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Liten og ny i barnehagen er en del av Program for folkehelsearbeid og har som mål å utvikle en god
modell for tilvenning til barnehagen i Trondheim kommune. Høsten 2019 ble tre tilvenningsmodeller
evaluert. 19 barnehager og cirka 150 ettåringer deltok. Gruppe 1: besøk før barnehagestart og fem dagers
foreldreaktiv tilvenning i gruppe, gruppe 2: fem dagers foreldreaktiv tilvenning i gruppe og gruppe 3:
tilvenning som vanlig. Oppsummert viser logger og intervju at både foreldre og ansatte vurderte at jevnlige besøk i barnehagen før oppstart var en klar suksessfaktor som lettet tilvenningsprosessen. Fem dagers tilvenning ble også vurdert positivt, samtidig som det her kom frem rom for forbedringer av rutinene. Mange ble beskrevet som slitne i uke to i barnehagen, og særlig barn med tre dagers tilvenning.
Fire uker etter oppstart syntes de fleste barna å ha funnet seg rimelig til rette, men enkelte barn hadde
ennå ikke utviklet gode relasjoner til de ansatte. I noen tilfeller var foreldresamarbeidet heller ikke på
plass. Barna hadde etter fire uker et noe forhøyet stressnivå i barnehagen på slutten av dagen, dette falt
til lavt nivå når de kom hjem. For mer informasjon (bla rapport fra barnehagene), se www.litenogny.com
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Forord
Liten og ny i barnehagen er en del av Program for folkehelsearbeid i kommunene 2019-2022 og
gjennomføres i Trondheim kommune, i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og RKBU Midt Norge,
NTNU.
Liten og ny i har som mål å gi små barn en trygg tilvenning til barnehagen. Utprøving av gode
tilvenningsrutiner foregår gjennom prosjektperioden med en trinnvis evaluering og forbedring av rutinene
fra 2018-2022. Trinn 1 ble gjennomført som en pilot i fire barnehager i 2018. Trinn 2 ble gjennomført i
2019 og 19 barnehager deltok. En gruppe barnehager prøvde ut besøk i barnehagen om våren, samt
foreldreaktiv tilvenning i gruppe i fem dager om høsten, gruppe to prøvde ut foreldreaktiv tilvenning i
gruppe i fem dager om høsten, mens gruppe tre skulle gjennomføre tilvenningen slik de hadde gjort
tidligere (stort sett tre dagers tilvenning). Hensikten med den trinnvise modellen er at det årlig
gjennomføres en evaluering av barnehagenes utprøving av rutiner for tilvenning og at denne danner
grunnlaget for en forbedret tilvenningsmodell som prøves ut året etter. Evalueringene omfatter en ekstern
del som gjennomføres av RKBU Midt Norge og en intern del som omfatter barnehagenes egne erfaringer
og som sammenfattes av kommunens prosjektkoordinator.
Denne delrapporten er basert på data som ble samlet inn høsten 2019 (logger, spørreskjema,
gruppeintervju og måling av kortisol) og er utarbeidet av RKBU Midt Norge. Ansatte i barnehagene har
laget sine egne oppsummeringer av erfaringene de gjorde i 2019 og disse er presentert i en egen
delrapport, Prosjektrapport 2019 – Oppsummering av barnehagenes erfaringer.

