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Som voksne har vi et særlig ansvar for 
måten vi omgås hverandre på. Barn og 
unge lærer av det voksne gjør og sier. 
Det er vi som gjennom vår adferd 
formidler hva som er greit. Derfor må 
vi oppføre oss ordentlig mot hverandre.

Vi må snakke om og til hverandre på en 
måte som vi ønsker at barna våre skal 
ta med seg videre gjennom livet. Da må 
vi av og til tenke oss godt om.

På denne kvelden kunne jeg ønske meg 
et felles nyttårsforsett for oss alle: 

At vi i året som kommer skal møte 
hverandre med vennlighet.

Kong Harald, nyttårstalen 2018



"Det viktigste et barn kan lære seg er å skaffe seg en venn,           
være en venn og holde på en venn"

Tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen



Artikkel 12
Alle barn har rett til å seie meininga si,              
og deira meining skal bli tatt på alvor

Artikkel 3 
Barnet sitt beste

Vaksne skal gjer det som er best for barn



Sawubona – Sikhona

Jeg blir meg i møte med deg

Slik du ser meg, ser jeg meg selv



Tilkobling 
og 

tilhørighet

- viktig for vår
psykiske helse

«Det mest eksistensielle 
man trenger i livet 

er å høre til en flokk»

Judith van der Weele



Tillit

Respekt

Likeverd

Empati

Kjærleik

- En dyp menneskeleg følelse
og det sterkeste medmenneskelige «limet»



Oksytocin 
tilknytning –
og kjærleikshormonet

- er i stor grad med på å gjøre oss til 
omsorgsfulle og kjærlige mennesker

- assosiert med kjærlighet
og sosiale relasjoner

- øker vår evne til å tolke 
andre sine følelsesuttrykk

- reduserer angst og uro



ALLTID: vær større, sterkere, klokere og GOD
NÅR DET ER MULIG: følg barnets behov
NÅR DET ER NØDVENDIG: ta styringa

TRYGGHETSSIRKELEN

Jeg trenger at du støtter utforskingen min

Jeg trenger at du tar i mot meg når jeg søker deg

* se meg
* pass på meg
* hjelp meg
* fryd deg sammen med meg

* beskytt meg
* trøst meg
* vis godhet for meg
* hjelp meg med å organisere følelsene mine

© Cooper, Hoffman, Marvin, & Powell, 1999



Behovet for trygg
tilknytning og å høre til

Behovet for 
selvstendighet og autonomi





Hjernen er bruksavhengig



Den 

viktige 

rollemodellen





Barnets erfaringer blir til biologi
Bruk mye tid sammen med barnet og gi det full oppmerksomhet

Spesielt viktig i barnets første barndom når hjernen vokser og formes mest, 
dette gjelder særlig i forhold til den emosjonelle utviklingen

Snakk mye sammen med barnet
Språk er viktig for å fungere intellektuelt og følelsesmessig 

Spill og syng, tegn og mal
Kreativitet er med på å stimulere de ulike nervebanene

Oppmuntre barnet til leking godt inn i skolealder
Leken er avgjørende for barnets evne til å lære

Øv motorikk og bevegelse
Evnen til å tenke abstrakt er basert på hjernens grunnleggende funksjoner

Gi konkret ros til barnet 
Dette har en forsterkende virkning på de nervebanene som kobles til 
den fremre delen av hjernestammen, kallet det limbiske system Matti Bergstrøm



«Ti over to» pedagogikk



Du er så god 
til å være snill



Samuel sitt «regnestykke»

Du velger å være sammen med meg 
+

Du gleder deg sammen med meg
+

Du er der for meg når jeg har det vanskelig
=

Jeg opplever at du bryr deg og er glad i meg







Kap. 1 
Barnehagens verdigrunnlag
Barn og barndom

Demokrati

Mangfold og gjensidig respekt

Likestilling og likeverd

Bærekraftig utvikling

Livsmestring og helse

Barnehager med særlige formål





Salutogenese – læren om hva som gir god helse

- studerer forholdet mellom stress, helse og velvære

- gir oss en grunnleggende beskrivelse på hvordan mestring, 
definert som ”sense of coherence”, kan skapes

Sense of coherence – forutsigbarhet eller opplevd sammenheng

- begripelig – håndterbart -meningsfullt

Aron Antonovsky



Livsmestring, «Life Skills» 

Verdens helseorganisasjon deler begrepet inn i tre områder:

Communication and Interpersonal Skills
kunne uttrykke følelser, gi feedback, lytte aktivt, anerkjenne, 
forhandle, påvirke, løse konflikter, si nei, sette seg inn i andres situasjon

Decision-Making and Critical Thinking Skills 
foreta valg, se konsekvenser, finne løsninger,  
analysere holdninger, verdier, normer og påvirkningskilder

Coping and Self-Management Skills 
utvikling av selvbilde, selvinnsikt, håndtere følelser, stress og endringer



Medvirkning, mestring og glede, «deep level learning»

Trivsel (well-being), kjennetegn:

- synlig glede, smil og latter
- åpen og meddelende
- mye positiv energi
- avslappa og spontan

Engasjement (Involvement), kjennetegn:

- konsentrert
- entusiastisk
- kreativ
- intenst og vedvarende tilstede

Ferre Laevers



Relasjoner
Uten nære, varme relasjoner,                  

ingen sunn emosjonell utvikling

«You must touch my heart before you
can teach my brain»

Vicki Savini
Hvilken kompetanse trengs:

- sensitivitet 
- evne til perspektivtaking 

- evne til å bygge et positivt klima
- evne til å lede, både en til en og på 

gruppenivå 

Lek
Lek og trivsel er basis                                      
for læring og mestring

