = 56). Utvalget besto av 52 kvinner (92.9 %) og 4 menn (7.1 %).
Innsamling av datamaterialet, koding og analysering ble gjennomført av student, og analysert
ved bruk av variansanalyser (ANOVA) og bivariate korrelasjonsanalyser.

Resultater: Studien fant ingen signifikante endringer i relasjonskvalitet og emosjonsstil. Det
ble derimot funnet støtte for at høye nivåer av samstemthet og ansvarsfølelse hos lærerne
hang sammen med lave nivåer av en emosjonsunnvikende stil ved T2. En høy skår på
Trygghetssirkel-spørreskjemaet og subskalaene tilfredshet med kurset og opplevd effekt av
kurset hang også sammen med lave nivåer av en emosjonsunnvikende stil og høye nivåer av
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samstemthet og ansvarsfølelse hos lærerne ved T2. Evalueringen av ansattes opplevelser og
erfaringer fra kurset viste at majoriteten av de ansatte var fornøyd med kurset og opplevde at
det hadde en nytteverdi i skolesammenheng. Flertallet av de ansatte rapporterte om en økt
forståelse for Trygghetssirkelen, og hvordan bruke denne kunnskapen i relasjon til elevene.

Konklusjon: Resultatene fra denne pilotstudien indikerer på den ene siden at veiledning og
undervisning basert på Trygghetssirkelen har potensiale til å kunne bidra positivt og
representere et nyttig verktøy for lærere og ansatte i skolen, men fremhever samtidig behovet
for flere studier som nærmere kan undersøke om opplæringstiltaket også kan påvirke utfall
knyttet til relasjonskvalitet og emosjonsstil. Videre studier bør undersøke effekten av
opplæringstiltaket over tid og ved ferdigstillelse av endt prosjekt, samt sammenligne resultatet
med en kontrollgruppe. Fremtidig forskning bør også inkludere observasjon i tillegg til
selvrapportering.
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Forord
Arbeidet med denne masteroppgaven har vært en svært lærerik og spennende prosess. Jeg har
gjennom dette året tilegnet meg mye nyttig kunnskap og erfaringer, og fått mulighet til å
fordype meg i et svært spennende fagområde hvor ulike fagfelt møtes. Dette arbeidet har gitt
meg ny innsikt og økt forståelse for selve forskningsprosessen, men også for hvordan
psykologisk kunnskap kan være nyttig og bidra på ulike områder i samfunnet. Ved å selv stå
for utforming av egen prosjektbeskrivelse og samtykkeskjema, til innhenting og koding av
data, har jeg lært svært mye. Dette er kunnskap og erfaringer jeg kommer til å ta med meg
videre etter endt studie.

Jeg vil rette en stor takk til veilederne mine Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson og Evalill
Bølstad Karevold som har gitt meg mange gode faglige innspill og tilbakemeldinger, og delt
sin kompetanse. Det har vært svært spennende å bli kjent med så mange dyktige fagpersoner
og jeg vil takke dere alle for god hjelp og støtte.

Jeg vil også takke de ansatte på skolen som ønsket å samarbeid med meg. Jeg håper at dette
har vært en nyttig erfaring og jeg ønsker dere masse lykke til med resten av prosjektet.

Susann Junge, 2020
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Introduksjon
Nyere tall viser at barn og unge tilbringer stadig flere timer på skolen og over halvparten av
dagens grunnskoleelever deltar aktivt i aktivitetsskolen (Statistisk Sentralbyrå [SSB], 2019a).
Skolen regnes med andre ord som en unik arena som vil være av stor betydning for barns
utvikling og fungering, og representerer en viktig plattform for å fremme barns psykiske helse
og læring (Kerns, 2008; NOU 2015: 8, 2015). I Opplæringsloven (1998, § 1-1) slås det fast at
skolen har et ansvar for at «Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og
holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i
samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong».

Ingen annen faktor har mer betydning for elevers trivsel og læring enn læreren (Nordenbo et
al., 2008). Dette slås fast i en dansk kunnskapsoppsummering og støttes av tiår med forskning
som understreker viktigheten av relasjonens betydning i læreryrket (Cornelius-White, 2007;
Drugli, 2012; Hattie, 2009; Nordenbo et al., 2008). Lærerens evne til å utvikle og etablere en
trygg og god relasjon til sine elever danner selve fundamentet for utforskning og læring
(Bergin & Bergin, 2009; Brandtzæg et al., 2016). Elever som opplever å bli sett og anerkjent
av sine lærere er mer motiverte og inspirerte, og trives bedre på skolen (Drugli, 2012).
Kvaliteten på lærer-elev relasjonen vil ikke kun ha konsekvenser for elevers engasjement og
faglige prestasjoner (Drugli, 2012; Furrer & Skinner, 2003; Hamre & Pianta, 2001; Hughes et
al., 2008; O’Connor & McCartney, 2007; Roorda et al., 2011), men også for deres
psykososiale utvikling (Bergin & Bergin, 2009; Merritt et al., 2012; Rucinski et al., 2018).
Gjennom relasjonen til læreren vil elevene få erfaringer med å takle stress og regulere
følelser, noe som vil være viktig for å kunne håndtere livets utfordringer generelt (Ahnert et
al., 2012; Denham et al., 2012). En god relasjon mellom lærer og elev vil også kunne fungere
som en viktig ressurs og beskyttelsesfaktor for elever med atferdsproblemer eller som av ulike
årsaker har vansker på skolen eller i hjemmet (Baker, 2006; Buyse et al., 2011; O’Connor et
al., 2011). Læreren har derfor i kraft av sin yrkesrolle et stort ansvar for å etablere en trygg og
utviklingsstøttende relasjon til alle sine elever, og kvaliteten på denne relasjonen vil kunne
påvirke elevers utviklingsforløp både på kort og lang sikt (Hamre & Pianta, 2001).

Forståelsen for betydningen av lærernes relasjonelle kompetanse har bidratt til et økende
behov for å utvikle denne fagkompetansen, både i lærerutdanningen og i skoler rundt om i
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landet. I Stortingsmelding nr. 11 «Læreren: Rollen og utdanningen», blir styrking av lærernes
relasjonskompetanse fremhevet som et viktig satsingsområde i lærerutdanningen
(Kunnskapsdepartementet, 2009, s. 21). Styringsdokumentet påpeker behovet for å utvikle
lærernes kunnskaper og ferdigheter i møte med elevene, og relasjonskompetanse blir betraktet
som en av fire kompetanseområder som læreren bør beherske (Kunnskapsdepartementet,
2009, s. 49). Dette innebærer «ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer,
utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker» (Spurkeland, 2012, s. 17).
Det relasjonelle perspektivet står også sentralt i den offentlige utredningen for «Fremtidens
skole», hvor man har kartlagt elevers behov i et 20 til 30 års perspektiv (NOU 2015: 8, 2015).
Her fremheves det at skolen ikke kun har et ansvar for kunnskapsutvikling og læring, men
også et større relasjonsansvar (NOU 2015: 8, 2015, s. 9). I utredningen slås det fast at
«Skolens samfunnsoppdrag omfatter mer enn kompetansemål i fag. Skolen skal også støtte
elevenes identitetsutvikling, legge til rette for gode mellommenneskelige relasjoner og
arbeide systematisk med det sosiale miljøet på skolen» (NOU 2015: 8, 2015, s. 9). Rapporten
vektlegger hvor viktig det er at «(...) elevene tør utfolde seg, og at de opplever kulturen og
relasjonene til lærere og medelever som støttende og tillitsfulle» (NOU 2015: 8, 2015, s. 76).
Å bidra til å styrke lærernes kunnskap og bevissthet rundt relasjonskompetanse og forståelse
for hvordan skape trygge lærer/ansatt-elev relasjoner, vil være svært viktig for å kunne oppnå
denne målsetningen og for å fremme samfunnets kunnskapsutvikling og fremtidige psykiske
helse.

Med dette som bakteppe, tok denne studien sikte på å evaluere skoleprosjektet «Styrking av
relasjonskompetanse i skolen», et veilednings- og undervisningstiltak for lærere og ansatte i
skolen, basert på en modifisert versjon av Trygghetssirkelen (Circle of Security) og boka «Se
eleven innenfra- relasjonsarbeid og mentalisering på barnetrinnet» (Brandtzæg et al., 2016).
Med utgangspunkt i tiår med forskning fra tilknytningspsykologien kan Trygghetssirkelen
bidra til å øke vår forståelse for relasjonelle kvaliteter som fremmer trygg tilknytning og tillit,
læring og psykisk helse (Brandtzæg et al., 2017). Denne kunnskapen vil også kunne være
nyttig i klasserommet og brukes som en forståelsesramme for å øke skolepersonalets
relasjonelle ferdigheter.

Mens Trygghetssirkelen har hatt en økende utbredelse innenfor både forebygging og
behandling blant omsorgsgivere og barn, og med funn som viser til positive resultater
(Cassidy et al., 2017; Hoffman et al., 2006; Huber et al., 2015a, 2015b, 2016), foreligger det i
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dag begrenset med forskning på bruk av Trygghetssirkelen i skolen. Internasjonalt har det kun
blitt gjennomført én tidligere studie som har undersøkt bruk av Trygghetssirkelen blant
barnehageansatte (Gray, 2015). Gitt mangelen på forebyggings- og opplæringsprogrammer
som er rettet mot å øke lærernes relasjonelle ferdigheter, vil kunnskap fra den herværende
studien være et viktig bidrag til å undersøke om Trygghetssirkelen som en metode kan være et
nyttig verktøy for lærere og ansatte i skolen. Potensielle funn vil være viktig for å kunne
vurdere om dette er et opplæringstiltak som bør benyttes og implementeres i økende grad.

Oppgaven vil innledningsvis starte med en redegjørelse av tilknytningsteori som grunnlag for
utvikling av Trygghetssirkelen. Deretter vil det belyses hvordan tilknytningspsykologi og
forskning på læreres emosjonssosialisering og relasjonsfokuserte intervensjoner i norske
skoler har bidratt til å øke vår forståelse for betydningen av relasjonen mellom lærer og elev i
skolen. Videre presenteres Trygghetssirkelen, skoleprosjektet og formålet med studien. I
oppgavens andre halvdel beskrives utvalget, datamaterialet, metoder, analyser og resultater.
Oppgaven avrundes til slutt med en diskusjon av studiens funn, styrker og begrensninger ved
studien, samt praktiske implikasjoner og veien videre.

Tilknytningsteori
Historisk bakgrunn
Tilknytningsteori representerer det teoretiske og forskningsmessige grunnlaget for utvikling
av flere tilknytningsbaserte intervensjoner, deriblant modellen Trygghetssirkelen (Marvin et
al., 2002). Tilknytningsteorien ble utviklet av John Bowlby (1958), og representerer en
tverrfaglig teori som kombinerer etnologiske, psykologiske og evolusjonsteoretiske
prinsipper. Tilknytningsteorien forklarer hvordan barns tilknytning utvikles og formes, og
beskriver hvordan barnets tidlige tilknytningsrelasjoner og kvaliteten på disse relasjonene er
med på å påvirke barnets psykiske helse og senere utvikling og fungering (Bowlby,
1969/1982, 1973, 1980, 1988). Mens tilknytningsteorien tradisjonelt har undersøkt relasjonen
mellom mor og barn, har man i dag nyansert og utvidet denne forståelsen til også å gjelde
andre tilknytningspersoner, deriblant lærere i skolen (Bergin & Bergin, 2009).

I kjernen av tilknytningsteorien er tanken om at alle mennesker er født med et naturlig instinkt
for å søke nærhet og beskyttelse fra sine primære omsorgsgivere (Bowlby, 1969/1982).
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Bowlby kalte dette barnets tilknytningsatferd, og argumenterte for at dette er et medfødt
instinkt utviklet gjennom evolusjonen for å sikre menneskets overlevelse (Bowlby,
1969/1982). Tilknytningsatferden utgjør en del av et større atferdssystem og aktiveres i
situasjoner hvor barnet opplever frykt eller usikkerhet, og befinner seg i kortere eller lengre
avstand fra tilknytningspersonen (Bowlby, 1969/1982). Smil, gråt, krabbing eller klenging er
eksempler på dette, og bidrar til å utløse omsorgssystemet hos den voksne som er biologisk
innstilt til å handle på bestemte måter når barnets tilknytningsatferd er aktivert. I følge
Bowlby (1988) vil en følelse av trygghet være avhengig av at omsorgspersonen viser
sensitivitet og responderer på barnets behov. I slike tilfeller blir den voksne en «sikker havn»
som hjelper barnet til å forstå og regulere sine følelser, og en «trygg base» som gir barnet
mulighet for utforskning og autonomi (Ainsworth et al., 1978; Bowlby, 1988).

En sentral komponent i tilknytningsteorien er tanken om at barnets tidlige
tilknytningsrelasjoner vil danne grunnlag for hvordan barnet senere forstår og knytter seg til
andre mennesker. Basert på tidlige erfaringer med sine primære omsorgsgivere vil barnet
utvikle det Bowlby kalte indre arbeidsmodeller (Bowlby, 1969/1982). Indre arbeidsmodeller
kan forstås som mentale representasjoner barnet har av seg selv og andre, og som påvirker
hvordan barnet fortolker og responderer på tilknytningspersoner og senere på andre
mennesker, deriblant lærere og ansatte i skolen (Thompson, 2008). I følge Bowlby vil
arbeidsmodellene barnet har av seg selv og andre etter hvert bli internalisert, og danne
grunnlag for individuelle forskjeller i barns tilknytning og senere eventuell psykopatologi
(Bowlby, 1969/1982, 1988).

Ainsworth og kolleger (1978) videreutviklet tilknytningsteorien ved å identifisere tre typer
tilknytning; trygg tilknytning, utrygg-unnvikende tilknytning og utrygg-ambivalent
tilknytning. I følge Ainsworth et al. (1978) vil de fleste barn utvikle en trygg tilknytning,
kjennetegnet ved at barnet innehar en indre arbeidsmodell om at omsorgspersonen vil være
tilgjengelig og pålitelig i situasjoner hvor barnet har behov for nærhet og trøst, og vil bruke
omsorgspersonen som en trygg base for utforskning og læring (Ainsworth, 1979). Et barn
med en trygg tilknytning vil dermed utvikle en god balanse mellom avhengighet og
selvstendighet (Brandtzæg et al., 2016). Barn med en utrygg tilknytning (unnvikende,
ambivalent eller desorganisert) vil derimot ha mer begrensede forventninger til sine
omsorgspersoner, og vil ofte inneha en indre arbeidsmodell hvor man har liten tiltro til
omsorgspersonens tilgjengelighet og responsivitet.
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Mens Ainsworth et al. (1978) bygget videre på arbeidet til Bowlby (1969/1982, 1973, 1980),
har moderne tilknytningsteori bidratt til å gi oss en større forståelse av virkestoffene i å
fremme trygge relasjoner. Denne kunnskapen vil også kunne være nyttig for ansatte i skolen.

Moderne tilknytningsteori
Nyere retninger innenfor tilknytningsteori blir ofte omtalt som moderne tilknytningsteori
(Schore & Schore, 2008). Spedbarnsforskningen og nyere hjerneforskning har i de siste
tiårene bidratt til å utvide tilknytningsteorien og fremhevet tilknytningssamspillets
regulerende funksjon (Schore & Schore, 2008). Moderne tilknytningsteori representerer
således en integrering av klassisk tilknytningsteori, hjerneforskning, kunnskap fra
spedbarnsforskningen og mikroperspektiver, samt mentaliseringsteori (Brandtzæg et al.,
2019).