Trondheim, juni 2020

May Britt Drugli
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INNHOLD

Innledning
I dag går cirka 84 % av 1-2 åringene i barnehage (SSB, 2020). Det betyr at de begynner i barnehagen i en
alder hvor de har et stort behov for trygghet, forutsigbarhet og stabilitet, og hvor de er helt avhengig av å bli
forstått og godt ivaretatt av sine omsorgspersoner. Overgangen fra å være hjemme med foreldrene til å
begynne i barnehage er den første overgangen i et langt utdanningsløp. Det er svært viktig for små barn at
denne blir gjennomført på deres premisser.
Lite forskning
Det foreligger relativt lite forskning på små barns tilvenning til barnehagen (se Drugli, 2017 og Drugli, Lekhal
og Buøen, 2020). De større studiene som er gjennomført, viser at mange små barn har fysiologiske (forhøyet
stressnivå) og følelsesmessige reaksjoner som tilsier at den første tiden i barnehagen er krevende for dem
(Datler, mf., 2012; Ahnert mfl., 2004). I en norsk studie ble det funnet at små barn hadde et forhøyet
stressnivå om ettermiddagen (målt i spytt) i barnehagen 5 måneder etter barnehagestart, mens nivået på
hjemmedager var lavt. Dette var særlig uttalt for barn med lange dager i barnehagen (Drugli mfl., 2017). Vi
mangler imidlertid per i dag norske data om stress i tilvenningsperioden.
Rutiner for tilvenning
I 2017 hadde de fleste norske småbarn fortsatt tre dagers tilvenning med foreldrene tilstede (Drugli, Solheim
og Grip, 2017). Stadig flere reiser imidlertid spørsmål om tre dager er tilstrekkelig for at en ettåring skal rekke
å etablere relasjoner til de barnehageansatte og bli trygg i barnehagen.
Den nye Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2017) vektlegger
at små barn skal få tid til å bli trygge i løpet av tilvenningen, noe som har ført til at mange barnehager nå er i
ferd med å endre tilvenningsrutinene sine.
Nye tilvenningsmodeller
Flere barnehager har de siste årene innført andre modeller for tilvenning enn tre dager med foreldrene til
stede. Jåttå barnehage i Stavanger har fått mye oppmerksomhet for sin modell med en ukes foreldreaktiv
tilvenning i gruppe for alle, og denne ble også beskrevet i Stortingsmelding nr. 19 (2015-2016). Lørenskog
kommune har en ukes tilvenning i sine barnehager. Dette samme har barnehager i flere andre kommuner.
En annen modell, som flere norske barnehager har tatt i bruk, er den danske modellen med «Lekestue» før
barnehagestart i tillegg til at foreldrene er tilstede i barnehagen flere dager om høsten (Brostrom mfl., 2015).
Modellen ble prøvd ut i prosjektet Barnet i Centrum og innebærer at barn og foreldre er på besøk i
barnehagen en time i uken fra april og frem til barnehagestart om høsten. Det settes ikke inn ekstra ressurser
i barnehagen. Foreldrene uttrykker i evalueringen av «Lekestue» at de gjennom de ukentlige besøkene blir
trygge på barnehagen og barnehagens rutiner. Når de er i barnehagen deltar de i de vanlige rutinene, og får
dermed godt innblikk i disse. Evalueringen av modellen viser at selve tilvenningsperioden går lettere når
barna allerede har vent seg til å være i barnehagen og har blitt kjent med i noen i personalgruppen før full
barnehagestart.
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Om Liten og ny
Prosjektet Liten og ny i barnehagen i Trondheim kommune blir gjennomført og evaluert i en trinnvis modell
fra 2018 til 2022. Prosjektet omhandler barnehagestart for de yngste barna og har som formål å sikre en god
overgang mellom hjem og barnehage. Ulike tilvenningsmodeller skal prøves ut og evalueres årlig, slik at
Trondheim kommune kan vedta en Trondheimsmodell for tilvenning ved prosjektslutt. Barnehagenes
deltagelse i Liten og ny er frivillig.
I 2018 ble det gjennomført en pilot i fire barnehager (en i hver bydel) der alle barnehagene prøvde ut en
tilvenningsmodell for ettåringer med gruppebasert, foreldreaktiv tilvenning med foreldre tilstede i barnehagen
i fem dager. Piloten ble evaluert ved bruk av gruppeintervju og logger. Evalueringen av piloten er beskrevet i
Trondheims kommunes prosjektrapport for 2018 (https://litenogny.com/rapport-fra-pilotprosjekt-2017-2018/?
preview=true). Erfaringer fra piloten 2018 ble benyttet for å forbedre modellen for 2019.

I 2019 meldte 19 barnehager seg til å delta i prosjektets trinn to der tre ulike tilvenningsmodeller
skulle prøves ut:

⦁ Modell A :
Foreldreaktiv tilvenning i grupper med foreldre tilstede i barnehagen i fem dager (5 barnehager)
⦁ Modell B:
Besøk i barnehagen på våren (en time en gang i uken), samt foreldreaktiv tilvenning i grupper
med foreldre tilstede i barnehagen i fem dager (6 barnehager)
⦁ Modell C:
Vanlige tilvenningsrutiner. Disse barnehagene ble bedt om å gjennomføre tilvenningen som
tidligere. De fleste oppga på forhånd at de normalt hadde tre tilvenningsdager, men at de var
fleksible basert på barnas behov. Disse barnehagene deltok i datainnsamlingen, men hadde
ellers ingen kontakt med prosjektgruppen (8 barnehager). Alle barnehagene i modell C har fått
tilbud om å delta i prosjektets trinn tre i 2020.
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Metode
Design
Evalueringen har et mixed design der det har blitt samlet inn både kvantitative og kvalitative data. Dataene
har blitt samlet inn på ulike tidspunkt. I juni (T0) besvarte foreldrene et kort spørreskjema. I løpet av de første
to ukene i barnehagen skrev både foreldre og ansatte logger om barnets tilvenningsprosess (dag 1,3,5 og 9).
Ved T1, fire-seks uker etter barnehagestart, ble det gjennomført innsamling av spyttprøver for å måle
stresshormonet kortisol, spørreundersøkelse og gruppeintervju om tilvenningsprosessen.
Prosjektet er godkjent både av REK og NSD.
Deltagere
19 barnehager deltok i Liten og ny 2019. Barnehagene ble fordelt på de ulike modellene utfra geografi (alle
fire bydeler), antall ettåringer som skulle begynne høsten 2019 og hvilke rutiner de allerede hadde for
tilvenningen.
Foreldrene mottok informasjon om prosjektet og invitasjon til å samtykke til datainnsamling etter at de hadde
fått tildelt barnehageplass våren 2019. Av 208 foreldre som hadde ettåringer som skulle begynne i de 19
barnehagene, samtykket foreldre til 153 barn. Ansatte som deltok i datainnsamlingen om de 153 barna, ga
også sitt samtykke.

Datakilder
Logger
På dag dag 1, 3, 5 og 9 under tilvenningsperioden skrev både ansatte og foreldre logg om barnets prosess
med å finne seg til rette i barnehagen.
Vi har logger fra foreldre til 134 barn (50 fra modell A, 48 fra modell B og 36 fra modell C) og fra
kontaktpersoner til 146 barn (48 fra modell A, 49 fra modell B og 49 fra modell C).
Spørreskjema
Før barna begynte i barnehagen (T0), i juni, ble foreldrene bedt om å besvare et kort spørreskjema om
barnets temperament og om egen engstelse i forbindelse med barnehagestart. Det ble fylt ut spørreskjema
for alle 153 barn ved T0.
Cirka fire uker etter barnehagestart besvarte både barnets kontaktperson og foreldrene ut et spørreskjema
om barnets trivsel (Leiden Inventory for the Child’s wellbeing in Day Care), psykiske (Brief Infant – toddler
Socia and Emotional Assessment) , temperament (The EAS temperament Questionnaire), relasjon til barnet
(Student-Teacher Relational Scale og Secure Base Haven) og foreldresamarbeid. Foreldrene besvarte også
på nytt spørsmålet om egen engstelse i forbindelse med barnehagestart. Det ble fylt ut spørreskjema for cirka
110 barn ved T1 (antall varierer mellom ulike skjema). Det var altså ca 30% frafall fra T0 til T1 når det gjaldt
utfylling av spørreskjema, noe som svekker kvaliteten på de kvantitative dataene ved T1.
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Gruppeintervju
4 -6 uker etter barnehagestart ble det gjennomført gruppeintervju av foreldre og ansatte hver for seg i to
barnehager fra hver tilvenningsmodell (totalt 6 gruppeintervju). Disse barnehagene ble tilfeldig trukket ut, og
foreldre og ansatte til ettåringer som hadde samtykket på de aktuelle avdelingene ble invitert til å delta. 24
foreldre og 29 ansatte deltok i intervju. Intervjuene hadde i hovedsak fokus på det som skjedde under
tilvenningsperioden.
Ansatte ved RKBU gjennomførte intervjuene og hvert intervju tok cirka 1 time. Det ble tatt lydopptak av
intervjuene og disse ble sendt til transkripsjon hos Semantix. Lydopptakene ble slettet etter transkripsjonen.
Det samme ble alle navn som eventuelt forekom i tekstfilene.
Spyttprøver
Cirka fire uker etter barnehagestart ble det samlet inn spyttprøver fra barna i løpet av en dag klokken 10 og
klokken 15 i barnehagen, samt klokken 18 hjemme. Dette for å undersøke utviklingen av stresshormonet
kortisol gjennom dagen. En tidligere norsk studie har vist at kortisiolnivået øker fra morgen til ettermiddag i
barnehagen fem måneder etter barnehagestart (Drugli med flere, 2018). Men dette er ikke undersøkt i
tilvenningsperioden og ingen har undersøkt nivået hjemme på kvelden i løpet av tilvenningen.
Spyttprøvene ble tatt ved at barna sugde på en tynn vattpinnne som etterpå ble lagt i et plastrør merket med
barnets id-nummer. Prøvene ble fryst ned først i barnehagen og deretter på RKBU Midt Norge. De ble så
sendt samlet til Universitetet i Trier for analyse av stresshormonet kortisol. Etter analyse ble prøvene
destruert.