«Lek er IKKE det 
motsatte av læring»

Adele Diamond
Hvilken kompetanse trengs:

- kontekstuell kunnskap
- forståelse for hva som kjennetegner 

barns lek
- klokskap ved deltagelse i lek,  samt evne 

til å styrke barns lekekompetanse

Læring
Nøkkelen til læring er leken,                    

både sosial og kognitiv læring

«Vi risikerer at barns læring 
går tapt om de blir 

overlatt til seg selv»
Ellen Os

Hvilken kompetanse trengs:
- evne til å omsette kunnskap og 

ferdigheter innenfor et aktuelt område på 
en måte som kan stimulere barns 

nysgjerrighet og undring



https://lekbasert.no

https://lekbasert.no/


Kjerneområdene 
i 

Lekbasert læring



Jeg tenker at  
et autoritativt klima
er det samme som

trygge og varme relasjoner 

MYE
KRAV

AUTORITÆR      AUTORITATIV

KALD                  RELASJON    VARM

FORSØMMENDE      ETTERGIVENDE

LITE

D. Baumrind



Et utviklingsstøttene barnehagemiljø

Emosjonell
støtte

Organisering
og 

fysisk miljø

Utvikling-
og 

læringsstøtte

(Pianta, 2012)



Positivt klima

Vennlig og respektfull 
atferd

Viser entusiasme og 
begeistring

Fysisk nær og mentalt 
tilgjengelighet

Inviterer til positiv dialog 
og utvidende samtaler

Sensitivitet

Vennlig og velvillig lytter

Ser bak atferd

Tilpasser tempo og rytme 
til barnet

Alltid bevisst på barns 
trivsel 

Perspektivtaking

Tar utgangspunkt i barns 
livsverden og interesser

Følger opp ideer og 
innspill

Viser fleksibilitet

Skaper samhold mellom 
barna



Veiledet 
lekFri lek

Fri lek Instruksjon

Lekbasert læring



Barna er i samspill

Barna er 
aktive

Barna ser mening

Barna er 
engasjerte Lekbasert læring



Super Sigurd 

er på 

overnattingsbesøk

hos Gabriel





Hvordan utvikles barns evne til selvregulering

Forskning viser at emosjonell støtte fra voksne,                                                                 
gir lavere aggresjonsnivå og større grad av selvregulering 

Gjennom at omsorgsgiver hjelper barnet med å regulere                                                                         
sine emosjoner og atferd, evner barnet etter hvert dette på egenhånd

Evne til selvregulering stimuleres gjennom aktiviteter og lek som krever

- fleksibel oppmerksomhet

- arbeidsminne

- impulskontroll 

Konkrete aktiviteter som kan bidra til å fremme denne evnen:

- rollelek, regelleker og sangleker



Gjennom  selvregulering evner barnet gradvis å; 

- regulere emosjoner

- finne måter å trøste seg selv

- velge gode strategier og aktiviteter 

- finne måter å mestre utfordringer

- finne alternativer til aggresjon

- mestre positiv samhandling med andre

Selvregulering og psykisk helse







Hvor langt

er egentlig

7 meter?









Samspelet med 5-åringar under gjennomføring av eit strukturert, leikbasert førskuleopplegg 
- 6 barnehagelærarar sine opplevingar og refleksjonar 

Masteroppgave, Kjetil Havn, 2017



En nedslående «normalfordelingskurve»

Bukowski og Abecassis





«Min diagnose var for lite kjærlighet»

-jeg hadde et beger inni meg 
som det stod kjærlighet på…

…begeret var tomt!

Alexander fikk stempelet «atferdsforstyrra»

Det han trengte var kjærlig omsorg! 



Positive indre arbeidsmodeller

Basis i trygg tilknyting

Fremmer nye positive relasjonar  
og barnet er lett å samhandle med

Barnet får bekrefta, igjen og igjen;
jeg er elsket og verden er til å stole på

Negative indre arbeidsmodeller

Basis i utrygg tilknyting

Fører ofte til vansker i samspillet
med andre barn og nye voksne

Barnet får bekrefta, igjen og igjen; 
jeg blir ikke forstått og jeg får ikke hjelp



Mine holdninger og min kunnskap, former mitt handlingsmønster

«Barn gjør så godt de kan. 
Når de ikke får det heilt til, må vi finne ut hvorfor, 

slik at vi kan hjelpe.»       
Ross W. Green



Speiling og regulering av emosjoner

Det handler om å tone 
seg inn på barnets 
emosjonelle tilstand. 
Barnet trenger å bli sett, 
forstått og regulert av 
sine omgivelser

Daniel Stern

I hvor stor grad barnet 
blir møtt med forståelse          
når det mister kontrollen, 
setter spor og er med på å 
forme stiene i hjernen

Susan Hart

Er det trygt å være meg
Vil de voksne meg vel

Er jeg verdifull



Det viktig(st)e 
samarbeidet

Vårt syn på barnets 
foresatte  kan prege
vår relasjon til barnet

Det er vårt ansvar 
å få til et godt samarbeid            
med barnets hjem

Barnets beste skal alltid 
være det viktigste!



«På leting etter gull»



Barn trenger trygge og varme voksne rundt seg

Det er forhåpentlig sjelden at noen går på jobb 
for å bevisst ødelegge dagen til enkeltbarn, 

de vet bare ikke bedre…

«Vær glad i barnet og vis det!»

Anne Linder, Dansk Center for International Child Development Program (ICDP) 2018



Måtte alle barn ha minst en «Alfred»!



”Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, 
så kommer folkvettet av sig själv!”



Hjertelig takk for meg!
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