Affektiv kommunikasjon regnes som selve kjernen i reguleringsprosessen som oppstår
mellom omsorgsgiver og barn (Brandtzæg et al., 2019). Nyere hjerneforskning har blant annet
vist hvordan affektiv kommunikasjon i tilknytningssamspillet er med på å påvirke områder i
hjernen som er sentrale for utvikling av barnets affekt og selvregulering (Schore, 2001;
Schore & Schore, 2008; Siegel, 2012). Affektinntoning er et eksempel på dette, og betegner
omsorgspersonens evne til å forstå og dele barnets indre opplevelser (Stern, 1985). Evnen til å
tone seg inn på barnets indre tilstand og til å se bak atferden, regnes som selve kjernen i
sensitiv omsorgsatferd og utvikling av en trygg tilknytning (Slade, 2005; Voort et al., 2014).
Mangel på inntoning, enten i form av overinntoning eller underinntoning, vil derimot kunne
bidra til utvikling av en utrygg tilknytning (Stern, 1985).

Mentalisering regnes som en forutsetning for å kunne føle og tone seg inn på barnets indre
tilstander (Brandtzæg et al., 2019). Mentalisering kan beskrives som evnen til å forstå sin
egen og andres atferd i lys av underliggende mentale tilstander slik som tanker, følelser og
intensjoner (Fonagy et al., 2002). Mentalisering handler om å forstå sinnet, både sitt eget og
andres, og regnes som en nøkkelkompetanse i emosjonsregulering, selvorganisering og
utvikling av en trygg tilknytning (Fonagy et al., 1991, 2002; Slade, 2005). En god evne til å
mentalisere vil også bidra til at den voksne i større grad klarer å regulere egen atferd og
følelser i møte med barnet, og spesielt i situasjoner preget av utfordrende atferd eller affekt.
Dette regnes også som en sentral kompetanse i utvikling av trygge relasjoner mellom lærere
og elever i skolen (Brandtzæg et al., 2017).
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Tilknytning i klasserommet
I løpet av de siste tiårene har tilknytningsteori og forskning innenfor feltet
tilknytningspsykologi spilt en viktig rolle i å øke vår forståelse for betydningen av relasjonen
mellom lærer og elev i skolen (Bergin & Bergin, 2009; Davis, 2003; Kennedy & Kennedy,
2004; Sabol & Pianta, 2012; Verschueren & Koomen, 2012). Tilknytningsteorien
representerer en sentral forståelsesramme som har bidratt til å identifisere og konseptualisere
hva som kjennetegner lærer-elev relasjoner preget av høy kvalitet, guidet hypoteser om
forløpere, konsekvenser og mekanismer som er med på å påvirke kvaliteten på denne
relasjonen, samt bidratt til å utvikle relasjonsfokuserte intervensjoner rettet mot å fremme
relasjoner mellom lærere og elever i skolen (Verschueren, 2015; Verschueren & Koomen,
2012). Tilknytningpsykologien gir med andre ord en god ramme for helsetenkning og
forebygging i skolen, og har bidratt til å understreke sammenhengen mellom trygghet, trivsel
og læring (Bergin & Bergin, 2009).

Læreren som en tilknytningsperson
Et sentralt spørsmål som dukker opp når man tar utgangspunkt i et tilknytningsperspektiv, er
om lærer-elev relasjonen kan betraktes som en tilknytningsrelasjon (Verschueren, 2015).
Forskning tyder på at det foreligger flere likhetstrekk mellom foreldre-barn relasjoner og
lærer-elev relasjoner. Studier har eksempelvis demonstrerte at det foreligger likheter mellom
separasjon- og gjenforeningsatferd ovenfor lærere og foreldre (Howes & Ritchie, 1999),
hvordan barnehagelærere synes å fungere som en «trygg base» og en «sikker havn» for sine
elever (Koomen & Hoeksma, 2003), samt hvordan affektive kvaliteter ved lærer-elev
relasjonen synes å variere langs de samme dimensjonene som ved foreldre-barn relasjonen
(De Laet et al., 2014). Disse funnene tyder på at lærer-elev relasjonen kan inneholde
tilknytningskomponenter, og at lærere dermed vil kunne fungere som midlertidige
tilknytningspersoner for sine elever (Verschueren, 2015; Verschueren & Koomen, 2012;
Zajac & Kobak, 2006). I likhet med forelde kan lærere med andre ord fungere som en «sikker
havn» hvor eleven kan komme for å søke hjelp og emosjonell støtte, og samtidig være en
«trygg base» som gir eleven mulighet for utforskning og læring. Alle lærer-elev relasjoner vil
likevel ikke kunne betraktes som rene tilknytningsrelasjoner (Bergin & Bergin, 2009;
Verschueren & Koomen, 2012), og foreldre vil alltid være barnets primære
tilknytningsperson. For yngre og sårbare elever derimot, vil relasjonen til læreren være
spesielt viktig. Forskning viser blant annet at en god relasjon mellom lærer og elev vil kunne
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fungere som en viktig beskyttelsesfaktor for elever med atferdsproblemer og/eller sosiale
problemer, og kan bidra til en bedre tilpasning i skolen, samt å redusere risikoen for å utvikle
mer alvorlige atferdsproblemer (Baker, 2006; Buyse et al., 2011; O’Connor et al., 2011).

Konseptualisering av lærer-elev relasjonen
I tillegg til å fremheve lærerens funksjon som en «sikker havn» og en «trygg base», har
tilknytningspsykologien også bidratt til å konseptualisere lærer-elev relasjonen ved å
vektlegge viktigheten av den affektive kvaliteten ved denne relasjonen (Verschueren, 2015;
Verschueren & Koomen, 2012). I følge Pianta (2001) vil lærer-elev relasjonen variere langs
tre affektive dimensjoner; nærhet, konflikt og avhengighet. Nærhet beskriver en varm affektiv
relasjon mellom lærer og elev som kan bidra til å fremme positive holdninger og følelser til
skolen, åpen kommunikasjon, samt involvering og engasjement (Birch & Ladd, 1997). Elever
som viser nærhet i sin relasjon har en tendens til å bruke læreren som en ressurs i møte med
problemer (Pianta, 2001), og er mer villig til å dele egne erfaringer og følelser (Pianta et al.,
2003). Nærhet indikerer med andre ord i hvilken grad eleven bruker læreren som en «sikker
havn» for hjelp og støtte. Konfliktfylte relasjoner er ofte preget av disharmoniske
interaksjoner og negativitet, og indikerer fravær av en tilfredsstillende relasjon (Birch &
Ladd, 1997). Med andre ord kan man beskrive dette som en utrygg relasjon mellom lærer og
elev. I denne relasjonen vil eleven ha lite forventninger om å kunne få hjelp fra sin lærer til å
håndtere vanskelige følelser. Læreren vil også ofte ha problemer med å håndtere barnets
atferd, som kan fremstå som uforutsigbar (Pianta, 2001). Konflikt i relasjonen mellom lærer
og elev representerer en sentral stressfaktor som kan bidra til å svekke elevers tilpasning i
skolen, samt å fremme følelser som sinne og angst (Birch & Ladd, 1997). Relasjonen mellom
lærer og elev kan også beskrives som avhengig, noe som kommer til uttrykk ved at eleven
viser en vedvarende klengende atferd og har en tendens til å reagere negativt på separasjon
(Pianta, 2001). Elever som er svært avhengig av læreren har også en tendens til å hemme egen
atferd og er forsiktig i sin utforskning (Birch & Ladd, 1997). Også dette indikerer en form for
utrygghet i relasjonen til læreren. Høye skårer på avhengighet vil med andre ord indikere en
manglende evne til å bruke læreren som en «trygg base» for utforskning og læring
(Verschueren & Koomen, 2012).

I følge Pianta (2001) vil kvaliteten på lærer-elev relasjonen reflekteres gjennom de tre
dimensjonene nærhet, konflikt og avhengighet. En positiv lærer-elev relasjon kjennetegnes
gjennom høye nivåer av nærhet og lave nivåer av konflikt og avhengighet, og en negativ
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lærer-elev relasjon kjennetegnes gjennom høye nivåer av konflikt og avhengighet, og lave
nivåer av nærhet. Negative lærer-elev relasjoner har en tendens til å være stabile over tid, og
er assosiert med både faglige og sosiale vansker i skolen (Birch & Ladd, 1997; Hamre &
Pianta, 2001; Jerome et al., 2009). Hamre og Pianta (2001) fant eksempelvis at relasjonell
negativitet i barnehagen var assosiert med akademiske og atferdsmessige utfall i åttende
klasse. Forskning viser også at barn med eksternaliserende og internaliserende problemer ofte
har mer konfliktfylte relasjoner til lærere (Birch & Ladd, 1998; Drugli, 2013; Drugli et al.,
2011; Henricsson & Rydell, 2004; Murray & Murray, 2004). Læreren har derfor i kraft av sin
yrkesrolle et stort ansvar for å utvikle en trygg og god relasjon, noe som fordrer en viss
emosjonell kompetanse.

Lærerens emosjonelle støtte og emosjonelle stil
En betydningsfull faktor for å etablere en trygg og god relasjon, er lærerens emosjonelle støtte
og emosjonelle stil (Ahn & Stifter, 2006; Merritt et al., 2012; Morris et al., 2013). Hvordan
lærere sosialiserer og forholder seg til barns emosjoner utgjør et viktig forskningsområde som
har fått økt oppmerksomhet de siste årene (Denham et al., 2012; Ornaghi et al., 2019).
Forskning på emosjonssosialisering hos foreldre har bidratt til å øke vår forståelse for
betydningen dette har for barns sosio-emosjonelle utvikling og tilpasning i skolen (Eisenberg
et al., 1998). Emosjonsosialisering handler om hvordan foreldre og omsorgspersoner gjennom
sine responser på barns emosjoner (støttende og ikke-støttende responser), modellering av
emosjonsuttrykk og veiledning om emosjoner, hjelper barnet til å forstå, uttrykke og regulere
egne emosjoner (Eisenberg et al., 1998). Denne kunnskapen vil også være av betydning for
lærere og ansatte i skolen.

Nyere studier har undersøkt hvordan barnehageansatte og lærere forholder seg til elevers
emosjoner (Ahn, 2005; Ahn & Stifter, 2006; Ciucci et al., 2015; Denham & Bassett, 2019;
Denham et al., 2017; Morris et al., 2013; Ornaghi et al., 2019; Rose et al., 2015;
Silkenbeumer et al., 2018; Swartz & McElwain, 2012). Ciucci et al. (2015) gjennomførte en
studie av barnehagelærere hvor de undersøkte lærernes emosjonsstil og metaemosjonsfilosofi. Funnene fra denne studien viste at lærerne varierte mellom to emosjonsstiler
i sin tilnærming til barns emosjoner, emosjonsveiledende stil og emosjonsunnvikende stil.
Dette i tråd med Gottman et al. (1996) som først identifiserte og konseptualiserte disse to
emosjonsstilene i foreldre-barn relasjonen. Ansatte med en emosjonsveiledende stil uttrykte
aksept og forståelse for barns emosjoner, og hjalp barna til å regulere både positive og
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negative emosjoner (Ciucci et al., 2015). En slik emosjonsstil synes å ha positive effekter på
barns emosjonelle kompetanse og sosiale ferdigheter, samt evne til å regulere emosjoner
(Denham et al., 2007; Gottman et al., 1996; Katz et al., 2012). Personer med en
emosjonsunnvikende stil har derimot en tendens til å oppfatte barnets negative følelser som
skadelige og vil minimere disse ved å ignorere eller benekte disse følelsene (Gottman et al.,
1996). En slik emosjonsstil har blitt knyttet til negative konsekvenser for barns sosiale og
emosjonelle utvikling (Eisenberg et al., 1998; Gottman et al., 1996, 1997; Morris et al., 2007).
En emosjonsunnvikende stil har eksempelvis blitt knyttet til lavere emosjonell kompetanse,
eksternaliserende problemer, samt svekket emosjonsregulering (Eisenberg et al., 1998;
Gottman et al., 1996; Johnson et al., 2017).

Funnene fra studien til Ciucci et al. (2015) synes å være i tråd med en lignende studie hvor
man undersøkte sammenhengen mellom lærernes emosjonsstil, lærernes tanker om emosjoner
og «mind-mindedness» (evnen til å tone seg inn på barnets indre tilstander og til å se barnet
som et selvstendig individ med et eget sinn) (Ornaghi et al., 2019). Resultatene fra denne
studien viste at lærernes positive tanker om emosjoner og «mind-mindedness» var korrelert
med en emosjonsveiledende stil, og negative tanker om emosjoner og lite «mind-mindedness»
var korrelert med en emosjonsunnvikende stil (Ornaghi et al., 2019). Swartz og McElwain
(2012) fant på tilsvarende måte sammenhenger mellom lærernes støttende og ikke-støttende
responser på barns emosjoner, deres holdninger til barns emosjoner, evne til perspektivtaking,
samt regulering av egne emosjoner.

I likhet med Swartz og McElwain (2012) fant Ahn (2005) støtte for at barnehagelærere bruker
ulike strategier i møte med barns emosjoner. Majoriteten av lærerne viste en preferanse for
barns positive emosjonsuttrykk ved å vise empati og oppmuntring, og ved å instruere barna
om konstruktive måter å uttrykke emosjoner på. Studien viste imidlertid at enkelte av lærerne
reagerte på barnas negative emosjoner ved å ignorere eller minimere disse følelsene. Ahn og
Stifter (2006) fant også at barnehagelærere i større grad matchet og oppmuntret elevenes
emosjonsuttrykk sammenlignet med førskolelærere. I respons på negative emosjoner ga
barnehagelærere for yngre barn mer fysisk beskyttelse og distraksjoner, mens førskolelærere i
større grad brukte verbal kommunikasjon. I likhet med Hyson (2002) og Morris et al. (2013)
etterlyser Ahn (2005) og Ahn og Stifter (2006) flere opplæringsprogrammer rettet mot å øke
lærernes emosjonelle kompetanse. Hyson (2002) fremhever hvor viktig det er at voksne som
arbeider med barn har kunnskaper om hvordan imøtekomme barns følelser og behov.
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Relasjonsfokuserte intervensjoner i norske skoler –
Hva vet vi og hva gjenstår?
Det finnes i dag flere ulike opplærings- og intervensjonsprogrammer som anvendes i norske
skoler. Et økende fokus på betydningen av de affektive aspektene ved lærer-elev relasjonen,
har bidratt til utvikling av flere relasjonsfokuserte intervensjoner. International Child
Development Program (ICDP), Marte Meo, De utrolige årene (DUÅ), Positiv atferd, støttende
læringsmiljø og samhandling (PALS), Tuning in to Kids (TIK) og Trygghetssirkelen er
eksempler på dette.

International Child Development Program (ICDP; Hundeide, 2005) er et relasjons- og
empatibasert veiledningsprogram basert på nyere utviklingspsykologi. Programmet har som
målsetting å fremme psykososial omsorgskompetanse hos omsorgsgivere som har ansvar for
barns omsorg, inkludert lærere i skolen (Hundeide, 2005). I skolesammenheng blir ICDP
brukt som en metode for å fremme positivt samspill i klasserommet ved å sensitivisere lærere
og ved å gjennomgå sentrale temaer for godt samspill og god kommunikasjon (Hundeide,
2010). Ved bruk av videopptak, gruppearbeid og praktiske øvelser trenes lærerne opp til å se
elevenes positive sider og utviklingsmuligheter, samt å bli bevisst på sin egen rolle i
samspillet (Drugli, 2012). Forskning fra Danmark og Sverige viser til positive erfaringer ved
bruk av ICDP i skolen (Andersen et al., 2009; Schjoldager, 2010). I Norge foreligger det
derimot lite forskning på bruk av ICDP i skolen. Sollied et al. (2017) viser i sin studie til gode
resultater ved bruk av ICDP for lærere og barnehageansatte, men fremhever behovet for mer
forskning på dette området.

