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Barn i barnehage 

• 89 % av alle 1-5 åringer i barnehage, 2010 (62 % - 2000) 

• Sterk økning småbarn, 1- 2 åringer -  97 %  ( 2010) 

• (85 % av ettåringene går i barnehage mer enn 40 timer i uken) 

• Flere barn med annet morsmål enn norsk  (NOU 2010) 

• Flere barn med ulike behov for særlig hjelp  

• Stort kompetansebehov i barnehage 

 

• Hvordan har barn det i barnehagen? 

• Starter utfordringene i barnehagen ? 



Barn i barnehage 

• 2.3 % av barn (1-5 år) får spesialundervisning mot  

4.3 % i skolepliktig alder og 10% i  10. klasse 

 

• Ca 10 % av alle barn i et årskull har sosiale problemer 

 

• Få barn meldes til barnevern (fra 8 % til 13%)   

 

• Barnehagen synes i liten grad å oppdage og reagere på 

psykiske problem – og skjer først når barn ikke tilpasser 

seg skolesituasjonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• 50 % av barna med språkvansker utvikler atferdsvansker 

(Baker og Cantwell, 1987) 

 

• Ca 65 % av førskolebarna og 28 % av skolebarna med atferdsvansker 

hadde også språkvansker(Love og Thompson,1988 

 

Dette betyr at det finnes en betydelig andel sårbare 

barn som trenger å ekstra oppmerksomhet, hjelp og 

oppfølging 

 

 

 



Tidlig intervensjon 

• Å handle tidlig for å minske skade eller uheldig utvikling. 

• Det er lettere å korrigere avvikende utvikling når barn er små. 

• Den tidligste intervensjonen er forebygging, som betyr å etablere 

beskyttende mekanismer mot det en vil unngå. 

 

• Denne tiltaksmodellen har fokus på et godt og inkluderende 

læringsmiljø i barnehage. 

• Tidlig intervensjon er i den sammenheng er å: 

• bygge et godt barnehage miljø gjennom tydelige, trygge voksne som 

etablerer gode relasjoner, formidler klare forventninger og har 

kunnskaps om hvordan støtte og fremme utvikling hos alle barna. 

• Samt  kan oppdage barn som har vansker – og sette inn tiltak 

 

 



• Små barn har dårlig tid.  

 

• De første årene er særs viktig for barns utvikling.  

 

• Det er gunstig å gjøre noe her for barns videre utvikling 

 

• Læringsoptimist  

• Vi kan påvirke barn, ansatte og foreldre  

 (Terje Ogden)  



Utgangspunkt 

• Ønske lokalt  om å jobbe 

barnehageomfattende.  

• PALS-modellen var 

implementert i barneskolene 

• Samarbeid mellom 

Atferdssenteret, Statped Vest 

og syv barnehager 

I tidsrommet 2012- 2014 
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Sande Bremanger 

Hauemarkja 

Haugelia 

Kvamsøya 

Kalvåg 

Svelgen 

Stasjonen 

Ålfoten 



En barnehageomfattende tiltaksmodell  
• Målsetting: 

• Utvikle en inkluderende barnehage  gjennom positiv læringsstøtte for 

alle. En positiv og omsorgsfull barnehagekultur preget av trygghet, tillit 

og forståelse av det enkelte barns behov 

• Forebygge og avhjelpe problemutvikling 

• Etablere gode strukturer for kompetansebygging for ansatte 

• Foreldrestøtte og involvering 

 

• Målgruppe: 

• Alle førskulebarn  (alle, noen, få) 

• Alle ansatte i barnehagen 

 

• Målområde: 

• Alle settinger i barnehagen 



Lærinsstøtte 
Positiv atferdsstøtte 

Tilrettelegge læring ut fra barns utviklingsbehov 

Veiledning 

ALLE 
Universelle forebyggende tiltak 

NOEN 
Supplerende målrettede tiltak  

FÅ 

 

Intensive 

 tiltak 



Sentrale faktorer  

Et inkluderende læringsmiljø med positivt 

læringsstøtte for alle. 
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 Relasjoner og barns tilknytning 



Universelle tiltak  
 

Relasjonsbygging/ positiv involvering 

 
«Personalet har kunnskap om hvordan de skal fremme 

gode relasjoner til barn, til hverandre og til foreldre – og 

anvender den daglig»  



