
Hvem er jeg og hvilke behov har jeg? 

Tilvenning og tilknytning 

"Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna 

oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge 

til rettefor omsorgsfulle relasjoner mellom barnet og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, 

glede og mestring" Rammeplanen om å ivareta barnas behov for omsorg 

For at barnet ditt skal få en trygg tilknytning i barnehagen trenger barnet at du er trygg på oss. Du må 

overleve barnet på morgenen – istedenfor at vi må bryte han/henne ut av armene dine. Det sender ingen 

gode signaler. Ved å "gi" barnet til oss – viser du  med hele deg at du er trygg på oss og at her er det fint å 

være. Barnet ditt trenger at vi er tilgjengelige, imøtekommende og har en evne til å tone oss inn på barnet 

slik at barnet opplever at vi er en "trygg base".  

Med tilknytning forstår vi at det er de emosjonelle bånd som knytter barnet til sine omsorgspersoner over tid 

og sted. Det er helt normalt at barnet ditt reagerer på atskillelse fra sine foreldre. Det kan være 

hjerteskjærende for dere som foreldre, men dette kan vi. Vi anerkjenner barnets følelser, kan hjelpe til med å 

la det bruke overgangsobjektet og også titte i "barnehageboka mi". Overgangsobjektet kan være en koseklut 

eller den bamsen dere har kjøpt 3 eksemplarer av fordi det blir krise hvis bamsen blir borte. Når barnet ditt 

bruker en konkret gjenstand, som er hjemmefra og som har kjente lukter – kan barnet slippe å bruke all sin 

energi på å lage indre bilder for å "minnes/tenke på" mamma og pappa. Overgangsobjektene fungere som 

symboler på den kroppslige nærheten barna har opplevd med foreldrene; .med spesielle lukter, smaker og 

berøringsopplevelser. Vi legger til rette for at det er de voksne i barnehagen som kjenner barnet best – som 

regulerer bruken av overgangsobjekter og smokk.  

Vi ønsker å gi barna en passe dose med barnehagehverdagen. De skal få tid til å venne seg til skifte av 

omsorgspersoner, men de skal også presenteres nye regler og metoder slik at barnets glede over 

utforskningen kan utvikles og holdes ved like.  

I Vik Formingsbarnehage har vi ikke primærkontakt. Vi ser allikevel at noen barn velger seg ut en person 

som i større grad er «trygg base» for barnet.  

Anerkjennelse og Respekt  

Å behandle barn som likeverdige subjekter, med respekt for deres opplevelsesverden og deres følelser - er 

viktig for å styrke barnets selvfølelse. Barna skal møtes som medmennesker og med respekt for den de er – 

akkurat nå. Det hevdes at det å bli anerkjent av dem vi er avhengig av, handler om psykologisk liv eller død. 

Barn er sårbare og avhengige, derfor er det også risikabelt for dem. Muligheten for å bli misforstått, avvist, 

oversett og invadert er alltid til stede.  

 

Hvorfor skal vi la barn medvirke og hvordan er det mulig å gjennomføre dersom vi ikke ser barn som 

subjekt? Det er på den måten vi lar barns perspektiv komme til uttrykk og kan følge barnets intensjoner. 

Barna liker (selvfølgelig) ikke når deres integritet blir krenket ved at de fysisk eller verbalt nedvurderes. 

Barna har fokus på relasjoner med både andre barn og voksne og at svarene deres peker mot betydningen av 

tilknytning og fellesskap.  

 

Å anerkjenne barnet betyr også at vi må se på hvordan omsorgsbegrepet forstås og utøves. De elementære 

behovene som stell, hygiene, mat, søvn/hvile og lignende er vesentlig, men også de mentale, relasjonelle og 

følelsesmessige sidene. I moderne tid er tanken om at barn skal møtes ut fra sine egne forutsetninger og at 

voksne rundt dem er villige til å lytte og gå inn i forhandling – fremfor tanken og praksisen rundt det at barn 



skulle straffes til lydighet hvis de ikke var slik de voksne forventet heldigvis økende.  

 

I lek uttrykker barn seg aller tydeligst som subjekt sammen med andre likeverdige subjekter (andre barna). 

Når barn leker uttrykker de og gir form til tanker og følelser som ellers ville vært vanskeligere å få tak i. De 

får et forhold til egne og andres opplevelser. Å møte barn som subjekt innebærer derfor å vise respekt for 

deres lek, formidle forståelse for at her foregår det prosesser som er viktige for dem ut fra deres eget 

perspektiv. Voksne som greier å forholde seg til leken på barnas egne premisser, kan bidra til utvikling av 

demokratiske holdninger.  

 

Det å møte barn som subjekter med rettigheter i forhold til eget liv, forutsetter å gi opp tradisjonelle roller 

hvor voksne ser barn som mangelfulle og tar sin definisjonsmakt for gitt. Det fordrer en ny samfunnsmessig 

forståelse av barnehagens betydning i barns og familiers liv, samt en voksenrolle hvor voksne tar ansvar for 

å møte barns perspektiv og opplevelser med omsorg og utfordringer. 