De utrolige årene (DUÅ; Webster-Stratton, 2018) og Positiv atferd, støttende læringsmiljø og
samhandling (PALS; Arnesen et al., 2017) er to intervensjoner som implementeres i økende
grad i den norske skolen. Begge intervensjonene bygger på en tverrfaglig teoretisk bakgrunn,
og har til formål å forebygge og redusere atferdsproblemer, fremme sosiale ferdigheter, samt
å utvikle en god skolekultur og klasseledelse. Dette skjer blant annet gjennom positiv
relasjonsbygging, bruk av ros og oppmuntring, samt belønnings- og motivasjonssystemer.
Flere studier viser til positive resultater ved bruk av DUÅ og PALS i norske skoler, slik som
en endring i lærer-elev relasjon, en reduksjon i problematferd og økt sosial kompetanse
(Aasheim et al., 2018a, 2018b; Sørlie & Ogden, 2007, 2015).

10

Tuning in to Kids (TIK) er et emosjonsfokusert veiledningsprogram basert på Gottman et al.
(1996) sin meta-emosjonsteori. En av hovedmålsettingene med programmet er å øke barns
sosio-emosjonelle kompetanse og ferdigheter ved å hjelpe foreldre og omsorgspersoner til å
bli emosjonsveiledere. Dette skjer blant annet ved å lære foreldre å bli bevisst på barnets
følelser, anerkjenne barnets emosjonelle uttrykk, samt å veilede og hjelpe barnet til å sette ord
på ulike følelser (Havighurst et al., 2009). I likhet med Trygghetssirkelen har TIK blitt
tilpasset til bruk i norske skoler og i barnehager. Flere studier har vist til gode resultater ved
bruk av TIK blant foreldre (Havighurst et al., 2009, 2010; Wilson et al., 2012). Rose et al.
(2015) viser i sin studie til positive erfaringer ved bruk av emosjonsveiledning i skolen.

Til tross for at flere av de nevnte studiene viser til lovende resultater, foreligger det i dag få
opplæringstiltak for ansatte i skolen som spesifikt retter seg mot å fremme ansattes
relasjonelle- og emosjonelle kompetanse med utgangspunkt i tilknytningsteori. Dette til tross
for forskning som har vist hvordan tilknytningsbaserte veiledningsprogrammer og
intervensjoner med fokus på positive foreldre-barn relasjoner, mentalisering og god
kommunikasjon har potensiale til å kunne bidra positivt i omsorgsgiver-barn relasjonen
(Bakermans-Kranenburg et al., 2003; Barlow et al., 2016; Kaminski et al., 2008; Spilt et al.,
2012b; Steele & Steele, 2018). Trygghetssirkelen er et eksempel på en slik intervensjon, og
har i nyere tid blitt tilpasset til bruk i norske skoler (Brandtzæg & Torsteinson, n.d.). Per dags
dato foreligger det kun én tidligere evaluering hvor Trygghetssirkelen har blitt brukt som en
metode i skolen. Denne evalueringen var et pilotprosjekt ved Kurland skole i Lørenskog hvor
det ble jobbet med å styrke ansattes relasjonskompetanse med utgangspunkt i
Trygghetssirkelen (Kolobekken & Andreassen, 2018). Funnene fra denne evalueringen viste
at de ansatte rapporterte om en økt opplevelse av mestring og bedret relasjon til elevene (I. M.
Andreassen, personlig kommunikasjon, november 11, 2019), det skjedde en nedgang i antall
enkeltvedtak for spesialundervisning og henvisninger til BUP (Kolobekken & Andreassen,
2018), samt en reduksjon i ansattes sykefravær (I. M. Andreassen, personlig kommunikasjon,
november 11, 2019). Funnene fra dette pilotprosjektet peker i positiv retning, og det
foreligger derfor et stort behov for mer forskning på dette opplæringstiltaket. Den herværende
studien ønsket derfor å gjennomføre en pre-post studie av opplæringstiltaket over tid, ved å
undersøke mulige endringer i ansattes opplevelse av relasjonskvalitet og emosjonsstil, å
undersøke sammenhengen mellom disse variablene, samt å evaluere deltakernes opplevelser
og erfaringer fra kurset. Per nå foreligger det ingen empiriske studier som tidligere har
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undersøkt mulige effekter av dette opplæringstiltaket. Videre presenteres Trygghetssirkelen
som grunnlag for utvikling av skoleprosjektet.

Trygghetssirkelen – En tilknytningsbasert
intervensjon
Økt kunnskap om betydningen av barns tilknytning for senere utvikling og fungering (Sroufe,
2005), har bidratt til utvikling av flere tilknytningsbaserte intervensjoner. Trygghetssirkelen
(Circle of Security; Marvin et al., 2002) er et eksempel på dette. Trygghetssirkelen har som
målsetting å fremme trygg tilknytning mellom omsorgsgiver og barn. Med utgangspunkt i tiår
med forskning fra tilknytningspsykologi og tilknytningsteori, gir modellen veiledning i
hvordan man kan forstå og tolke barns atferd, følelser og behov, og hvordan man som
omsorgsgiver kan fremme tilknytning og samspillmønstre som danner grunnlag for en sunn
utvikling (Powell et al., 2015). Målet med intervensjonen er å bevisstgjøre foreldre og
omsorgspersoner hvordan deres egen atferd, representasjoner og reflekterende funksjon er
med på å påvirke barnets atferd og tilknytning, og kvaliteten på denne relasjonen (Marvin et
al., 2002).

En sentral komponent i programmet er bruk av Trygghetssirkelen som en grafisk fremstilling
av tilknytningsteori. Modellen tar utgangspunkt i to grunnleggende behov i mennesket,
behovet for tilknytning og behovet for utforskning. Sirkelen illustrerer hvordan disse to
behovene henger sammen og er nært knyttet til hverandre (Brandtzæg et al., 2016). Figur 1
viser en illustrasjon av Trygghetssirkelen i omsorgsgiver-barn relasjonen.

Den øverste delen av sirkelen representerer barnets behov når det utforsker; «Pass på meg»,
«Gled deg over meg», «Hjelp meg» og «Gled deg sammen med meg» (Powell et al., 2015, s.
53). Toppen av sirkelen illustrerer hvordan barnets autonomi utvikles og styrkes ved at
omsorgspersonen passer på, viser positive følelser og støtter opp under barnets
utforskningsbehov. Den nederste delen av sirkelen representerer barnets tilknytningsbehov;
«Beskytt meg», «Trøst meg», «Gled deg over meg» og «Organiser følelsene mine» (Powell et
al., 2015, s. 53). Her vil hånden i sirkelen symbolisere den sikre havnen hvor barnet kan
komme tilbake for å få hjelp, trøst og nærhet når tilknytingsbehovet er slått på (Brandtzæg et
al., 2016). At tilknytingsbehovet er slått på innebærer at barnet har behov for nærhet og støtte
fra en voksen person (Brandtzæg et al., 2016). Barnet trenger med andre ord hjelp til å
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regulere sine følelser og behov. I Trygghetssirkelen brukes begrepet «lading» eller å få «fylt
koppen» som en metafor for denne prosessen (Brandtzæg et al., 2019, s. 233).

Figur 1.
Trygghetssirkelen. Foreldre med fokus på barnets behov.

Note. Cooper, Hoffman, Marvin, & Powell, 1999.
Trygghetssirkelen illustrerer på en lettfattelig måte hvordan disse to behovene henger sammen
og er gjensidig avhengig av hverandre. Uten en følelse av trygghet og nærhet, vil det være lite
rom for utforskning og læring. Å etablere en trygg base hvor barnet føler trygghet til å
utforske sine omgivelser er med andre ord sentralt for utviklingen av barnets selvstendighet,
mestring og læring. Foreldre og omsorgspersoner oppmuntres derfor til å være hender på
sirkelen og til å: «Alltid: vær større, sterkere, klokere og god. Når det er mulig: følg barnets
behov. Når det er nødvendig: ta ledelsen» (Powell et al., 2015, s. 55). I Trygghetssirkelen
formidles dette som en holdning eller innstilling til barnet, og det er balansen mellom fasthet
og godhet som står sentralt (Brandtzæg et al., 2019). Dette innebærer evnen til å være ledende
og villig til å ta tak, men samtidig kunne se og følge barnets behov (Brandtzæg et al., 2019).
Omsorgspersonens oppgave blir å forstå hvor barnet er på sirkelen og hva som er det
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spesifikke behovet (Brandtzæg et al., 2019). Flere forskere har fremhevet betydningen av å
være større og å vise godhet, varme og nærhet for barnets tilknytningstrygghet (Bowlby,
1988; Lyons-Ruth, 2007; Schore, 2000). I Trygghetssirkelen fremheves dette gjennom «å
være sammen», at den voksne viser følelsesmessig nærvær gjennom emosjonsregulerende
øyeblikk (Brandtzæg et al., 2019).

I Trygghetssirkel-konseptualiseringen brukes begrepet «haimusikk» for å snakke om den
mentale tilstanden som kommer i veien for «å være sammen» med barnet i dets ulike følelser
og behov (Powell et al., 2015). «Haimusikk» er en metafor på en falsk alarm, en følelse eller
tilstand som oppstår i den voksne på grunn av tidligere erfaringer (Brandtzæg et al., 2019).
Kanskje har ikke den voksne selv gode erfaringer med å bli trøstet fra egen barndom. Om da
eget barn trenger trøst, kan den voksne oppleve haimusikk og føle at barnets behov kjennes
ubehagelig eller farlig ut, selv om behovet faktisk er ufarlig (Brandtzæg et al., 2019). Ved å
bevisstgjøre foreldre og omsorgspersoner hvordan deres egen «haimusikk» spiller for dem,
kan de tilpasse sin omsorgsatferd og dermed bidra til å fremme en trygg tilknytning (Powell et
al., 2015).

Trygghetssirkelen og dets ulike protokoller har vært gjenstand for flere internasjonale studier
(Berntsen & Holgersen, 2015; Cassidy et al., 2017, 2011, 2010; Dehghani et al., 2014; Gray,
2015; Hoffman et al., 2006; Horton & Murray, 2015; Huber et al., 2015a, 2015b; Kohlhoff et
al., 2016; Mothander et al., 2018). Flere av studiene viser til positive resultater, slik som en
økt tilknytningstrygghet og en reduksjon i desorganisert tilknytning (Hoffman et al., 2006;
Huber et al., 2015a). Forskning har også vist hvordan en teoretisk innføring i modellen
Trygghetssirkelen og tilknytningsteori kan føre til en økt relasjonell forståelse og økt
kunnskap om barns tilknytning (Avery et al., 2008; McMahon et al., 2017; Neish, 2012).
Samtidig fremheves også behovet for mer forskning på disse intervensjonene (Mercer, 2015;
Yaholkoski et al., 2016), og på bruk av Trygghetssirkelen i barnehager og i skoler.

Trygghetssirkelen i skolen
Skoleprosjektet «Styrking av relasjonskompetanse i skolen» er et veilednings- og
undervisningstiltak for lærere og ansatte i skolen, basert på Trygghetssirkelen og boka «Se
eleven innenfra- relasjonsarbeid og mentalisering på barnetrinnet» (Brandtzæg et al., 2016).
Skoleprosjektet representerer en modifisert versjon av Trygghetssirkelen hvor man har
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integrert kunnskap fra tilknytningsteori med kunnskap om god skolekultur og klasseledelse.
Skoleprosjektet representerer med andre ord ikke det standardiserte COS-programmet i
skolen, men er et eklektisk opplæringstiltak inspirert av dette kurset og boka «Se eleven
innenfra- relasjonsarbeid og mentalisering på barnetrinnet» (Brandtzæg et al., 2016).
Skoleprosjektet er således et eksempel på hvordan kommunetjenesten kan integrere elementer
fra ulike opplæringstiltak.

Skoleprosjektet representerer et samarbeid mellom Fjellhamar skole og avdeling for
Forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH). Pedagogisk psykologisk kontor (PPK),
skolehelsetjenesten og skolekontoret har også vært involvert i arbeidet. Formålet med
skoleprosjektet er å fremme livsmestring og et trygt psykososialt læringsmiljø for alle elever
gjennom styrket relasjonskompetanse hos ansatte i skolen. I opplæringstiltaket arbeides det
med å videreutvikle relasjonskompetanse via Trygghetssirkelen, ved å fremme de ansattes
forståelse for elevenes behov, og hvordan man som ansatt kan bidra til et godt lærer-elev
samspill og skole-hjem samarbeid. Skoleprosjektet vil strekke seg over 5 år, fra 2019 til 2023.
Denne studien representerer en del-evaluering av prosjektets første fase, høsten 2019.

Formål, problemstillinger og hypoteser
Vi vet i dag mye om hvilken betydning gode relasjonserfaringer er for barns psykososiale
utvikling (Bowlby, 1988; Ranson & Urichuk, 2008), læring (Bergin & Bergin, 2009) og
psykiske helse (Mikulincer & Shaver, 2012; Sroufe, 2005). Dette har ført til utvikling av flere
tilknytningsbaserte intervensjoner, deriblant modellen Trygghetssirkelen. Mens majoriteten
av forskningen på Trygghetssirkelen har vært rettet mot foreldre og/eller omsorgspersoner,
foreligger det i dag langt mindre forskning på bruk av Trygghetssirkelen i skolen, og hvordan
man kan bruke dette som en metode for å fremme skolepersonalets relasjonelle ferdigheter.
Per dags dato foreligger det kun én mindre evaluering av et pilotprosjekt i skolen
(Kolobekken & Andreassen, 2018), samt en pilotstudie som har undersøkt bruk av
Trygghetssirkelen blant barnehageansatte (Gray, 2015). Denne studien har blant annet vist til
en økning i ansattes opplevelse av mestring i å håndtere utfordrende atferd (Gray, 2015).
Deltakerne rapporterte også om nye omsorgsgiver-ferdigheter, samt en forbedring i relasjonen
til barna. Basert på dette, og forskning på intervensjoner rettet mot skolens ansatte generelt,
vil det være hensiktsmessig å evaluere om undervisning og veiledning basert på
Trygghetssirkelen også kan være et nyttig verktøy for lærere og ansatte i skolen.
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Det overordnede målet med studien er med andre ord å undersøke hvilke muligheter
skoleprosjektet og veiledning i Trygghetssirkelen kan ha for ansatte i skolen. Funnene fra
denne studien kan dermed bidra til å rette et sterkere fokus på betydningen av ansattes
relasjonelle kompetanse, samt å gi økt kunnskap om bruk av tilknytningsbaserte
opplæringstiltak for skolepersonale. Basert på Pianta (2001) sin konseptualisering av lærerelev relasjonen og forskning på betydningen av ansattes emosjonelle stil og Trygghetssirkelen
generelt, er formålet med denne studien mer spesifikt å gjøre en evaluering av endringer i
ansattes opplevelse av relasjonskvalitet og emosjonsstil, å undersøke sammenhengen mellom
disse variablene, samt å evaluere deltakernes opplevelser og erfaringer fra kurset. I lys av
dette, og eksisterende forskning på betydningen av de relasjonelle- og emosjonelle aspektene
ved lærer-elev relasjonen, vil denne studien ta utgangspunkt i følgende problemstillinger:

1) Er det en sammenheng mellom ansattes vurdering av relasjonskvalitet og ansattes
emosjonelle stil?
2) I hvilken grad har ansattes rapportering av relasjonskvalitet med elevene endret seg
etter veiledning i Trygghetssirkelen, dvs. fra T1 til T2?
3) I hvilken grad har ansattes rapportering av egen emosjonsstil endret seg etter
veiledning i Trygghetssirkelen, dvs. fra T1 til T2?
4) I hvilken grad opplever de ansatte en effekt av Trygghetssirkel-kurset og hvor tilfreds
er de med kurset?
5) Er det en sammenheng mellom ansattes skårer på Trygghetssirkel-spørreskjemaet,
STRS og TESQ?