Trygghet og utforskning 

►Livet begynner med 

tilknytning, det 

livslange bånd av 

kjærlighet som et barn 

knytter til den /de 

personer som finnes i 

dets nærhet 

►Samtidig har barnet 

en  sterk trang til bli 

kjent med verden 

omkring 

 
Gloppen 11.09.2014 

 



 Barn trenger 

►Trygghet og 

kontinuitet i sine 

relasjoner til andre 

►God tid i overganger 

mellom personer 

►Voksne som leser 

gjennom deres 

signaler og reparerer 

følelsesmessige brudd 

i kontakten 

 

 

Gloppen 11.09.2014 



Gloppen 11.09.2014 



Noen studier 

• En nederlandsk studie viser at 40 % av barna hadde trygge 

tilknytningsrelasjoner i barnehagen (Ahnert et al. 2006) 

 

• Tiden voksne bruke på barn varierer stort, fra 3 til 20 min pr time. 

(Coplan/Prakhash 2003 og Hansen 2010) 

 

• Barn på femten måneder får langt mindre emosjonell støtte fra 

personalet enn foreldre (Deynoot- Schaug et al 2008) 

 

• En amerikansk studie viser at halvparten av personalet er meget 

sensitive i samspill med små barn, og at sensitivtiten synker 

dramatisk med mer enn tre barn (NICHD, 1996) 

 

 



Det gode samspill 

Tilgjengelighet  

 Er du der når jeg trenger deg? 

  Responsivitet  

 (Forstår du meg og gir meg det 

jeg trenger?) 

  Regelmessighet  

 (Er det mønstre i det du gjør 

med meg?) 

  Gjensidighet  

( Forstår du at vi er to personer 

sammen?) 

 Forutsigbarhet  

(Kan jeg kjenne  deg igjen i det 

du gjør?) 

 



Sentrale kvaliteter i en god voksen-barn 

relasjon  
1. Etablere øyekontakt med barnet, og 

følge barnets initiativ. 

2. Benevne og omtale på en aksepterende 

måte det barnet opplever eller er opptatt 

av 

3. La kommunikasjonen få form av en 

dialog, hvor hver enkel har sin tur til å 

utrykke seg – nonverbalt eller med lyder 

og ord 

4. Reager på ønsket atferd ved å imitere 

den, rose  den eller kommentere den med 

en aksepterende stemme og holdning. 

5. Bekreft ved reaksjoner at det barnet har 

ønsket å få fram, er oppfatta og forstått. 

6. Hjelp til med å skape en så god 

følelsesmessig atmosfære som mulig, 

slik at også glede og positive følelser kan 

formildas. (Rye 1993) 

 



Nei - sirkler 

1. Ingen eller lite sensitivitet for barnet sin tilstand eller 

behov, lite innleving. Den voksnes sensitivitet er noe av 

det første som forsvinner når det utvikler seg konflikter 

som får dominerer forholdet. 

2. Lite øyekontakt og lite oppfølging av barnet sine initiativ. 

3. Den voksne påtvinger barnet sin vilje, ofte ved å bruke 

sinte utrykk eller ved å kommandere. 

4. Kommunikasjonen preges av at den voksne forteller 

barnet hva som er forbudt, f.esk ved utrykk som «ikke gjør 

det» , «ikke rør det» Den vaksne glemmer å fortelle 

barnet hva det kan gjøre, eller finn ei løsning som også 

tilfredstille barnet sine ønsker. (Rye 1993) 



 

 

   Småprat. 



Sentrale faktorer  

Et inkluderende læringsmiljø med positivt 

læringsstøtte for alle. 
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    Relasjoner 



Universelle tiltak  
 

• Identifisere og etablere tydelige forventninger i 

barnehagens ulike kontekster (sosiale ferdigheter) 

• Synliggjøre forventningene og støtte barn i aktiv læring 



Noen innledende spørsmål 

• Hvilke forventninger finnes? 

 

• Hvordan er forventningene i de ulike kontekster som 
barnet befinner seg i ? 

 

• Er det forskjell i måter forventningene blir presentert på? 

 

• Har barna blitt  lært forventningene, hvordan? 

 



Sosial kompetanse 

• Det handler i stor grad om å mestre samspill  

• med andre 

• En kompetanse som har stor betydning for barns  

• mulighet til å mestre hverdagen  i barnehage . 

• Sosial kompetanse må læres 

 



• Sosial kompetanse er en sentral beskyttelsesfaktor og kan motvirke  

utvikling av problematferd, mobbing og diskriminering. 