Analyse av data
Kvalitative analyser
Kvalitative analyser av logger og intervju ble gjennomført av undertegnede ved bruk av en enkel form for
tematisk analyse (Braun og Clarke, 2006). Først ble materialet fra henholdsvis logger og intervju lest i sin
helhet. Deretter ble tekstene gjennomgått flere ganger for å finne meningsbærende enheter knyttet til de ulike
dagene i loggene og ulike tema i intervjuene. De meningsbærende enhetene ble først markert i teksten og
deretter skrevet ned på et eget ark. Videre ble meningsbærende enheter som innholdsmessig hørte sammen
gruppert i kategorier.
I analysene har det både vært fokus på å finne mønster som gjelder for alle tilvenningsmodellene og
eventuelle forskjeller mellom dem.
Kvantitative analyser
Forskjeller mellom modellene cirka fire uker etter barnehagestart ble undersøkt ved bruk av ANOVA og t-test.
Videre ble korrelasjonsanalyser gjennomført for å finne sammenhenger mellom ulike variabler.
Kortisoldata ble log10 transformert, da kortisolverdier ikke er normalfordelte. De ble deretter analysert med
bruk linear mixed model for å undersøke sammenhengen mellom tilvenningsmodell og tidspunkt på dagen.
For noen av skalaene er det laget grafer for å illustrere deskriptive funn fra hele datamaterialet.
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Resultat
Resultatene fra de ulike datakildene presenteres hver for seg.

FRA LOGGENE
Det er valgt å analysere loggene dag for dag, med fokus på likheter og
forskjeller mellom modellene. Siden loggene fra foreldre og ansatte
har stort samsvar, presenteres funnene for begge informanter samlet.
Sitater er brukt for å illustrere nyanser i svarene.

DAG 1
Foreldre tilstede- stort sett
Når det gjelder foreldrenes tilstedeværelse i barnehagen på dag 1, var det noe forskjell mellom modellene. I
modell A og B var foreldre og barn sammen hele den tiden barnet var i barnehagen, slik det er beskrevet i
prosjektplanen. Det syntes imidlertid å variere noe hvor lenge de var i barnehagen. Selv om prosjektet hadde
anbefalt relativt lang dag, gikk enkelte foreldre og barn hjem etter noen timer. Begrunnelsen for kort dag var
som oftest at barnet virket sliten og/eller ikke fikk sove.
I modell C synes det som om dag 1 for de fleste var en kort dag (et par timer), og at dette var bestemt på
forhånd. I noen logger fra modell C beskrives det at foreldrene forlot avdelingen og overlot barnet til de
ansatte cirka 45 minutter allerede denne første dagen. Dette gjaldt også barn som aldri hadde vært i
barnehagen tidligere.
Barnehagen - kjent eller ukjent?
Her var det forskjell mellom modellene. Flere av barna i modell B som hadde vært i barnehagen på besøk
flere ganger, viste tydelig gjenkjennelse når de kom på første tilvenningsdag, både overfor omgivelser, leker
og personer.
«Når han så porten ble han ivrig»
«Det var helt klart at hun kjente seg igjen og hun ville bort til lekene fra i vår»
«Barna kjente meg igjen»
Noen barn både i modell A og C hadde også vært på besøk i barnehagen på forhånd, men ikke så mange og
systematisk gjennomførte besøk som i modell B. For mange barn i modell A og C var dag 1 deres første
møte med barnehagen.
«Vi hadde ikke vært i barnehagen før noen av oss»
«Alt var nytt, både for barnet og meg»
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RESULTAT FRA LOGGENE

Observasjon fra den trygge basen

På dag 1 var det et helt tydelig mønster i barnas væremåte som kom frem i materialet og som gjaldt de aller
fleste av barna i alle tre modeller.
De fleste barna holdt seg fysisk nær forelderen sin og inntok en observerende holdning denne dagen. Deres
nysgjerrighet i hovedsak var rettet mot leker og andre objekter. I noen grad viste barna interesse også for
andre barn og de ansatte, men dette var på langt nær så uttalt som deres interesse for leker og annet utstyr,
slik det kommer frem i loggene.
«Holdt seg i nærheten av mamma, men lekte litt med noen leker»
«Hadde mye å følge med på, nye leker og nye mennesker»
«Barnet var mest opptatt av lekene, var nysgjerrig, men holdt seg i nærheten av meg»
Enkelte barn ble beskrevet som aktivt utforskende.
«Alt skulle utforskes, alt var spennende»
«Var opptatt av å utforske lekene»