Basert på teori og empiri som er presentert over, er studiens hypoteser følgende:

1) Det foreligger en sammenheng mellom ansattes vurdering av relasjonskvalitet og ansattes
emosjonelle stil. Nærmere bestemt, høye nivåer av rapportert nærhet og samstemthet og
ansvarsfølelse hos lærerne antas å være positivt assosiert med en emosjonsveiledende stil
og negativt assosiert med en emosjonsunnvikende stil, og høye nivåer av rapportert
konflikt antas å være positivt assosiert med en emosjonsunnvikende stil og negativt
assosiert med en emosjonsveiledende stil. Dette bygger på forskning som blant annet har
vist hvordan gode relasjoner mellom lærere og elever avhenger av lærerens evne til å
respondere og imøtekomme barns atferd, følelser og behov (Hamre & Pianta, 2005;
Merritt et al., 2012; Pianta, 1999). Dette synes å henge sammen med en
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emosjonsveiledende stil, kjennetegnet gjennom evnen til å være bevisst på sine egne og
barnets følelser, anerkjenne barnets emosjonelle uttrykk, samt å hjelpe barnet til å forstå
og sette ord på ulike følelser (Gottman et al., 1996). Det antas at en emosjonsunnvikende
stil vil henge sammen med opplevd konflikt i lærer/ansatt-elev relasjonen, noe som ofte er
preget av negativitet og en manglende evne til å håndtere barnets følelser og behov
(Pianta, 2001).

2) Ansatte vil oppleve en forbedring i relasjonskvaliteten med elevene, reflektert gjennom en
økning i rapportert nærhet og samstemthet og ansvarsfølelse hos lærerne, samt en
reduksjon i opplevd konflikt. Forskning har blant annet vist hvordan opplæring i
Trygghetssirkelen kan bidra til en økt relasjonell forståelse, og økt kunnskap om hvordan
forstå og imøtekomme barns følelser og behov (Huber et al., 2015a; McMahon et al.,
2017), noe som kan tenkes å påvirke opplevelsen av nærhet og konflikt i lærer/ansatt-elev
relasjonen.

3) Ansatte vil oppleve en økning i en emosjonsveiledende stil og en nedgang i en
emosjonsunnvikende stil.

4) Ansatte vil i løpet av prosjektperioden oppleve en økt forståelse for Trygghetssirkelen,
reflektert gjennom høye skårer på Trygghetssirkel-spørreskjemaet.

5) Det foreligger en sammenheng mellom skårer på Trygghetssirkel-spørreskjemaet (Circle
of Security-Skole), STRS og TESQ. Nærmere bestemt, en høy skår på opplevd effekt av
kurset og tilfredshet med kurset antas å være positivt assosiert med en
emosjonsveiledende stil, opplevd nærhet i lærer/ansatt-elev relasjonen og lærernes
samstemthet og ansvarsfølelse, samt å være negativt assosiert med en
emosjonsunnvikende stil og opplevd konflikt.
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Metode
Forskningsdesign
Studien tok utgangspunkt i et pretest-posttest design med repeterte målinger (Figur 2). Dette
designet ble benyttet for å undersøke om det forelå endringer over tid for de samme personene
før og etter intervensjonen. Dette forskningsdesignet ble ansett som det mest hensiktsmessige
for å kunne måle mulige endringer og sammenhenger av opplæringstiltaket over tid, med
utgangspunkt i ansattes rapportering av relasjonskvalitet, emosjonsstil og vurdering av kurset.
Datainnsamlingen ble gjennomført av student og innhentet elektronisk ved to ulike
måletidspunkter, pre-måling (T1) og post-måling (T2). Pre-målingen (T1) ble gjennomført før
opplæringstiltaket startet 15. august 2019, og post-målingen (T2) ble gjennomført ca. 17 uker
senere. Alle deltakerne i studien (N = 56) fikk undervisning og veiledning basert på
Trygghetssirkelen.

Figur 2.

Pretest-posttest design.

Pretest n = 56

Intervensjon (17 uker)

Posttest n = 40

Pretest og
posttest
n = 39

Prosedyre
Utvalget i studien ble rekruttert ved at prosjektledere tok kontakt med skolen på mail/over
telefon om forespørsel og interesse i å være med på prosjektet. Informasjonsskriv og
informert samtykkeskjema ble sendt ut og undertegnet av deltakerne før prosjektstart
(Vedlegg 1). Alle deltakerne i studien fikk kontaktinformasjon til prosjektledere og ble
informert om at de når som helst kunne trekke samtykket sitt uten at dette ville få noen
negative følger.
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Utvikling av skoleprosjektet - Forankring og implementering
Arbeidet på Fjellhamar skole begynte våren 2018. Bakgrunnen for arbeidet var et ønske om å
jobbe med relasjonskompetanse med utgangspunkt i tilknytningspsykologi. Dette resulterte i
at man høsten 2018 begynte å arbeide med de SFO-ansatte på skolen. Dette arbeidet ble
forankret både hos baselederne ved SFO, skoleledelsen og skolesjefen, samt
kommunaldirektøren i oppvekst- og utdanningssektoren og i helse- og omsorgssektoren.

Den praktiske gjennomføringen med de SFO-ansatte høsten 2018 og våren 2019 besto av
følgende; introduksjon og oppstart på planleggingsdagen i august 2018 med fokus på
relasjonsbygging i skolen, tre felles møter høsten 2018 og våren 2019 med introduksjon til
Trygghetssirkelen og temaer knyttet til relasjoner, samt fem veiledningstimer for hver av
SFO-basene hvor temaer fra fellesmøtene ble knyttet til arbeidshverdagen. På bakgrunn av
erfaringene med dette arbeidet var det ønskelig å utvide prosjektet til også å gjelde de øvrige
ansatte ved skolen.

Arbeidet med å videreføre opplæringstiltaket til resten av skolen var basert på grundig
forarbeid og med forankring i skolens virksomhetsplan. For å sikre medvirkning og
involvering fra de ansatte, foreldre og elever, ble det i løpet av våren 2019 gjennomført flere
møter. Dette inkluderte møter med plangruppa (med ansattrepresentanter fra de ulike
trinnene), ledelse og tillitsvalgte, møte med FAU (foreldrenes samarbeidsutvalg) og elevrådet.

Intervensjonen og praktisk gjennomføring - Høsten 2019
Intervensjonen og den praktiske gjennomføringen høsten 2019 besto av følgende; 4
fellessamlinger for alle ansatte, veiledningstimer mellom fellessamlingene for de ulike ansattgruppene, samt møter med plangruppa (referansegruppe 1) og forebyggende team
(referansegruppe 2) for tilbakemelding og innspill på den praktiske gjennomføringen. Den
første fellessamlingen (gang 1, 6t) ble gjennomført på planleggingsdagen i august. Det ble her
vektlagt betydningen av fellesskap og gode relasjoner i skolen, både mellom ansatte og elever
og mellom ansatte og foreldre, betydningen av ansatte som rollemodeller, samt introduksjon
til Trygghetssirkelen og modellens bakgrunn. De resterende fellessamlingene (2t) besto av
følgende; «Å være hender på sirkelen i skolehverdagen» (gang 2), fortsettelse av «Å være
hender på sirkelen» og relasjon til god klasseledelse (gang 3), samt «Hvordan være sammen
med elevene på sirkelen, og ulike temperamentstyper» (gang 4).
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På alle fellessamlingene fikk de ansatte mulighet til å drøfte tematikk i ulike team og knytte
dette til skolehverdagen. Trygghetssirkelen og boka «Se eleven innenfra- relasjonsarbeid og
mentalisering på barnetrinnet» (Brandtzæg et al., 2016), ble brukt som sentrale verktøy i
opplæringen av de ansatte. Alle ansatte fikk tildelt et eksemplar av denne boka, og tematikk
ble diskutert og gjennomgått i plenum. Undervisningen ble avholdt av en psykolog fra
kommunen (Inger Marie Andreassen) med sertifisering i kurset «Circle of SecurityParenting» (COS-P), og delvis i samråd med rektor Marianne Egeberg Kolobekken.

I tillegg til fellessamlingene besto programmet også av veiledningstimer mellom samlingene
for de ulike ansatt-gruppene og teamene på hvert trinn (1t per gang), bestående av lærere (2-3
ganger, 4-8 personer), SFO-ansatte (4 veiledningstimer for hver av basene), lederteam (2
ganger), nyutdannede (8 ganger), sosiallærere og barnevernspedagoger (2 ganger), samt
leseteam (2-3 ganger). I veiledningstimene ble det fokusert på de ansattes utviklingsområder
og ressurser, drøfting av gode og utfordrende opplevelser i møte med elever og foreldre, samt
bruk av rollespill. Dette ble videre drøftet i relasjon til Trygghetssirkelen. Veiledningen ble
avholdt av Inger Marie Andreassen og psykolog Silje Bjørnstad Holter fra Forebyggende
psykisk helsetjeneste. Student har stått for innsamling, koding og analysering av data, men
deltok ikke på selve intervensjonen i skolen.

Utvalg
Deltakerne i studien besto av skolepersonale ved en offentlig skole i Viken fylkeskommune
(N = 56). Utvalget besto av lærere; hvorav 21.4 % var faglærere og 44.6 % var kontaktlærere,
spesialpedagoger (5.4 %), assistenter/pedagogiske medarbeidere (10.7 %), sosialarbeidere
(5.4 %), AKS/SFO-ansatte (1.8 %) og ansatte ved administrasjonen (10.7 %). Utvalget besto
av 52 kvinner (92.9 %) og 4 menn (7.1 %). Alderen på deltakerne varierte mellom 20 og 60 +
år; 20-29 (10.7 %), 30-39 (23.2 %), 40-49 (33.9 %), 50-59 (23.2 %) og 60 + (8.9 %).

Deltakernes utdanning og arbeidserfaring ble kartlagt; 3.6 % oppga at de hadde fagbrev, 12.5
% hadde 3 års høyskole/universitet, 53.6 % hadde 4-5 års høyskole/universitet, 23.2 % hadde
5 års høyere utdanning og 7.1 % hadde annen utdanning. På spørsmål om antall års
arbeidserfaring rapporterte 14.3 % at de hadde 0-5 års erfaring, 12.5 % hadde 6-10 års
erfaring, 37.5 % hadde 11-20 års erfaring og 35.7 % hadde 20 + års erfaring. Søtten personer
(30.4 %) oppga at de tidligere hadde hatt erfaringer med lignende intervensjoner i skolen.
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Måleinstrumenter
Tre ulike måleinstrumenter ble benyttet for å kartlegge deltakernes opplevelse av
relasjonskvalitet, emosjonsstil og vurdering av kurset. Test 1 (T1) inneholdte spørsmål om
relasjonskvalitet og emosjonsstil (henholdsvis STRS og TESQ, se vedlegg 2 og 3), og test 2
(T2) inkluderte i tillegg en vurdering av deltakernes opplevelser og erfaringer fra kurset
(Circle of Security-Skole, se vedlegg 4).

Lærer - elev relasjon
For å måle ansattes vurdering av relasjonskvalitet ble en tilpasset versjon av «Student-Teacher
Relationship Scale» (STRS) benyttet. STRS er utviklet av Pianta (2001), og har til hensikt å
måle lærers vurdering av relasjonen til den enkelte elev. Spørreskjemaet kartlegger tre
relasjonsdimensjoner, nærhet, konflikt og avhengighet, og gir et overordnet mål på kvaliteten
på denne relasjonen. STRS er utarbeidet og tilrettelagt for barn i alderen 4 til 8 år (Pianta,
2001), men har i senere tid også blitt benyttet og validert for elever i senere barneskolealder
(Jerome et al., 2009; Koomen et al., 2012; Solheim et al., 2011). Kortversjonen av skalaen
(STRS-SF), bestående av subskalaene nærhet (åtte utsagn) og konflikt (syv utsagn), har også
blitt funnet valid for norske skolebarn (Drugli & Hjemdal, 2013).

Denne studien tok utgangspunkt i en modifisert versjon av STRS-SF, «STRS-SF-G», som ble
laget for å tilpasses en studie hvor man spør om læreres forhold til klassen/alle elever fremfor
til enkeltelever. Spørreskjemaet består av 11 spørsmål og besvares på en 5-punkts Likertskala med skårer fra 1 (Helt uenig) til 5 (Helt enig) og 1 (Passer absolutt ikke) til 5 (Passer
absolutt). Spørreskjemaet skiller seg fra kortversjonen av skalaen (STRS-SF) ved at
spørsmålene har blitt kortet ned og omformulert til å omfatte lærer-elev relasjonen generelt.
Påstanden «Jeg og barnet har et varmt, nært forhold til hverandre» har eksempelvis blitt
omformulert til «Jeg og elevene har et varmt, nært forhold til hverandre». Den modifiserte
versjonen inneholder også to påstander rettet mot lærernes samstemthet og ansvarsfølelse;
«Vi ansatte på skolen er samstemte om hvordan elevene skal oppføre seg mot hverandre» og
«Lærerne på skolen tar ansvar for alle elevene på skolen». Spørreskjemaet skåres med
utgangspunkt i tre subskalaer; nærhet, konflikt og samstemthet og ansvarsfølelse hos lærerne.
Dette er basert på en faktoranalyse som ble gjennomført av spørreskjemaet ved T1.
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Reliabiliteten til måleinstrumentet ble estimert ved bruk av Cronbach`s alpha. Cronbach`s
alpha for nærhet (seks påstander), konflikt (tre påstander) og samstemthet og ansvarsfølelse
(to påstander) var henholdsvis .65, .41 og .72 ved T1 (n = 56), og .67, .06 og .56 ved T2 (n =
40). Ettersom subskalaen for konflikt hadde en relativt lav alpha ved både T1 (α = .41) og T2
(α = .06), ble det besluttet å ekskludere denne subskalaen fra videre analyser.

Lærernes emosjonelle stil
«Teacher Emotional Style Questionnaire» (TESQ) er utviklet for å måle ansattes emosjonelle
stil. Spørreskjemaet er basert på «Parent Emotional Style Questionnaire» (PESQ; Havighurst
et al., 2009), og har i en tidligere pilotstudie blitt gjort om til en tilpasset versjon for
barnehageansatte (Eriksen, 2018). PESQ er basert på emosjonssosialiseringsteori, og har til
hensikt å kartlegge det Gottman et al. (1997) betegner som en emosjonsveiledende- og en
emosjonsunnvikende stil. Spørreskjemaet består av 21 påstander knyttet til responser på barns
negative emosjoner, slik som sinne, tristhet og bekymring. Spørreskjemaet besvares på en 5punkts Likert-skala med skårer fra 1 (Sterkt uenig) til 5 (Sterkt enig), og summeres i to
subskalaer; emosjonsveiledende stil og emosjonsunnvikende stil. I motsetning til
foreldeversjonen PESQ, er sammensetningen av subskalaene i TESQ noe modifisert og
tilpasset norske forhold. Tre av spørsmålene som i PESQ har til hensikt å måle en
emosjonsveiledende stil, er i denne analysen utelatt. Dette er anbefalt av E. B. Karevold,
biveileder i herværende studie og prosjektleder i Norwegian Tuning in to Kids (N-TIK), som
har hatt ansvaret for oversettelsen av TESQ. Basert på N-TIKs sin konseptualisering av
emosjonsveiledende stil oppleves «problemløsning» som en unnvikende strategi dersom
foreldre går rett på problemløsning uten å imøtekommer barnets følelser i forkant (Eriksen,
2018). Følgende spørsmål ble derfor ekskludert fra den emosjonsveiledende subskalaen; «Når
et barn er bekymret, bør vi løse problemet», «Når et barn er sint bør jeg løse problemet» og
«Når et barn blir trist bør vi løse problemet».
Cronbach`s alpha for subskalaen emosjonsveiledende stil (åtte påstander) var .82 ved T1 (n =
56) og .83 ved T2 (n = 40). Cronbach`s alpha for subskalaen emosjonsunnvikende stil (ti
påstander) var .82 ved T1 (n = 56), og .85 ved T2 (n = 40). Disse estimatene ligger over den
anbefalte grensen på α = .70, og indikerer dermed en god reliabilitet.
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Erfaringer og opplevelser av Trygghetssirkel - kurset
For å måle ansattes erfaringer og opplevelser av Trygghetssirkel-kurset ble spørreskjemaet
«Circle of Security-Skole» benyttet. «Circle of Security-Skole» er oversatt og tilrettelagt av
Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson, og er basert på et selvrapporteringsskjema anvendt i
«Circle of Security-Parenting» kurset. Spørreskjemaet består av 14 spørsmål, inkludert en
evaluering av kurset generelt («Hvordan vil du vurdere prosjektet Trygghetssirkelen i
Skolen?», «Har innholdet i prosjektet vært meningsfullt for deg?»), lærerrollen («Hvordan har
kunnskap om Trygghetssirkelen påvirket stressnivået ditt som lærer?», «Hvordan har det du
har lært i Trygghetssirkel-prosjektet påvirket relasjonen din til dine elever?»), samt opplevd
effekt av kurset («Har du et annet syn på elevers oppførsel/atferd etter Trygghetssirkelprosjektet?», «Har du fått forståelse for din egen Haimusikk etter fullført Trygghetssirkelprosjekt?», «Er du bedre i stand til å identifisere elevers behov på Toppen og Bunnen av
Sirkelen etter endt prosjekt?» etc.). Spørreskjemaet besvares på en Likert-skala med skårer fra
1 (Dårlig/Lite mening) til 6 (Svært bra/Svært god mening), 1 (Er mye verre) til 5 (Er mye
bedre), 1 (Gjort den verre) til 4 (Gjort den mye bedre) og 1 (Nei/Øket stressnivået) til 3
(Ja/Redusert stressnivået).