 

• Undersøkelser i norske barnehager har vist at både gutter og jenter i 

større grad reduserer både utagerende og innadvendt problematferd- 

dersom de jobber systematisk med å fremme sosial kompetanse. 

(Lamer og Hauger, 2006,) 

 



Forventninger til barn.  
 

Mål:  

1. Lære sosiale ferdigheter i samspill 

med andre og i ulike aktiviteter og 

oppgaver  

2. Lære barn å følge regler og å «klare 

sjølv».  

3. Skape forutsigbarhet, oversikt og 

trygghet   

 

 Pictogram 

 Planer for øving/praktisering 

 

 

 
 



 

Eksempel måltid 

Voksenrollen  

1. Et måltid som er prega 

av ro og harmoni  

2. Voksne er gode 

rollemodeller 

3. Voksne har fokus på 

barna  

4. Bordet er fint dekka med 

sunn og variert kost 

5. Barna får prøve selv og 

de hjelper hverandre 

 

Forventninger til barna 



 

Måltid 

Voksenrollen  

1. Et måltid som er prega 

av ro og harmoni  

2. Voksne er gode 

rollemodeller 

3. Voksne har fokus på 

barna  

4. Bordet er fint dekka med 

sunn og variert kost 

5. Barna får prøve selv og 

de hjelper hverandre 

 

Forventninger til barna 

• Hjelpe til 

• Spise og drikke selv 

• Sitte på plassen 

Snakke hyggelig med 

hverandre 

• Gå fra bordet når en 

voksen gir beskjed 

• Rydd fat og kopp på 

plass 



                       MÅLTIDET 
VIS RESPEKT  VIS ANSVAR VIS OMSORG 
Vi brukar innestemme 

                                

Vi vaskar hendene før  

måltidet 

 

                      

Vi hjelper kvarandre    

                             

                                                                                        

Vi ventar på tur  

                             

  

Vi sit roleg ved bordet 

                                             

Vi snakkar fint til kvarandre        

                                                                                                         

Vi viser bordskikk 

 

Vi ryddar etter måltidet               

                  

                                  

 

Vi lyttar til kvarandre 
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Sentrale faktorer  

Et inkluderende læringsmiljø med positivt 

læringsstøtte for alle. 
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    Relasjoner 



Universelle tiltak  
 



Hvis et barn ikke kan ….. 

• Hvis et barn ikke kan kle på seg så lærer vi det  

• Hvis et barn ikke kan sykle, så lærer vi det  

• Hvis et barn ikke kan telle, så lærer vi det  

• Hvis et barn ikke kan snakke, så lærer vi det  

• Hvis et barn ikke vet hvordan det skal oppføre seg  

•  vi……… ……lærer   ………straffer,  

Hvorfor kan vi ikke fullføre den siste setningen 

like automatisk som vi gjør med de forrige? 
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Ferdigheter Kompetanse 
Øve, øve, 
øve… 

Positiv 
anerkjennelse, 
og 
oppmuntring 

Bli vist,  
forklart og 
modellert 

Oppfølging 

Utvikling av barns kompetanse 

- voksnes rolle 



Innlæring - tre faser i innlæring 

1. Vise og fortelle 

• Bruke varierte metoder, fortelling, bilde, 

hånddukker 

2. Øve og praktisere/ta i bruk 

• Planlagte aktiviteter, hverdagssituasjoner og 

spontane situasjoner – lærende/gyldne øyeblikk 

3. Opprettholde ferdigheter/kompetanse 

• Se/bekrefte/løfte fram når barn tar ferdighetene i 

bruk – gjenta - repeter 

 

 



BILDE AV TEO – 

pictogram 

forventning 
«Venter på tur», 

Teo- må bruke 

«vente-

muskelen» sin.» 



Å lære positive forventninger «Vi er………….  
 

Fase 1   

Introdusere /identifiser og beskriv forventet atferd  

 

Begrunning/hvorfor lære barn forventninger/sosiale ferdigheter 

 

 

Eksempler 

 

 

Positive eksempel Negative eksempel 

 

 .  

 

 

 

 

 

 

  

Fase 2  Vise/demonstrere 

 

Fase 3 Øve/følge opp  

 

Fase 4 Kartlegge barns framgang 

 

 



Å vise respekt og omsorg  

 

Fase 1  Å introdusere: «Å vere ein god ven»  
 

Begrunning: Venskap er viktig for alle barn. Venskap skaper gode relasjoner og opplevinger, 

gir felleskap og medverkar til barnas sjølvkjensle. 