Noen få barn ble beskrevet som forsiktige og lítt overveldet.
«Det ble litt mye, mange folk og mye nytt»
«Hun var stille i dag, mange inntrykk»
«Han ble sliten, mye å ta inn»

Tilgjengelige ansatte
Et annet tydelig mønster denne første dagen var at
kontaktpersonene holdt seg nært barn og foreldre og
var opptatt av å vise at de var tilgjengelige for barna.
«Ansatte var rolig og tett på, men ikke for tett på»
«Jeg var opptatt av å vise interesse og være tilgjengelig»
«Jeg satt på gulvet, søkte blikkontakt og var tilgjengelig»
Når barna sov, eller når det passet slik, virket det som de
fleste ansatte benyttet muligheten til å snakke med
foreldrene, både for å bli kjent med dem, gi informasjon og
snakke med dem om barnets vaner, behov og så videre.
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RESULTAT FRA LOGGENE

Fornøyde foreldre
De fleste foreldre i alle modeller uttrykker stor fornøydhet med dag 1 i barnehagen.
«Veldig bra dag, de har vært imøtekommende og barnet hatt det fint»
«Det har vært en positiv opplevelse for meg og barnet»
«Det var en fin dag. Rolig start med få barn og voksne i rommet»

DAG 3
På dag 3 skiller modellene seg fra hverandre når
det gjelder foreldrenes tilstedeværelse. De fleste
foreldre i modell A og B er sammen med barnet i
barnehagen denne dagen, mens de fleste
foreldre i modell C synes å gå fra barnehagen
etter bringesituasjonen om morgenen. Modell C
beskrives derfor separat.

Modell A og B
Barna "tøyer strikken" selv
De fleste barna i modell A og B beveget seg nå til og fra foreldrene i mye større grad enn på dag 1. De synes
selv å «tøye strikken» mellom seg og foreldrene. Det beskrives at de fleste barna lekte mer med ansatte og
andre barn, utforsket leker og omgivelser, men også at de søkte tilbake til foreldrene ved behov. De fleste
barna var ikke lenger nær foreldrene det meste av tiden, de gikk til og fra. Noen barn søkte mer fysisk nærhet
til foreldrene når de var ute, da de ennå ikke var kjent på uteplassen.
Foreldrene synes mest å ha fungert som en trygg base for utforskning denne dagen.
«Hun har lekt og henvendt seg til de ansatte, har ikke vært så opptatt av meg i dag»
«Barnet mest utforskende, men søkte mor med jevne mellomrom»
«Far holdt seg litt i bakgrunnen og barnet var mer opptatt av meg. Hun vekslet mellom meg og far»

De fleste ansatte og foreldre skrev at de trodde barna hadde hatt en fin dag i barnehagen på dag 3 og at
barna var i en positiv prosess.
«Godt å se at hun holder på å finne seg til rette»
«Bra å ta dette gradvis, det er mye å finne ut av både for liten og stor»
«Beveger seg til og fra mor, har lekt med oss ansatte, strekker sirkelen»
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RESULTAT FRA LOGGENE

Ansatte mer aktive
De fleste ansatte syntes på sin side å være mer aktive overfor barna på dag 3 sammenlignet med dag 1.
Det beskrives at de fleste foreldre og ansatte endret sin atferd overfor barna, foreldrene trakk seg litt unna
og de ansatte var tettere på. Dette var i tråd med det som stod i prosjektskissen.
Noen barn begynte å søke hjelp og støtte hos ansatte, selv om foreldrene var tilstede, mens andre barn
fortsatt søkte foreldrene i slike situasjoner. I flere barnehager hadde ansatte begynt å overta en eller noen
få praktiske rutiner overfor barnet, for eksempel legging og/eller stell, men med foreldrene tilstede i
rommet.
I noen barnehager i modell A og B ble det beskrevet at enkelte foreldre var borte fra avdelingen en stund
denne dagen og at kontaktpersonene tok hånd om barna i det tidsrommet.
Noen sliter
Det beskrives imidlertid også en god del barn som ennå var usikre og holdt seg nær foreldrene på dag 3,
«Nysgjerrig, men usikker, holder seg i nærheten av far», barn som gråt når foreldrene prøvde å forlate
avdelingen, barn som fikk for lite oppmerksomhet fra de ansatte «Barnet hadde trengt mer hengivenhet fra de
ansatte, ellers slipper hun ikke meg»,» og barn som strevde mer tydelig «Var bevisst på hvor jeg var hele
tiden, en ansatt måtte bære henne når jeg gikk ut en tur, gråt mye».