For å lage en total sumskår for spørreskjemaet ble spørsmålene standardisert ved bruk av zskårer. Deretter ble det konstruert en total sumskår ved å legge sammen skårene på de 13
første spørsmålene, hvorav spørsmål 4, 5, 7, 8, 9, 11 og 13 ble rekodet. Det ble også
konstruert to subskalaer; tilfredshet med kurset (spørsmål 1 og 2) og opplevd effekt av kurset
(spørsmål 3-13). Cronbach`s alpha for tilfredshet med kurset og opplevd effekt av kurset var
henholdsvis .92 og .70 ved T2 (n = 40).

Etiske vurderinger
Meldeskjema til Norsk senter for forskningsdata (NSD) ble sendt inn og godkjent før
datainnsamlingen startet (ref. nr. 682823). Alle deltakerne i studien fikk tilsendt et informert
samtykkeskjema og avga skriftlig samtykke til å delta i studien (Vedlegg 1). Lagring og
håndtering av datamaterialet har fulgt gjeldende etiske retningslinjer. Ved behandling av
personopplysninger ble det opprettet en koblingsnøkkel hvor deltakernes e-post ble koblet til
et personlig ID-nummer og lagret adskilt fra det øvrige datamaterialet.
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Studien omfatter ikke spørsmål knyttet til helseopplysninger (Helseforskningsloven, 2008, §
4) eller sensitive personopplysninger (Datatilsynet, 2019). Indirekte personidentifiserende
spørsmål i denne studien inkluderte sosiodemografisk informasjon slik som kjønn, alder,
arbeidserfaring og stillingstype. Ettersom studien ikke omfatter helseopplysninger, ble det
ikke søkt om godkjennelse fra REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig
forskningsetikk). Analysene ble gjennomført på gruppenivå for å ivareta deltakernes
anonymitet og konfidensialitet, og lagret på UiO sin forskningsplattform TSD (Tjenester for
Sensitive Data).

Håndtering av manglende data
I denne studien fikk 65 personer tilsendt invitasjon til å delta i studien. Av disse var det 56
personer som avga skriftlig samtykke og besvarte spørreskjemaet ved T1. Ved T2 var det 40
personer som besvarte spørreskjemaet. Av disse 40 personene var det en person som ikke
hadde besvart T1 målingen. Dette medfører at det til sammen var 39 personer som besvarte
spørreskjemaet ved både T1 og T2, noe som gir en deltakelse på 69.6 %. Det var ikke mulig å
svare på spørreskjemaet uten at man besvarte alle spørsmålene. Dette ble kontrollert ved en
gjennomgang av datamaterialet som viste at alle besvarelsene var fullverdige. En besvarelse
dukket derimot opp to ganger, og det ble derfor besluttet å ekskludere denne fra analysen.

Frafallsanalyser ble gjennomført for å undersøke om det forelå signifikante forskjeller mellom
de som returnerte spørreskjemaet ved T2 (n = 39) og de som ikke returnerte spørreskjemaet
ved T2 (n = 17). Det viste seg å ikke være noen signifikante forskjeller mellom gruppene på
noen av studiens subskalaer: t(1.020) = 54, p = .639 (nærhet), t(.231) = 54, p = .314
(samstemthet/ansvarsfølelse), t(.794) = 54, p = .917 (emosjonsveiledende stil), t(1.086) = 54,
p = .598 (emosjonsunnvikende stil). Frafallsanalysen viste derimot en signifikant forskjell
mellom gruppenes utdanningsnivå t(-1.674) = 54, p < .001, g = .48, 95% CI [-.922, .083] og
stilling på arbeidsplassen t(-4.793) = 54, p = .026, g = 1.39, 95% CI [-2.822, -1.157], hvor
lavere utdannelse og stilling predikerte frafall. Ettersom utvalgsstørrelsen var forskjellig fra
T1 (n = 56) til T2 (n = 40), ble deltakere som kun besvarte spørreskjemaet ved begge
måletidspunkter (n = 39) inkludert i analyser som undersøkte endringer fra T1 til T2.
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Statistiske analyser
Datamaterialet ble analysert ved bruk av programmet IBM SPSS Statistics versjon 25. I
henhold til studiens formål og problemstillinger ble det innledningsvis gjennomført en
faktoranalyse av den modifiserte versjonen av STRS (STRS-SF-G), samt reliabilitetstesting
av måleinstrumentene. Deskriptive analyser ble videre gjennomført for å kartlegge
karakteristikker ved utvalget, slik som gjennomsnitt, standardavvik og distribuering av skårer.
For å undersøke om datamaterialet var normalfordelt ble det gjennomført flere ulike analyser,
inkludert signifikanstesting ved bruk av Shapiro-Wilk test, undersøkelser av
utvalgsfordelingenes skjevhet og spisshet, beregning av z-verdier, samt bruk av
histogrammer, box plots, Q-Q plots og P-P plots. Grafiske fremstillinger ble videre anvendt
for å undersøke antakelser om linearitet og homogenitet, samt å kontrollere for potensielle
uteliggere. Skårer som befant seg 3 standardavvik eller mer fra gjennomsnittet ble
kategorisert som en uteligger. Disse verdiene (n = 2) ble ved bruk av metoden Winsorization
(Reifman & Keyton, 2010) justert til den høyeste/laveste skåren i utvalget som ikke kunne
betraktes som en uteligger.

Bivariate korrelasjonsanalyser ble videre gjennomført for å undersøke samvariasjonen
mellom studiens utfallsvariabler, samt for å kontrollere for mulig multikollinearitet (r > .90).
For å undersøke om det forelå endringer i ansattes opplevelse av relasjonskvalitet og
emosjonsstil etter endt kurs, ble det gjennomført en enveis ANOVA med repeterte målinger
(innen-gruppe ANOVA med repeterte målinger). Denne analysen undersøker om det
foreligger en statistisk signifikant endring i gjennomsnittsskåren for utfallsvariablene fra premåling (T1) til post-måling (T2). En signifikant hovedeffekt indikerer i dette tilfellet en
endring i gruppen over tid. I alle analyser ble p < .05 satt som et signifikansnivå.
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Resultater
Preliminære analyser
Faktoranalyse (STRS-SF-G)
For å undersøke antakelsen om tre underliggende faktorer, ble det gjennomført en
konfirmerende faktoranalyse med oblik rotering. Faktoranalysen for T1 (n = 56) bekreftet
antakelsen om tre latente faktorer. Innholdet i spørsmålene som grupperte seg med høye
faktorladninger (+/- .32) ble brukt til å navngi hver faktor, henholdsvis nærhet, konflikt og
samstemthet og ansvarsfølelse hos lærerne.

Figur 3.

Faktoranalyse STRS-SF-G (n = 56).
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Deskriptive analyser
Deskriptive analyser ble gjennomført for å undersøke karakteristikker ved utvalget, slik som
gjennomsnitt, standardavvik og distribuering av skårer. Tabell 1 viser en oversikt over
resultatene ved T1 og T2.
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Tabell 1.

Deskriptiv statistikk ved T1 (n = 56) og T2 (n = 40*).
N

α

M

SD (Range)

Skewness (SE) Kurtosis (SE) Shapiro Wilk

Nærhet T1

56 .65

25.83

2.35 (21-30)

-.146 (.319)

-.788 (.628)

.063

Nærhet T2

40 .67

25.85

2.44 (21-30)

-.260 (.374)

-.715 (.733)

.159

Samstemthet T1 56 .72

7.60

1.64 (4-10)

-.677 (.319)

-.085 (.628)

.001

Samstemthet T2 40 .56

7.97

1.18 (6-10)

-.046 (.374)

-.438 (.733)

.001

EM stil T1

56 .82

32.07

4.35 (19-40)

-.618 (.319)

.325 (.628)

.126

EM stil T2

40 .83

31.62

4.29 (23-40)

.004 (.374)

-.460 (.733)

.636

EU stil T1

56 .82

30.69

5.85 (17-44)

-.016 (.319)

-.203 (.628)

.704

EU stil T2

40 .85

29.87

5.95 (17-43)

.079 (.374)

-.479 (.733)

.871

COS-total T2

40 .80

38.15

4.67 (27-47)

-.579 (.374)

.268 (.733)

.193

Tilfredshet

40 .92

9.82

1.87 (6-12)

-.490 (.374)

-.731 (.733)

.001

Opplevd effekt

40 .70

28.32

3.23 (21-35)

-.246 (.374)

.026 (.733)

.120

Note: STRS-SF-G; Teacher Emotional Style Questionnaire; Circle of Security-Skole.
*COS-total målt kun ved T2.
Som vist i Tabell 1 var subskalaen for nærhet, emosjonsveiledende stil, emosjonsunnvikende
stil, opplevd effekt av kurset og COS-total tilnærmet normalfordelt. Alle subskalaene hadde
skjevhet og kurtoseverdier innenfor den aksepterte grensen på +/- 1.5 (Field, 2018).
Subskalaen for ansattes samstemthet og ansvarsfølelse var imidlertid negativt skjevt fordelt
ved T1, med en z-skår for skjevhet (z = -2.12) som overstiger den aksepterte grensen på +/1.96 (Field, 2018). En negativ skjev fordeling indikerer i dette tilfellet en høy gjennomsnittlig
skår. Signifikanstesting ved bruk av Shapiro-Wilk test bekreftet at subskalaen for ansattes
samstemthet og ansvarsfølelse ikke var normalfordelt med et statistisk signifikant resultat for
T1 og T2. Tilfredshet med kurset hadde også en noe skjev fordeling ved T2. Dette kan bety
tilstedeværelse av tak-effekter, dvs. fordi alle svarer med nokså høye verdier så kan det være
liten plass til positiv endring. Altså, har de nådd taket allerede før intervensjonen har begynt.
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Bivariate korrelasjonsanalyser
For å undersøke samvariasjonen mellom studiens utfallsvariabler ble det videre gjennomført
bivariate korrelasjonsanalyser ved bruk av Pearsons produkt-moment korrelasjonskoeffisient
(r). Tabell 2 viser en oversikt over resultatene ved T1 (n = 56) og T2 (n = 40).

Sammenheng mellom relasjonskvalitet og emosjonsstil
Som vist i Tabell 2 var det ingen signifikant positiv sammenheng mellom en
emosjonsveiledende stil og opplevd nærhet i lærer/ansatt-elev relasjonen. Det ble heller ikke
funnet noen signifikant positiv sammenheng mellom en emosjonsveiledende stil og lærernes
samstemthet og ansvarsfølelse. Høy samstemthet og ansvarsfølelse hos lærerne hang derimot
sammen med lave nivåer av en emosjonsunnvikende stil ved T2.

Sammenheng mellom Circle of Security-Skole, STRS og TESQ
Den totale sumskåren for Circle of Security-Skole (COS-total) og subskalaene tilfredshet med
kurset og opplevd effekt av kurset hang sammen med lave nivåer av en emosjonsunnvikende
stil og høye nivåer av samstemthet og ansvarsfølelse hos lærerne ved T2. Det ble ikke funnet
noen signifikant positiv sammenheng mellom en emosjonsveiledende stil og høye skårer på
Trygghetssirkel-spørreskjemaet.
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Endringer i relasjonskvalitet og emosjonsstil
En enveis ANOVA med repeterte målinger ble gjennomført for å undersøke effekten av tid på
opplevd relasjonskvalitet og emosjonsstil fra pre-måling (T1) til post-måling (T2). Resultatet
fra analysen er presentert i Tabell 3.

Som vist i Tabell 3 var det ingen statistisk signifikant endring i opplevd nærhet fra T1 til T2,
reflektert gjennom en ikke-signifikant hovedeffekt av tid. Det ble heller ikke funnet noen
signifikant endring i lærernes samstemthet og ansvarsfølelse mellom de to måletidspunktene.
Beskrivende statistikk viser at gjennomsnittsskåren for nærhet og lærernes samstemthet og
ansvarsfølelse holdt seg relativt stabile mellom de to måletidspunktene. Videre viser analysen
ingen signifikant hovedeffekt av tid for ansattes emosjonelle stil fra T1 til T2.
Tabell 3.

Relasjonskvalitet og emosjonsstil ved T1 (n = 39) og T2 (n = 39).

Pretest (T1)

Posttest (T2)

Within-Subjects-Effects

N

Mean

SD

N

Mean

SD

df

F

p

np2

STRS
Nærhet

39

26.05

2.41

39

25.74

2.38

1, 38

.898

.349

.023

Samstemthet

39

7.64

1.75

39

7.92

1.15

1, 38

1.180

.284

.030

TESQ
EM stil

39

32.43

4.25

39

31.59

4.34

1, 38

3.802

.059

.091

EU stil

39

31.25

5.75

39

30.05

5.92

1, 38

3.021

.090

.074

Note: STRS = STRS-SF-G; TESQ = Teacher Emotional Style Questionnaire.
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3.4 Deltakernes opplevelser og erfaringer fra kurset (Circle of Security - Skole)
-

30

Diskusjon
Mål og hovedfunn
Formålet med denne studien var å gjennomføre en del-evaluering av skoleprosjektet
«Styrking av relasjonskompetanse i skolen». Spesifikke mål var å undersøke om det forelå
noen endringer i ansattes opplevelse av relasjonskvalitet og emosjonsstil, å undersøke
sammenhengen mellom disse utfallsvariablene, samt å evaluere deltakernes opplevelser og
erfaringer fra kurset. Studien fant ingen sammenheng mellom en emosjonsveiledende stil og
opplevd nærhet i lærer/ansatt-elev relasjonen. Det ble heller ikke funnet noen positiv
sammenheng mellom en emosjonsveiledende stil og lærernes samstemthet og ansvarsfølelse.
Høy samstemthet og ansvarsfølelse hos lærerne hang derimot sammen med lavere nivå av en
emosjonsunnvikende stil ved T2. Totalskåren på Trygghetssirkel-spørreskjemaet og
subskalaene tilfredshet med kurset og opplevd effekt av kurset hang også sammen med lavere
nivå av en emosjonsunnvikende stil og høyere nivå av samstemthet og ansvarsfølelse hos
lærerne ved T2. Videre viser resultatene fra studien ingen signifikante endringer i ansattes
opplevelse av relasjonskvalitet og emosjonsstil etter endt del-evaluering.