 

Kva kan vi sjå og høyre når barn er ein god ven, når barn syner ulike venskapsferdigheiter. 

 

Eksempler 

 
Døme: Å vere ein god ven 

Positive døme Negative døme 

Tar kontakt på ein venleg måte  
Dele på leiker og anna materiell  
Ta-tur  
Å vente 
Vise glede og le i lag   
Er hjelpsom 
Å gi kompliment  

Stenger andre barn ute 
Snakkar nedlatande til andre barn og vaksne.  
Vil bestemme og gjere alt på sin måte. 
Ler av andre  
Øydelegg for andre ved å «buse inn», sparke til det dei 
andre driv med o.l 
Vil ha leikane for seg sjølv.  
 

 



Fase 2  Vise/demonstrere 

 Samtale om kva det er å vere ein god ven og korleis vi kan vere ein god ven med alle.  

 Bruk bilete/bøker og rollespel der barna ser, snakke om det å vere ein god ven 

  

Fase 3 Øve/ praktiser gjennom planlagte situasjoner for å fremje kontakt og nærleik 

mellom barna. Vær modell :  

Dele: Eg vil vere ven med deg og nå vil eg dele duplo med deg. 

Tilby hjelp: Hvis du vil kan eg hjelpe deg med å rydde, så blir vi ferdige i lag 

Å vente: Eg kan gå ein runde og slik vente til du er ferdig med å bruke dissa 

Å komme med forslag: Kan vi to bygge noko i lag?  

Glede og begeistring: Du delte med meg, du visste at eg og hadde lyst å leike med 

duplo. Det er snilt og eg blir veldig glad» 

 

Fase 4 Følge opp  

Sjå, lytt og legg merke til barns venskapsferdigheter i naturlege situasjoner. «Å 

så gode dere er med kvarandre», «Så bra at dere hjelper hverandre, « Så hyggelig og 

fint dere har det her»», «Ruth, så fint at du har forslag til det dere kan gjere» «Jammen 

er dere to virkelig gode venner» »Så fint dere deler med hverandre». «Så flott at så 

mange får vere med å leike i lag – dere er jammen hyggelige og greie mot hverandre» 

«Så hyggelig at du Jens sa til Robert at han er grei, det er jammen å vere ein god ven»  

Anerkjenn med ord, blikk og smil ved nære og etablerte venskap. Tilrettelegg for og 

støtt opp nye venskap og kontakter. 

 

Kartlegge barn sin framgang 

 

 



Sentrale faktorer  

Et inkluderende læringsmiljø med positivt 

læringsstøtte for alle. 
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    Relasjoner 
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Nivåer for oppmuntringstegn 
Sosial oppmuntring 
Smil 
Klem 
”Tommelen opp” 
Verbal ros 
Vink og andre gester 
 

Oppmuntring gjennom  konkret oppmuntring 
•Små ting som klistremerker, stjerner etc. 
•Stjernekort,  
•Arm bind (scoopy loops) 

• 3 – 4 åringer klistremerke  er belønning i seg selv  

• 4 – 6 åringer kan bytte inn klistremerker daglig  

 
 

Synlige tegn på ønska atferd (for hele gruppa: samleglass 
for kuler, søylediagram + individuelle belønningsskjema) 
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• Jeg liker at du…. 

• Nå gjør du akkurat slik du skal  

• Du er så god til høre etter når Kari snakker 

• Det er en god måte å …. 

• Takk skal du/dere  ha for at…. 

• Hei, du er virkelig en ordensgutt, du…. 

• Se, så bra Tore greide å… 

• Du verden for en kjempejobb du/dere har gjort 

• Så veldig kjekt det er å være her i lag med dere 

 

 

Ros og anerkjennede 
kommunikasjon 
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Hva betyr ros og 

oppmuntring for oss 

voksne: 

Ei stjerne på skapet frå 

en kollega som setter 

pris på noe du har gjort, 

varmer  



Sentrale faktorer  

Et inkluderende læringsmiljø med positivt 

læringsstøtte for alle. 
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    Relasjoner 



Universelle tiltak  
 

• Proaktiv handtering av problematferd 



 

Problematferd, noen avklaringer 

  

 

1. Hva som er farlig atferd, nulltoleranse atferd 

2. Hva som er slitsomt, men heilt normal atferd 

3. Hva om er atferd midt imellom 

 

 



• Barn trenger grenser fordi de har behov for å bli passa 
på. 