”Jeg anerkjenner deg som et individ med rettigheter, integritet og en seperat identitet. Jeg gir deg retten til å 

ha dine erfaringer og opplevelser. Jeg behøver ikke godta dem som riktige; jeg er simpelthen villig til å la 

deg ha rett i ditt syn” (Schibbye).  

 

Anerkjennelse inneholder ingredienser som lytting, forståelse, aksept, toleranse, bekreftelse og åpenhet. Det 

å bli anerkjent for de følelsene jeg har er veldig viktig.  Det er det for oss alle. Små og store. Som voksne må 

vi både ta ansvar for relasjonen med barna, men også for å kunne jobbe med å sette ord på følelser. Følelser 

er ikke noe vi skal kvitte oss med, overse eller kontrollere.  

 

Psykologisk førstehjelp (revidert, med utgangspunkt i årets årsplan) 

Barnehageåret 2016/2017 startet Holebarnebarnehagene arbeidet med å bli kjent med tankegangen, 

materialet og tilnærmingsmetoden som helsesøster og kommunepsykologen har jobbet med en periode. 

Psykologisk førstehjelp – grønne tanker, glade barn skal fremme barns evne til egenomsorg, empati og 

prososial adferd. Vi ønsker å stimulere barns tanke- og følelsesbevissthet. Det er lurt å lære seg å bli god til å 

takle vanskelige situasjoner og ubehagelige følelser tidlig i livet. 

Ideen bak tiltaket er at ved å lære barn hvordan tanker og følelser henger sammen – skal barna hjelpes til å 

forstå og akseptere både egne og andres følelser og tanker. På denne måten kan vi hjelpe barna til å regulere 

egne følelser og utvikle gode holdninger til seg selv og andre.   

Tenkebamsene "Rød" og "Grønn" er i fokus. Gjennom dem skal vi lære hvordan noen tanker er hjelpsomme 

(grønne) og noen er mindre hjelpsomme (røde). Vi skal lære om ulike følelser – som er et resultat av tankene 

– og at de har ulike styrker. Det er greit å ha alle slags følelser, men vi kan ikke la følelsene bestemme alt. 

Vi skal blant annet lære å kjenne igjen sinne, redsel, tristhet, flauhet, selvkritikk og stolthet. Tenkebamsene 

skal fremme barnas forståelse av at tanker kan skape følelser. Bamsene skal  hjelpe barna til å snakke om 

vanskelige følelser. Barna skal lære å gi  makt til de gode tankene for å dempe de negative følelsene.  

Teoretisk er tiltaket forankret i at de røde tankene er det som man i kognitiv atferdsterapi omtaler som 

automatiske tanker. De grønne tankene blir kalt alternative tanker. Det blir lagt vekt på å oppmuntre til å 

finne alternative tanker som kan være mer hjelpsomme. En viktig antagelse er at tankeprosess og det man 

gjør – påvirker følelser. Bamsene blir konkrete påminnelser om tankene.  

 



 

 Hva ønsker vi av dere foreldre/foresatte?  (skriv fra kommunepsykologen)  

 

Å være foreldre handler i stor grad om å kunne håndtere egne følelser og behov for så å kunne møte barnets 

behov. Dette er ikke alltid like enkelt. Dere er barnas viktigste rollemodeller. "Perfekte foreldre" finnes ikke, 

våg å være i utvikling sammen med barnet ditt!  

Her er noen tips til hverdagen:  

 Spør om barnet kan vise/tegne/fortelle om tenkebamsene rød og grønn og hvordan man bruker dem. 

 Sett ord på følelser som viser seg i hverdagen (barnets, dine og andres).  

 Hjelp barna å gjenkjenne og beskrive hva de kjenner i kroppen og sett ord på følelsene.  

 Vis interesse når barna sier hva de tenker og føler  

 Bruk begrepene røde tanker og grønne tanker ofte nok til at de blir en del av barnas hverdagsspråk.  

 Sett ord på egne følelser, røde tanker og grønne tanker når du tar deg selv i å overreagere eller gjøre 

noe litt dumt. Slik kan noen av hverdagens "småfeil" bli utgangspunkt for læring og barna kan se 

hvordan du som voksen håndterer vanskelige situasjoner.  

Tanker og følelser er en viktig del av hverdagen til barna og vi ønsker derfor å snakke med dere foreldre/ 

foresatte om tanker og følelser som barna uttrykker både hjemme og i barnehagen. Sammen kan hjelpe 

barna til å handle i tråd med Grønn. La oss snakke om tanker og følelser på samme måte som vi snakker om 

solkrem, hoste, skiftetøy, mat, soving, dagens aktiviteter, små og store hendelser. 

 

 