Evalueringen av deltakernes opplevelser og erfaringer fra kurset viste at majoriteten av de
ansatte var fornøyd med kurset og opplevde kurset som nyttig og meningsfylt. Flertallet av de
ansatte rapporterte om en økt forståelse for elevenes behov på toppen og bunnen av
Trygghetssirkelen, tilegnelse av nye måter å reparere brudd i relasjonen til elevene, samt at de
etter endt kurs kunne tenke på Trygghetssirkelen og hender før de responderer på elevers
oppførsel/atferd. Flere av deltakerne rapporterte også om en endring i relasjonen til elevene
og en endring i synet på elevenes atferd. Totalt var det 85 % av de ansatte som ville ha
anbefalt Trygghetssirkel-kurset til andre skoler.

Videre vil de forskjellige resultatene bli presentert og drøftet basert på hypotesene. Funnene
vil tolkes i lys av underveis-evalueringen av prosjektet og basert på tematikken som ble
gjennomgått i denne perioden. Videre vil det redegjøres for ulike styrker og begrensninger
ved studien, samt praktiske implikasjoner og veien videre. Ved bruk av betegnelsen «lærer»
vil dette omfatte både lærere og de øvrige ansatte i skolen.
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Sammenheng mellom relasjonskvalitet og
emosjonsstil (Hypotese 1)
Studien fant ikke støtte for hypotesen om en positiv sammenheng mellom ansattes
rapportering av en emosjonsveiledende stil og opplevd nærhet i lærer/ansatt-elev relasjonen.
Høyere nivå av en emosjonsveiledende stil hang med andre ord ikke sammen med høyere
nivå av opplevd nærhet i relasjon til elevene. Dette funnet står i kontrast til studien til Eriksen
(2018) som fant støtte for en positiv sammenheng mellom disse to variablene. Til tross for at
det foreligger få, og noen andre studier som tidligere har undersøkt relasjonskvalitet og
emosjonsstil slik det er målt i denne studien, tyder funn fra studier som har brukt lignende mål
på at det kan være en sammenheng mellom relasjonskvalitet og aspekter ved lærers
emosjonelle fungering som er forenelig med en emosjonsveiledende stil. Forskning viser blant
annet at lærerens sensitivitet og evne til å forstå og imøtekomme barns følelser og behov, har
stor betydning for kvaliteten på lærer-elev relasjonen og for etablering av en trygg og
utviklingsstøttende relasjon (Bergin & Bergin, 2009; Buyse et al., 2008; Curby et al., 2013;
Hamre & Pianta, 2005; Ladd & Burgess, 2001; Merritt et al., 2012; Roorda et al., 2011).
Buyse et al. (2008) fant eksempelvis at lærerens emosjonelle støtte fungerte som en viktig
beskyttelsesfaktor for elever med atferdsproblemer ved at de ikke lenger var i risiko for å
utvikle konfliktfylte og lite nære relasjoner. Forskning har også vist hvordan kvaliteten på
lærer-elev relasjonen synes å henge sammen med det emosjonelle klimaet i klasserommet,
hvor lærerens sensitivitet og emosjonelle støtte synes å være av stor betydning (Hamre &
Pianta, 2005). Nyere forskning har også vist at det ikke kun er den generelle kvaliteten av
lærerens emosjonelle støtte som er av betydning, men også varigheten av denne støtten
(Brock & Curby 2014; Curby et al., 2013).

Mangel på en signifikant positiv sammenheng mellom ansattes rapportering av en
emosjonsveiledende stil og opplevd nærhet i lærer/ansatt-elev relasjonen er noe overraskende,
og støtter ikke hypotesen om at ansatte som generelt er bevisst på elevenes emosjoner og som
viser aksept og forståelse for elevenes emosjonsuttrykk (kjennetegn ved bruk av en
emosjonsveiledende stil), også vil oppleve et høyere nivå av nærhet i relasjon til elevene.
Dette resultatet kan imidlertid ses i sammenheng med at lærerrollen skiller seg vesentlig fra
foreldrerollen. Som lærer og ansatt i skolen har man eksempelvis ansvar for en stor klasse
med mange elever, og ofte lite tid og ressurser til å praktisere bruk av emosjonsveiledende
ferdigheter i en hektisk skolehverdag. Mange lærere er også under et sterkt tidspress, noe som
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medfører at de ikke alltid har mulighet til å imøtekomme elevenes følelser og behov på en god
og tilstrekkelig måte. Foreldre og omsorgspersoner har derimot færre barn de må forholde seg
til, noe som bidrar til at de kan utvikle en nærere relasjon, samt at de også ofte har mer tid til å
øve på emosjonsveiledende ferdigheter. Funnene fra denne studien kan derfor tyde på at
lærere og ansatte i skolen trenger mer tid til å fremme støttende responser i møte med elevene,
for slik å kunne utvikle en trygg og nær relasjon. Det kan derfor ikke utelukkes at de ansatte
kan befinne seg i en endringsprosess og at man etter fullført prosjekt kan finne en
sammenheng mellom disse to variablene.

Studien fant videre ikke støtte for at høye skårer på en emosjonsveiledende stil hang sammen
med høy samstemthet og ansvarsfølelse hos lærerne. Dette resultatet er noe overraskende da
det var forventet at ansatte som hadde en høy ansvarsfølelse også ville være mer bevisst,
anerkjennende og aksepterende i møte med elevenes emosjoner. Studien fant derimot støtte
for at en høy samstemthet og ansvarsfølelse hos lærerne hang sammen med lavere nivå av en
emosjonsunnvikende stil ved T2. Dette resultatet indikerer med andre ord at ansatte som
skåret høyt på samstemthet og ansvarsfølelse hadde en mindre unnvikende tilnærming til
elevenes emosjoner. Etter studiens kjennskap foreligger det ingen studier som tidligere har
undersøkt sammenhengen mellom disse to variablene. Det foreligger derfor et stort behov for
flere studier som nærmere kan undersøke denne relasjonen, samt å verifisere funnene fra
denne studien. Fremtidig forskning bør eksempelvis kontrollere for mulige konfunderende
variabler som potensielt kan påvirke og moderere dette forholdet, samt å sammenligne
resultatet med en kontrollgruppe.

Endringer i opplevd relasjonskvalitet (Hypotese 2)
En av hovedmålsettingene med skoleprosjektet var å styrke ansattes relasjonskompetanse
gjennom veiledning og undervisning basert på Trygghetssirkelen. I skoleprosjektets første
fase ble det vektlagt å øke ansattes forståelse for hvordan imøtekomme barns atferd, følelser
og behov, og hvordan man som voksen kan være hender på sirkelen i skolehverdagen. I denne
studien ble det videre antatt at denne kunnskapen og kompetansen ville ha en positiv effekt på
lærer/ansatt-elev relasjonen og påvirke ansattes vurdering av relasjonskvalitet. Nærmere
bestemt ble det fremsatt en hypotese om at de ansatte ville oppleve en økning i rapportert
nærhet i lærer/ansatt-elev relasjonen og en økning i lærernes samstemthet og ansvarsfølelse.
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Studien fant ingen signifikant økning i ansattes opplevelse av nærhet i relasjon til elevene.
Det ble heller ikke funnet noen signifikant økning i ansattes samstemthet og ansvarsfølelse.
Funnene fra denne studien indikerer med andre ord at det ikke forelå noen endringer i ansattes
opplevelse av relasjonskvalitet. Dette resultatet er delvis i samsvar med studien til Eriksen
(2018) som i likhet med denne studien ikke fant noen signifikante endringer i ansattes
opplevelse av relasjonskvalitet. Eriksen (2018) undersøkte derimot endringer i opplevd
nærhet og konflikt, og evaluerte barnehageversjonen av Norwegian Tuning in to Kids (NTIK). Per dags dato foreligger det ingen studier som tidligere har undersøkt hvordan et
tilknytningsbasert opplæringstiltak basert på Trygghetssirkelen kan påvirke ansattes vurdering
av relasjonskvalitet. Det har i midlertid blitt gjennomført flere studier av omsorgsgiver-barn
relasjoner. Disse studiene viser blant annet til en økning i barns tilknytningstrygghet
(Hoffman et al., 2006; Huber et al., 2015a) og en økt relasjonell forståelse (McMahon et al.,
2017). Gray (2015) fant videre at barnehageansatte som fikk opplæring i «Circle of SecurityParenting» (COS-P) rapporterte om en økt mestring i å håndtere utfordrende atferd, samt en
forbedring i relasjonen til barna. I hvilken grad disse funnene kan overføres til lærer-elev
relasjonen er fortsatt uklart, da det per dags dato ikke foreligger noen empiriske studier hvor
et slikt opplæringstiltak har blitt implementert og evaluert i skolen.
En mulig forklaring på at det ikke ble funnet noen signifikante endringer i relasjonskvalitet er
at deltakerne allerede ved første måling skåret moderat til høyt på både opplevd nærhet og
samstemthet og ansvarsfølelse. Dette resultatet gir en begrenset mulighet til forbedringer i
skårene på disse variablene. På en annen side, synes disse funnene å være i tråd med
forskning som viser at lærere ofte rapporterer om gode relasjoner til elevene sine (Drugli,
2011; Pianta, 2001). Ettersom de ansatte skåret moderat til høyt på både nærhet og
samstemthet og ansvarsfølelse, kan det ikke utelukkes at sosial ønskelighet kan ha påvirket
resultatene. Med andre ord, at de ansatte ønsket å fremstå på en sosialt ønskelig måte og
dermed rapporterte høyere nivåer av nærhet og samstemthet enn hva de i utgangspunktet
opplevde. Dette kan potensielt ha bidratt til en overestimering av skårene på disse subskalaene
og representerer en svakhet ved bruk av selvrapportering (Salkind, 2010).

Mangel på en signifikant endring i ansattes opplevelse av relasjonskvalitet kan også ses i
sammenheng med at denne studien tok utgangspunkt i en modifisert versjon av STRS (STRSSF-G), hvor spørreskjemaet ble endret til å omfatte læreres forhold til hele klassen/alle elever
fremfor til enkeltelever. Dette kan potensielt ha medført at relasjoner balanseres ut. Det vil si
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at lærerne velger å fokusere på de gode relasjonene til elevene sine når de svarer på
spørreskjemaet, fremfor å fokusere på de dårlige relasjonene. Det kan derfor tenkes at den
modifiserte versjonen av STRS-skalaen ikke fungerte i tilstrekkelig grad.

Å forbedre relasjonskvaliteten mellom lærer og elev vil også ta tid. Det kan derfor ikke
utelukkes at man ved å studere effekten av opplæringstiltaket over en lengre tidsperiode og
med utgangspunkt i et større utvalg, vil kunne identifisere endringer i relasjonskvaliteten
mellom lærer og elev. Ved å også inkludere et mer reliabelt mål for opplevd konflikt i
lærer/ansatt-elev relasjonen, vil man også kunne måle mulige endringer i relasjonskvaliteten
til de mest sårbare elevene, og dermed også fange opp aspekter ved den negative dimensjonen
av lærer-elev relasjonen. På tilsvarende måte vil det også ta tid å endre ansattes emosjonelle
stil. En mangel på endring i relasjonskvalitet i denne studien kan potensielt forklares av en
manglende endring i emosjonsstil, gitt at det foreligger en relasjon mellom disse to
variablene. For å undersøke dette nærmere må det gjennomføres flere studier som inkluderer
en eller flere kontrollgrupper.

Endringer i opplevd emosjonsstil (Hypotese 3)
Ansatte som arbeider i skolen har et stort ansvar for å skape trygge og tillitsfulle relasjoner
som støtter opp under barns psykososiale utvikling og læring. Dette krever blant annet
kunnskap og bevissthet rundt egne og elevenes emosjoner. Gjennom veiledning og
undervisning basert på Trygghetssirkelen ble det derfor vektlagt å styrke ansattes forståelse
for hvordan imøtekomme barns følelser og behov, og hvordan man som voksen kan bli mer
bevisst på egne reaksjoner og emosjoner i møte med elevene. Basert på dette ble det fremsatt
en hypotese om at de ansatte ville oppleve en økning i en emosjonsveiledende stil og en
nedgang i en emosjonsunnvikende stil.

Studien fant ingen signifikant økning i en emosjonsveiledende stil fra pre-måling til postmåling. Det ble heller ikke funnet noen signifikant reduksjon i en emosjonsunnvikende stil.
Funnene fra denne studien er med andre ord ikke i tråd med fremlagt hypotese. Til tross for at
det ikke foreligger noen studier som har sett på akkurat disse utfallsmålene i relasjon til
Trygghetssirkelen, har det blitt gjennomført flere studier av lignende intervensjoner blant
foreldre. Disse studiene viser blant annet til en økning i en emosjonsveiledende stil og en
nedgang i en emosjonsunnvikende stil (Havighurst et al., 2009, 2010; Wilson et al., 2012).
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Forskning på bruk av emosjonsveiledning blant barnehageansatte har også funnet støtte for en
nedgang i en emosjonsunnvikende stil (Eriksen, 2018). Eriksen (2018) fant imidlertid ikke
støtte for at deltakerne rapporterte om en økning i en emosjonsveiledende stil, noe som synes
å samsvare med funnene fra denne studien. Etter studiens kjennskap foreligger det kun én
sammenlignbar studie som tidligere har undersøkt bruk av emosjonsveiledning i skolen.
Denne studien fant blant annet støtte for at opplæring i emosjonsveiledende ferdigheter var et
nyttig verktøy for ansatte i skolen (Rose et al., 2015). Studien fant også støtte for at de ansatte
rapporterte om en økning i emosjonsveiledende- og en reduksjon i emosjonsunnvikende
tanker og holdninger rundt elevenes emosjoner (Rose et al., 2015).

Mangel på signifikante endringer i ansattes emosjonelle stil kan skyldes at deltakerne i denne
studien ikke fikk undervisning og veiledning som spesifikt retter seg mot emosjonsveiledning
slik Gottman et al. (1997) betegner det, men undervisning i lignende tematikk basert på
Trygghetssirkelen. Både emosjonssosialiseringsteori og Trygghetssirkelen er opptatt av å
fremme en emosjonsveiledende stil, men bruker litt ulikt språk på dette. I Trygghetssirkelkonseptualiseringen kan emosjonsveiledning sammenlignes med begrepet «Å være sammen».
«Å være sammen» står sentralt i Trygghetssirkelen og innebærer evnen til å være sammen
med barnet i dens følelser og å aktivt tone seg inn på barnets indre tilstander (Brandtzæg et
al., 2019). Dette synes å sammenfalle med påstandene som i TESQ har til hensikt å måle en
emosjonsveiledene stil (Eks: «Når et barn er sint bruker jeg tid på å prøve å oppleve denne
følelsen sammen med ham/henne», «Når et barn er bekymret ønsker jeg å vite hva hun/han
tenker», «Når et barn er redd, er dette en mulighet for nærhet mellom oss»). Mangel på en
signifikant økning i en emosjonsveiledende stil er derfor noe overraskende. Dette resultatet
kan muligens ses i sammenheng med at lærerrollen skiller seg vesentlig fra foreldrerollen.
Som nevnt tidligere har man som lærer og ansatt i skolen ofte mindre tid og ressurser til å
utøve og praktisere bruk av emosjonsveiledende ferdigheter i en hektisk skolehverdag, og i en
hverdag hvor man møter barn som befinner seg på ulike alderstrinn. Forskning har blant annet
vist at omsorgspersoners og læreres responser på barns emosjoner synes å variere med
utgangspunkt i barns alder og kjønn (Ahn & Stifter, 2006; Silkenbeumer et al., 2018). Dette
innebærer blant annet at den voksne må tilpasse sine responser, noe som kan oppleves som
krevende, og som potensielt kan medføre at det tar lengre tid å fremme støttende responser.
Videre forskning bør undersøke om denne tematikken er noe som bør vektlegges mer i
opplæringen av de ansatte, samt om man kunne målt emosjonell kompetanse på en måte som
er mer tilpasset COS sin begrepsbruk.
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Mangel på en signifikant økning i emosjonsveiledning og nedgang i emosjonsunnvikelse kan
tyde på at det tar tid å fremme støttende responser, samt å redusere ikke-støttende responser.
Det kan derfor ikke utelukkes at man i en større oppfølgingsstudie vil kunne finne en endring
i disse to utfallsvariablene. Tidligere forskning på lignende intervensjoner blant foreldre har
som nevnt vist til en økning i en emosjonsveiledende stil og en nedgang i en
emosjonsunnvikende stil (Havighurst et al., 2009, 2010; Wilson et al., 2012). Cassidy et al.
(2017) fant også at mødre som fikk opplæring i «Circle of Security-Parenting» (COS-P)
rapporterte om en signifikant reduksjon i ikke-støttende responser. Å nærmere undersøke om
undervisning og veiledning basert på Trygghetssirkelen også kan påvirke disse utfallsmålene i
en lærer-elev kontekst vil være viktig å forske mer på. Spesielt med tanke på de negative
konsekvensene som bruk av en emosjonsunnvikende stil kan være for barns sosiale og
emosjonelle utvikling (Gottman et al., 1996, 1997). Per nå foreligger det ingen studier som
har sett på akkurat disse utfallsmålene i relasjon til Trygghetssirkelen. Det foreligger derfor et
stort behov for mer forskning på dette fagområdet.