• « jeg kan bevege meg trygt rundt i verden, de voksne 
følger med og de passer på meg» 

• Det er helt avgjørende å ha gode relasjoner med 
nærhet og varme og å kunne lede /ha kontroll over 
situasjoner. Den autoritative voksne 

• Uten god relasjon vil man mislykkes med grensesetting 

• NB: 5:1. (fem ganger vennlighet) 

• Når barn viser problematferd er det av betydning å sette 
fokus på de voksne. 

Grensesetting  

15.09.2015 



Framgangsmåte 

Å møte/reagere på utfordrende atferd 

1: Empatisk 
Jeg kan se at du virkelig vil…det ser ut 

som du føler deg… 

2: Beskrive ønska atferd/ vær modell 
Hvis du ønsker å få det.  

Si: kan jeg få låne 

3: Oppmuntre 
Forstrek ønska atferd  

Du prøver å………..Si: kan jeg 

4a: Hvis barnet følger 

oppfordringa, 
Gi ros/bekreft 0g støtte 

4b: Hvis barnet ikke er i 

stand/villig til å prøve ønska 

atferd. 
Gjør det for barnet ( jeg vil hjelpe deg. 

Kan jeg få låne 

5:Bistå/hjelpe 
Hjelpe, reengasjere barnet ved å 

distrahere eller pek ut akseptabelt 

valg 

Eller 



Registrering: hva skjer – når –hvor og hvorfor  

• Registrering av problematferd  

• Gir konkret oversikt over problematferd -  oppdage mønster og 

sammenhenger – reaksjonsmåter hos voksne - Tiltak/ støtte og hjelp 

• . 

• Når – med hvem – hvordan – avgrensa periode – foreldre informeres 

 

• Grunnlag for igangsetting av støttetiltak – avhjelpe - forebygge nye 

problemer 

 

• Grunnlag for evaluering av effekter av intervensjoner 



En prosess for kartlegging og analyse 

• Trinn 1: Liste over all problematferd hos barnet  

• Trinn 2: Problematferd i prioritert rekkefølge 

• Trinn 3: Utgangspunkt (grunnlinje) 

• Trinn 4: Systemanalyse 

• Trinn 5: Velge hovedmål for arbeidet 

• Trinn 6: Prioriterer mellom aktuelle faktorer 

• Trinn 7: Bestemme delmål 

• Trinn 8: Bestemme tiltak 

• Trinn 9: Evaluerer delmål 

• Trinn10: Bestemme veien videre:  

 



 

Etablere gode strukturer for kompetansebygging for alle tilsette 

 
•   

 

 

 

 

 

Å løfte hverandre mot en felles 

praksis som fremmer barns 

sosial kompetanse, 

forebygge problematferd  og 

gir positiv læringsstøtte til 

alle barn.  
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Teambasert organisering 

• Ressurs-team,  

• Representativt sammensatt, kjernen i barnehagens støttesystem 

 

• Personalteam – hele personalet deltar,  

• Ressursteamet skal innhente innspill og tilbakemeldinger fra 

personalet 

 

• Avdelingsteam 

 

 

 



Kompetansebygging - opplæringsstruktur 

• Opplæringsstruktur (2012 - 2014) 

• Felles arbeidsseminar for hele personalgruppen, høsten 
2012 

• Opplæring av ressurs-team i nettverk 6 g/året (3 t) 
m/veileder ( 36 timer) 

• Internt arbeidsmøte, Ressurs- team (forslag: 1t/uke eller 2 
t/pr 14.dag)   

• Personalgruppen 1g/mnd el hver  6. uke 

 

• Ressursteamet modellerer, prøver ut og veileder  

 

 



Innhold og arbeidsformer i nettverk og i 

barnehagens møter 
 

• Erfaringsdeling 

 

• Kunnskapsformidling  

 

• Rollespill, andre interaktive arbeidsformer 

 

• Oppgaver til neste gang 

 

• Avrunding - evaluering 

 

 



Sentrale faktorer – sjekkliste for implementering    

1. Etablering av  ressurs-team 

2. Personaltilslutning 

3. Familie-involvering 

4. Barnehageomfattende forventninger 

5. Strategier for å lære og anerkjenne de barnehage-omfattende 

forventninger 

6. Hele “pyramide” modellen anvendes/implementeres 

7. Framgangsmåter for å reagere på utagerende atferd 

8. Støtte til barnehagepersonell 

9. Oppfølging, implementering og resultat 
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