Deltakernes opplevelser og erfaringer fra kurset
(Hypotese 4)
En av hovedmålsettingene med opplæringstiltaket var å styrke ansattes relasjonskompetanse
gjennom veiledning og undervisning basert på Trygghetssirkelen. Med utgangspunkt i dette
var det ønskelig å undersøke om de ansatte etter endt prosjektperiode opplevde at de hadde
fått en økt forståelse for Trygghetssirkelen, og hvordan bruke denne kunnskapen i relasjon til
elevene, samt å evaluere hvor fornøyd de var med implementeringen av kurset.

Funnene fra denne studien indikerer at majoriteten av de ansatte opplevde endringer i tråd
med opplæringstiltakets formål om å fremme ansattes relasjonelle kompetanse ved bruk av
tilknytningsteori og modellen Trygghetssirkelen. Flertallet av de ansatte rapporterte at de etter
endt kursdeltakelse opplevde at de hadde fått en økt forståelse for elevenes behov på toppen
og bunnen av Trygghetssirkelen, at de hadde tilegnet seg nye måter å reparere brudd i
relasjonen til elevene, samt at de etter endt kurs kunne ta et steg tilbake og tenke på
Trygghetssirkelen og hender før de responderer på elevers oppførsel/atferd. Majoriteten av de
ansatte rapporterte også om en noe forbedret relasjon til elevene, og flere av deltakerne
opplevde en endring i synet på elevenes atferd. Over halvparten av deltakerne opplevde at
kurset hadde gitt dem noen nye muligheter som lærer.
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Funnene fra denne evalueringen skiller seg derimot fra de overnevnte resultatene av ansattes
vurdering av relasjonskvalitet og emosjonsstil. Dette kan muligens ses i sammenheng med at
fokuset i dette opplæringstiltaket hovedsakelig var rettet mot å fremme ansattes kunnskap og
kompetanse om bruk av modellen Trygghetssirkelen, god klasseledelse og trygge
lærer/ansatt-elev relasjoner, og i mindre grad utvikling av emosjonsveiledende ferdigheter.
Kunnskap om tilknytningsteori og modellen Trygghetssirkelen kan likevel tenkes å bidra til
økt emosjonsveiledning og økt forståelse for hvordan imøtekomme barns følelser og behov,
ettersom tilknytningsteori også kan anses som en emosjonsreguleringsteori hvor forståelse for
barns emosjoner og reguleringsprosesser står sentralt. Tilknytningsteori skiller seg likevel fra
Gottman et al. (1996) sin emosjonssosialiseringsteori som spesifikt retter seg mot å fremme
emosjonsveiledende ferdigheter med utgangspunkt i Gottman et al. (1997) sine fem steg for
emosjonsveiledning, noe spørreskjemaet TESQ også er basert på. Det kan derfor tenkes at
dette spørreskjemaet ikke var det mest optimale verktøyet for å fange opp endringer i ansattes
emosjonelle stil, basert på tematikken som ble gjennomgått i dette opplæringstiltaket. Dette er
noe som bør tas i betraktning ved mulige oppfølgingsstudier. På en annen side, ble det heller
ikke funnet noen signifikant endring i en emosjonsveiledende stil i studien til Eriksen (2018)
som spesifikt rettet seg mot å fremme emosjonsveiledende ferdigheter hos barnehageansatte.
Disse funnene kan potensielt ses i sammenheng med at man som ansatt i skole og i barnehage
ofte vil ønske å fremstå som profesjonell, og dermed vil kunne skåre nokså høyt ved både preog postmåling. Kanskje vil foreldre være mindre påvirket av slike forventninger knyttet til
foreldrerollen.

Funnene fra denne studien synes derimot å være i tråd med tidligere studier av
Trygghetssirkelen som har benyttet et lignende evalueringsskjema (Gray, 2015; Helle et al.,
2017; Neander & Mothander, 2015). Gray (2015) fant eksempelvis at barnehageansatte som
fikk opplæring i «Circle of Security-Parenting» (COS-P) rapporterte om en endring i synet på
barnas atferd, tilegnelse av nye omsorgsgiver-ferdigheter, en reduksjon i stressnivå, samt en
forbedring i omsorgsgiver-barn relasjonen. Resultatene fra denne studien synes også å være i
tråd med forskning som viser at en generell teoretisk innføring i tilknytningsteori og modellen
Trygghetssirkelen kan føre til en økt relasjonell forståelse og økt kunnskap om barns
tilknytningsbehov (Avery et al., 2008; McMahon et al., 2017; Neish, 2012). McMahon et al.
(2017) fant eksempelvis at ansatte som deltok på en «Circle of Security training workshop»
rapporterte om en økt forståelse for barns tilknytning, samt en økning i tilknytningsbaserte
beskrivelser av omsorgsgiver-barn relasjonen.
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Resultatene fra denne studien tyder også på at flertallet av de ansatte var fornøyd med kurset
og opplevde at kurset hadde en nytteverdi i skolesammenheng. Dette kom blant annet frem
gjennom kommentarer på de ulike spørsmålene, hvor de ansatte fikk mulighet til å gi
tilbakemeldinger på sine opplevelser og erfaringer fra kurset. Flere av de ansatte kommenterte
at de hadde blitt «roligere», «mer bevisst», «mer lyttende», samt at de hadde fått «(...) større
forståelse for barns atferdsmønstre og reaksjoner» og «(...) litt bedre forståelse av hvordan
man kan forstå følelsene deres». To av deltakerne kommenterte at kurset hadde gitt dem et
felles redskap/felles fokus, og «Felles holdninger og felles språk i sammen med både elever
og kollegaer». Andre kommenterte at kurset var meningsfylt, «(...) men i en
klasseromssituasjon med 28 elever strekker ikke tiden til for å utforske så mange følelser
sammen med enkeltelever», og «Noen ganger går det, men ikke i alle situasjoner». Det ble
også fremhevet behovet for å jobbe med dette arbeidet over tid; «(...) Det tar mer enn et år til
å få dette til å bli en måte man tenker på. Først må man lære det, deretter praktisere det. Det er
avgjørende at vi alle jobber med det samme samtidig». Kommentarer om kurset generelt
inkluderte ord som «positivt», «meningsfylt», «lærerikt», «nyttig», «bevisstgjørende»,
«samlende» og «konkret». To av deltakerne oppsummerte kurset på følgende måte; «Total
sett fin erfaring. Legger godt til rette for refleksjon rundt egen praksis. Fin gjennomføring
med boken man skal lese selv, felles gjennomgang». «Et inspirerende og grundig kurs som gir
et personale felles redskap til å møte elevene med dyp respekt, og gi dem en hjelpende hånd».

Samlet sett indikerer disse funnene at veiledning og undervisning i tilknytningsteori og
modellen Trygghetssirkelen kan ha en nytteverdi for lærere og ansatte i skolen. Som en
tilknytningsbasert modell kan Trygghetssirkelen tilby et felles språk og et felles verktøy de
ansatte kan anvende til å forstå elevers tilknytnings- og utforskningsbehov. Dette har videre
potensiale til å kunne bidra positivt og til å kunne skape en felles kultur og felles holdninger
rundt hvordan man som ansatt i skolen skal forholde seg til og behandle elevene. Flere studier
må derimot gjennomføres for å verifisere disse funnene, og endelig svar vil man først få etter
endt evaluering ved sluttført prosjekt. Spesielt viktig vil det være å videre gjennomføre en
effektivitetsstudie av opplæringstiltaket over tid, hvor man sammenligner resultatet med en
kontrollgruppe. Dette vil være avgjørende for å kunne avklare mulige effekter av
opplæringstiltaket.
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Sammenheng mellom Circle of Security - Skole, STRS
og TESQ (Hypotese 5)
Studien fant støtte for hypotesen om en negativ sammenheng mellom opplevd effekt av kurset
og en emosjonsunnvikende stil. Høye skårer på opplevd effekt av kurset var med andre ord
assosiert med lave nivåer av en emosjonsunnvikende stil ved T2. Det ble også funnet støtte
for at høye skårer på opplevd effekt av kurset og tilfredshet med kurset var assosiert med høy
samstemthet og ansvarsfølelse hos lærerne ved post-test. Det ble derimot ikke funnet støtte for
at tilfredshet med kurset og opplevd effekt av kurset hang sammen med høyere nivå av en
emosjonsveiledende stil og høyere nivå av opplevd nærhet i lærer/ansatt-elev relasjonen.

Sett i lys av at dette kun er en underveis-evaluering av skoleprosjektet, er disse funnene
lovende. Etter studiens kjennskap foreligger det ingen studier som tidligere har undersøkt
sammenhengen mellom disse variablene. Det bør derfor gjennomføres flere studier som
nærmere kan undersøke disse sammenhengene, samt å videre evaluere om veiledning og
undervisning basert på Trygghetssirkelen kan påvirke ansattes emosjonelle stil, både en
emosjonsveiledende- og emosjonsunnvikende stil. De overnevnte resultatene kan eksempelvis
tyde på at de ansatte kan befinne seg i en endringsprosess. Kanskje vil noen starte en endring
tidligere enn andre, mens andre trenger mer tid til å arbeide dette inn. I tråd med dette fant
McMahon et al. (2017) at ansatte som fikk opplæring i Trygghetssirkelen opplevde sterkere
endringer jo lengre de fikk undervisning. Baroody et al. (2014) fant tilsvarende i sin sosioemosjonelle intervensjonsstudie for lærere, at faktisk mulighet til å praktisere og
implementere lærte intervensjonsstrategier modererte effektene av intervensjonen for lærerne.
Følgelig, i hvilken grad ansatte i denne studien faktisk har fått mulighet til å praktisere
kunnskapen og kompetansen de har tilegnet seg, kan potensielt fungere som en moderator for
mulige effekter av intervensjonen. Resultatene fra denne studien kan dermed potensielt være
annerledes dersom man gjennomfører en evaluering ved sluttført prosjekt.

Styrker og begrensninger ved studien
Styrker
Det foreligger ulike styrker ved studien. En styrke ved studien er at dette er en av de første
studiene til å undersøke et opplæringstiltak hvor en modifisert versjon av Trygghetssirkelen
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benyttes som en metode for lærere og ansatte i skolen. Til tross for at Trygghetssirkelen har
hatt en økende utbredelse innenfor flere ulike arenaer, foreligger det i dag ingen empiriske
studier som har undersøkt bruk av Trygghetssirkelen som en tilnærming i skolen. Funnene fra
denne studien representerer derfor et viktig bidrag til å utvide vår forståelse for hvilke
muligheter et slikt opplæringstiltak kan ha for lærere og ansatte i skolen. Studien representerer
også et viktig kunskapsbidrag til den begrensede forskningslitteraturen som finnes innenfor
dette fagområdet. Resultatene fra denne studien fremhever derimot behovet for mer forskning
på dette opplæringstiltaket, noe som vil være viktig for å kunne vurdere om dette er et tiltak
som bør benyttes og implementeres i økende grad.
En annen styrke ved studien er at den tok sikte på å undersøke mulige endringer i ansattes
emosjonelle stil og opplevd relasjonskvalitet mellom lærer/ansatt og elev, samt
sammenhengen mellom disse variablene. Per nå foreligger det få studier som har undersøkt
denne sammenhengen, og ingen studier som tidligere har undersøkt disse utfallsmålene i
relasjon til Trygghetssirkelen. Funnene fra denne studien kan dermed bidra til å gi økt
kunnskap på dette fagområdet, samt at studien også legger viktige føringer for videre
forskning på opplæringstiltaket.

En tredje styrke ved studien er at den omfatter skolepersonale fra første til syvende klasse. De
fleste studier med fokus på lærer-elev relasjoner har vært basert på yngre klassetrinn (Drugli,
2011).

Begrensninger
Studien har også noen begrensninger. En begrensning ved studien er at den er basert på et
relativt lite utvalg (N = 56). En begrensning ved å ta utgangspunkt i et lite utvalg, er studiens
evne til å gi presise og reliable estimater (Hackshaw, 2008). En liten utvalgsstørrelse påvirker
med andre ord studiens statistiske styrke (Field, 2018). Dette får følgelig konsekvenser for
fortolkningen av studiens resultater. Majoriteten av utvalget besto også av kvinner (92.9 %).
Det kan derfor stilles spørsmål til om funnene fra denne studien kan generaliseres til andre
lignende populasjoner. Kvinnelige lærere synes eksempelvis å rapportere om bedre relasjoner
til elevene sine enn mannlige lærere (Drugli, 2013; Spilt et al., 2012a). Dette kan muligens
forklare studiens funn av moderate til høye nivåer av rapportert nærhet i lærer/ansatt-elev
relasjonen. På en annen side, synes disse funnene å være i tråd med estimerte tall om andelen
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kvinnelige og mannlige lærere i den norske grunnskolen, selv om andelen kvinner i denne
studien var noe høyere enn landsgjennomsnittet (SSB, 2019b).

En annen begrensning ved studien er at datainnsamlingen var basert på selvrapportering. En
ulempe ved bruk av selvrapportering er at deltakerne svarer på en sosialt ønskelig måte
(Salkind, 2010). Det kan derfor ikke utelukkes at resultatene fra denne studien kan ha blitt
påvirket av ansattes tanker og holdninger rundt hvordan det er forventet at de som lærere og
ansatte i skolen skal forholde seg til elevene sine, noe som kan ha påvirket rapporteringen av
relasjonskvalitet og emosjonsstil. Studien kunne derfor blitt styrket ved å også inkludere
observasjonsmål av lærer/ansatt-elev samspillet (Eks: CLASS; Pianta et al., 2008). Slik kunne
man videre sammenlignet samsvaret mellom de subjektive og de objektive målene, noe som
sannsynligvis ville gitt en mer reliabel indikasjon på potensielle endringer i relasjonskvalitet
og emosjonsstil. Forskning har blant annet vist at det nødvendigvis ikke foreligger et samsvar
mellom observasjonsmål og selvrapporteringsmål. Dette fremkommer blant annet gjennom
forskning på emosjonssosialisering hvor enkelte studier har funnet ulike utfall knyttet til
selvrapportert emosjonsstil og observert emosjonsstil (Havighurst et al., 2013). Det foreligger
også usikkerhet rundt hvordan emosjonsstil best bør måles (Wilson et al., 2012). Det kunne
også vært interessant å sammenligne lærernes og elevenes vurdering av relasjonskvalitet,
ettersom dette ikke nødvendigvis samsvarer med hverandre.

Videre kan det heller ikke utelukkes at resultatene fra denne studien kan ha blitt påvirket av
situasjonsspesifikke faktorer, slik som deltakernes dagsform, tidspunkt for administrering,
eller ulike former for læringseffekter (Allen, 2017b). Slike konfunderende variabler
representerer en trussel mot studiens indre validitet, og bør kontrolleres for i mulige
oppfølgingsstudier og videre forskning på opplæringstiltaket. Fremtidig forskning bør også
kontrollere for ulike karakteristikker ved lærerne og elevene som kan tenkes å påvirke
relasjonskvaliteten, slik som lærernes/elevenes kjønn, alder og arbeidserfaring. Ansatte på
AKS/SFO hadde eksempelvis tidligere erfaringer med Trygghetssirkelen, og flere av de
ansatte rapporterte om erfaringer med lignende intervensjoner i skolen. Videre studier bør
derfor kontrollere for mulige interaksjonseffekter som potensielt kan ha bidratt til å påvirke
resultatene. Ettersom det ikke ble kontrollert for skjevhet i frafall på to av studiens
bakgrunnsvariabler, bør resultatene tolkes med forsiktighet.
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Måleinstrumentet som ble benyttet for å undersøke ansattes vurdering av relasjonskvalitet,
hadde en noe lav indre konsistens. Dette gjaldt spesielt subskalaen for konflikt, som hadde en
Cronbach`s alpha på mindre enn .50 ved begge måletidspunkter. Disse funnene tyder på at
den modifiserte versjonen av STRS ikke i tilfredsstillende grad fanget opp denne dimensjonen
ved lærer-elev relasjonen. Tilpasningen av skalaen fra å gjelde læreres forhold til den enkelte
elev, til å omfatte alle elever, har som nevnt tidligere også noen begrensninger. Dette kan
blant annet ha bidratt til å slette ut eventuelle effekter. Intervensjonen kan for eksempel ha
bidratt til at lærerne fikk en bedre relasjon til enkelte elever, men siden de i utgangspunktet
rapporterte at de hadde en god relasjon til de fleste elevene, så ville ikke en slik endring slått
ut. Den modifiserte versjonen var heller ikke validert på forhånd. I lys av dette bør videre
evalueringer og forskning på opplæringstiltaket vurdere å benytte originalversjonen av
skalaen (STRS) og/eller kortversjonen (STRS-SF). Disse spørreskjemaene har vist seg å ha en
god indre konsistens og regnes som validerte og hyppige brukte mål på relasjonskvaliteten
mellom lærer og elev i skolen (Drugli & Hjemdal, 2013; Koomen et al., 2012; Pianta, 2001).
Spørreskjemaene har også vist seg å ha en god prediktiv validitet ved å predikere en rekke
akademiske og atferdsmessige utfall i skolen (Birch & Ladd, 1998; Hamre & Pianta, 2001).

Det foreligger også noen begrensninger ved bruk av korrelasjonsanalyse. En ulempe med
denne analysemetoden er at man ikke kan trekke kausale slutninger om årsak-virkning. I dette
tilfellet at en endring i ansattes emosjonelle stil vil føre til en endring i opplevd
relasjonskvalitet. Årsaken til dette er at denne potensielle assosiasjonen kan skyldes en tredje
variabel som får begge disse variablene til å variere sammen. Ettersom man ikke kan fastslå
kausalitet, kan man heller ikke si noe om retningen på samvariasjonen mellom variablene.
Det vil likevel være mulig å si noe om mulige indikasjoner på samvariasjon, noe fremtidig
forskning bør undersøke nærmere.

En annen begrensning ved studien er knyttet til tidsintervallet mellom målingene. Fra første til
andre måling gikk det ca. 17 uker. Ettersom det ikke ble gjennomført noen flere del-målinger
underveis i denne perioden eller etter de første 17 ukene, er det vanskelig å vite om effekten
av utfallsmålene har holdt seg konstant eller endret seg i denne perioden. For å få et mer
nyansert og reliabelt mål på mulige effekter av opplæringstiltaket bør det derfor gjennomføres
flere målinger over en lengre tidsperiode. Det bør også gjennomføres en longitudinell studie
hvor man undersøker effekten av opplæringstiltaket gjennom hele skoleprosjektets femårs
periode.
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En annen begrensning ved studien er at skoleprosjektet er basert på en modifisert versjon av
Trygghetssirkelen, noe som begrenser muligheten til å sammenligne dette med det
standardiserte COS i skolen programmet. Studien representerer også kun en midtveis
evaluering av skoleprosjektets første fase høsten 2019. Innhold i opplæringstiltaket som ikke
var ferdigstilt var blant annet integrering av prinsippene i praksis gjennom arbeidsgrupper.
Evalueringen av ansattes kunnskap og erfaringer om Trygghetssirkelen var også kun basert på
data innhentet ved T2.

Avslutningsvis er det også viktig å påpeke at denne studien ikke inkluderte noen
kontrollgrupper. Kontrollgrupper representerer et viktig aspekt ved eksperimentelle design, og
lar forskeren avgjøre om resultatene fra studien skyldes manipulasjonen av de uavhengige
variablene framfor andre utenforliggende variabler (Allen, 2017a). Studiens tidsomfang, samt
mangel på tilgang på skolepersonale gjorde det vanskelig å finne en sammenlignbar
kontrollgruppe. Mangel på kontrollgrupper i denne studien medfører at det på nåværende
tidspunkt ikke er mulig å trekke noen konklusjoner angående effekten av opplæringstiltaket.
For å kunne si noe mer om dette må det gjennomføres flere eksperimentelle studier som
følger høy forskningsmetodisk kvalitet.

Praktiske implikasjoner og veien videre
Det foreligger i dag få, om noen, studier som tidligere har undersøkt et tilknytningsbasert
opplæringstiltak hvor Trygghetssirkelen benyttes som en metode for lærere og ansatte i
skolen. Denne studien representerer derfor et viktig bidrag til den begrensede
forskningslitteraturen som finnes innenfor dette fagområdet, og fremhever samtidig
viktigheten av å utvide vår forståelse for betydningen av de relasjonelle- og emosjonelle
aspektene ved lærer-elev relasjonen, både på kort og lang sikt.

Til tross for at resultatene fra denne del-evalueringen av skoleprosjektets oppstartsfase ikke
fant noen signifikante endringer i ansattes opplevelse av relasjonskvalitet og emosjonsstil, gir
denne studien viktige føringer for videre evalueringer og forskning på opplæringstiltaket. For
å kunne si noe om mulige effekter av opplæringstiltaket må det gjennomføres flere og mere
robuste studier. Fremtidig forskning og mulige oppfølgingsstudier vil derfor dra nytte av å
undersøke opplæringstiltaket over en lengre tidsperiode og med utgangspunkt i et større og
mer representativt utvalg. Dette vil være viktig for å kunne få mer presise og generaliserbare
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funn. Det må også gjennomføres flere studier hvor man sammenligner resultatet med en
kontrollgruppe. Videre forskning på opplæringstiltaket kan også dra nytte av å kombinere
både kvantitative og kvalitative metoder, slik som observasjon, selvrapportering og intervjue,
samt ulike mål på både lærerne og elevene. Dette vil trolig bidra til å gi mer nyanserte og
balanserte funn. Spesielt viktig vil det være å videre undersøke relasjonskvalitet og
emosjonsstil ved bruk av observasjonsmål, i tillegg til selvrapportering. Dette vil kunne gi
bedre kontroll for sosiale ønskelighetstendenser som spesielt kan påvirke lærere som er mer
eller mindre forpliktet til å delta, og som ofte vil ønske å fremstå som kompetente
arbeidstakere.

I lys av studiens resultater vil det også være hensiktsmessig å nærmere undersøke hvordan
opplæringstiltaket best bør implementeres og evalueres. Evalueringen av deltakernes
opplevelser og erfaringer fra kurset viste at majoriteten av de ansatte var positive til
opplæringstiltaket og rapporterte om et godt utbytte av kurset. Flere av de ansatte rapporterte
også om en økt forståelse for Trygghetssirkelen, og hvordan bruke denne kunnskapen i
relasjon til elevene. Disse funnene gir en indikasjon på at det muligens kan foreligge en
endring i ansattes kunnskap og kompetanse. Studiens funn av en mulig sammenheng mellom
opplevd effekt av kurset og lave nivåer av en emosjonsunnvikende stil kan også tyde på at de
ansatte kan befinne seg i en endringsprosess. Disse funnene kan dermed fungere som et viktig
supplement til de foreliggende resultatene, men fremhever samtidig behovet for mer forskning
på opplæringstiltaket. En større oppfølgingsstudie ved prosjektslutt vil kunne bidra til å gi økt
kunnskap og forståelse om mulige effekter av dette opplæringstiltaket.

Det foreligger også et stort behov for mer forskning som spesifikt undersøker relasjonen
mellom relasjonskvalitet og emosjonsstil. Dersom det viser seg at man kan påvirke kvaliteten
på lærer-elev relasjonen ved å fremme ansattes relasjonelle kompetanse og emosjonelle stil,
vil dette kunne ha viktige implikasjoner for opplæring av skolepersonale og for utvikling av
forebyggende intervensjonsprogrammer i skolen. Foreliggende empiri har som nevnt tidligere
fremhevet betydningen av å øke lærernes sensitivitet og støttende responser, samt å redusere
ikke-støttende responser. Med en sterk teoretisk forankring basert på en god forskningsmessig
evidens, har tilknytningsbaserte opplæringstiltak potensiale til å kunne bidra positivt og
representere et nyttig perspektiv i en slik sammenheng.
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Konklusjon
Skolen regnes i dag som en av de viktigste utviklingsarenaene for barn og unge. Ansatte som
arbeider i skolen har derfor et stort ansvar for å skape trygge og tillitsfulle relasjoner som
støtter opp under barns psykososiale utvikling og læring. Dette krever blant annet kunnskap
og bevissthet rundt hvordan forstå og imøtekomme barns atferd, følelser og behov. Å styrke
ansattes relasjonelle kompetanse representerer et viktig bidrag til å oppnå denne målsettingen.

Med dette som bakteppe, tok denne studien sikte på å evaluere et tilknytningsbasert
opplæringstiltak hvor en modifisert versjon av Trygghetssirkelen benyttes som en metode for
lærere og ansatte i skolen. Målet var å undersøke om det forelå noen endringer i ansattes
opplevelse av relasjonskvalitet og emosjonsstil, å undersøke sammenhengen mellom disse
utfallsvariablene, samt å evaluere deltakernes opplevelser og erfaringer fra kurset. Resultatene
fra denne studien indikerer at det ikke forelå noen endringer i ansattes opplevelse av
relasjonskvalitet og emosjonsstil. Det ble heller ikke funnet noen positive sammenhenger
mellom en emosjonsveiledende stil og opplevd nærhet i lærer-elev relasjonen og mellom en
emosjonsveiledende stil og lærernes samstemthet og ansvarsfølelse. Høy samstemthet og
ansvarsfølelse hos lærerne hang derimot sammen med lavere nivå av en emosjonsunnvikende
stil ved T2. Tilfredshet med kurset og opplevd effekt av kurset hang også sammen med lavere
nivå av en emosjonsunnvikende stil og høyere nivå av samstemthet og ansvarsfølelse hos
lærerne ved T2. Disse resultatene kan indikere at lærerne befinner seg i en endringsprosess.

Deltakernes opplevelser og erfaringer fra kurset viste at majoriteten av de ansatte var fornøyd
med kurset og opplevde kurset som nyttig og meningsfylt. Flertallet av de ansatte rapporterte
om en økt forståelse for Trygghetssirkelen, og hvordan bruke denne kunnskapen i relasjon til
elevene. Over halvparten av deltakerne opplevde at kurset hadde gitt dem noen nye
muligheter som lærer. Disse funnene indikerer at det muligens kan foreligge en endring i
ansattes kunnskap og kompetanse, og at opplæringstiltaket har potensiale til å kunne bidra
positivt. På nåværende tidspunkt er det imidlertid ikke mulig å trekke noen konklusjoner
angående effektene av opplæringstiltaket. For å kunne si noe mer om dette må det
gjennomføres flere longitudinelle studier som inkluderer en eller flere kontrollgrupper.
Funnene fra denne studien gir derimot viktige føringer for videre implementering og
forskning på dette og lignende opplæringstiltak, og representerer således et nyttig bidrag til
forskning på tilknytningsbaserte opplæringsprogrammer for lærere og ansatte i skolen.
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Vedlegg
Vedlegg 1: «Informasjonsskriv og informert samtykkeskjema».
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Vedlegg 2: «STRS-SF-G».
Verken
STRS all students

Helt

Litt

Revised by F & E for Bygdøy Pilot

uenig

uenig

1. Jeg viser elevene mine at jeg bryr meg om dem

1

2

2. Jeg behandler alle elever med respekt

1

Enig

Helt enig

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Passer

Passer

Nøytralt,

Passer

absolutt

ikke

ikke

av og

ikke

helt

sikker

til

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

9. Eleven blir lett sint på meg

1

2

3

4

5

10. Det er lett å oppfatte hva elevene føler

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3. Elevene min ber meg om hjelp hvis det er noe

enig eller
uenig

de ikke får til

4. Vi ansatte på skolen er samstemte om hvordan
elevene skal oppføre seg mot hverandre

5. I mine timer gjør ikke elevene narr av hverandre
hvis noen gjør feil

6. Lærerne på skolen tar ansvar for alle elevene på
skolen

Passer
absolutt

7. Jeg og elevene har et varmt, nært forhold til
hverandre

8. Hvis elevene er lei seg eller opprørt, vil de søke
trøst av meg

11. Elevene sine følelser for meg kan være
uforutsigbare eller endre seg brått
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Vedlegg 3: «Teacher Emotional Style Questionnaire» (TESQ).

Ansattes emosjonelle stil (TESQ)
Nedenfor vil du se påstander som beskriver følelser hos deg selv og hos elevene dine. For hver påstand, forsøk å ta
stilling til hvor enig eller uenig du er. Forsøk å svare selv om du ikke er helt sikker. Det er ingen riktige eller feil
svar.

Påstand
1.

Sterkt
uenig

Uenig

Nøytral

Enig

Sterkt
enig

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Når et barn er sint, ønsker jeg å få vite hva han/
hun tenker

2.

Når et barn er redd, er dette en mulighet for
nærhet mellom oss

3.

Når et barn er bekymret, bør vi løse problemet

1

2

3

4

5

4.

Sinne er en følelse det er verdt å utforske

1

2

3

4

5

5.

Når et barn er bekymret prøver jeg å endre

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

humøret så han/hun blir mer munter
6.

Jeg foretrekker at et barn er glad fremfor veldig
emosjonell

7.

Tristhet er noe man må klare å bli ferdig med

8.

Når et barn er sint er målet mitt å få han/ hun til å
slutte

9.

Når et barn blir bekymret er målet å få ham/
henne til å føle seg bedre

65

Påstand

Sterkt
uenig

Uenig

Nøytral

Enig

Sterkt
enig

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

10. Når et barn er sint er dette en mulighet for nærhet
mellom oss
11. Når et barn er redd, bruker jeg tid på å prøve å
oppleve denne følelsen sammen med ham/ henne
12. Når et barn er sint bør jeg løse problemet
13. Når et barn er lei seg forventes det at jeg skal fikse
verden og gjøre den perfekt
14. Barndommen er en lykkelig tid og ikke en tid for
bekymringer
15. Når et barn blir trist bør vi løse problemet
16. Barndommen er en lykkelig tid og ikke en tid for
tristhet eller sinne
17. Når et barn er trist forsøker jeg å få han/ hun til å
slutte å være trist slik at han/ hun kan gjøre andre
ting
18. Når et barn er bekymret ønsker jeg å vite hva hun/
han tenker
19. Når et barn er sint bruker jeg tid på å prøve å
oppleve denne følelsen sammen med ham/ henne
20. Når et barn er lei seg er dette en tid for nærhet
21. Når et barn er sint prøver jeg å endre humøret så
ham/ hun blir munter
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Vedlegg 4: «Circle of Security - Skole».
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