Modell C
Foreldrene "tøyer strikken"
I modell C var de fleste foreldrene ikke tilstede i barnehagen på dag 3. Det syntes imidlertid som de hentet
barna tidlig, slik at dag 3 ble en kort dag. En stor forskjell mellom modell A og B, og modell C denne dagen,
var derfor at de fleste av barna i modell C ikke hadde mulighet til selv å velge om «strikken mellom dem og
foreldrene skulle tøyes», den ble tøyd for dem siden foreldrene forlot barnehagen.
Mange har det bra
De ansatte og foreldrene beskrev at de fleste barna i modell C fungerte
godt på dag 3, de lekte og var i samspill med de ansatte og andre barn.
«Lot han være alene i barnehagen i fire timer, det hadde gått veldig fint.
Virket mye tryggere på de voksne i dag»
«Han var glad og fornøyd da han ble hentet»
«Tror hun har hatt det fint, men også at hun har savnet mor og far».
Noen foreldre skrev at det var vanskelig for dem å vite hvordan barnet
har hatt det, siden de ikke var i barnehagen.
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RESULTAT FRA LOGGENE

Noen sliter
Enkelte barn i modell C hadde tydelige utfordringer på dag 3.
«Vanskelig å gå da hun gråt så fælt»
«De ansatte sa at de hadde måttet bære henne hele tiden,
at hun ble veldig usikker da jeg gikk»
«Jeg ble tilkalt fordi han gråt»
«Jeg måtte komme tilbake fordi han ikke ville sove og det ble mye gråt»
«Har spist og sovet mindre enn vanlig»

DAG 5
Loggene indikerer at de fleste barna var uten foreldre i deler av eller hele dag 5. I modell A og B oppholdt
noen foreldre seg i et annet rom i barnehagen, mens andre gikk hjem en stund. Det synes å variere hvor
lenge de var borte fra barna, noen forlot avdelingen bare en kort stund og andre var borte mange timer. I
modell C syntes de fleste barna å ha en vanlig barnehagedag på dag 5.

Positiv prosess
Det generelle inntrykket fra loggene på dag 5, er at både foreldre og ansatte mente at barna hadde det bra.
Det gjelder alle modeller. Barna kjente seg igjen i barnehagen når de kom om morgenen, tok stadig mer
kontakt med de ansatte og lekte mer med andre barn.
«Det går bedre dag for dag»
«De ansatte virker flinke og barnet virker glad og fornøyd»
«Han har sovet godt og da tror jeg han er trygg»
«Vi kjenner barnet bedre og leser kroppsspråket bedre»
«Ser barnet ennå bruker tid på å bli kjent, men har et bra.
Smiler mye og har spist godt»

I de tilfellene der foreldrene var tilstede i barnehagen sammen med barnet,
synes det som om prosessen fra dag 3 med å «tøye strikken» fortsatte.
Barna var mer sammen med de ansatte og andre barn, og oppholdt seg mindre tett på foreldrene
«Jeg holdt meg litt i bakgrunnen og hun var veldig opptatt av både ansatte og barn»
«I dag var det ikke noe problem at primærkontakten skulle legge henne»
«Jeg blir mer og mer overflødig, men god å ha innimellom»
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Endel gråt
Flere foreldre og ansatte beskrev en del gråt ved avskjed om
morgenen eller når foreldrene forlot avdelingen for en stund på dag 5.
«Gir uttrykk for at hun ikke liker at jeg går fra avdelingen»
«Han gråt fælt, det var vondt å gå»
«Måtte bæres på armen ganske lenge etter at mor dro»
«Barnet hadde en tøff start på dagen da forelderen dro»
Ansatte beskrev også at en del barn gråt i løpet av dagen når de var
uten foreldre, det gjaldt alle modeller.
«Litt tyngre i dag, virker som hun forstår at mamma og pappa ikke er
her»
«Tror hun har savnet foreldrene, var vanskelig å roe etter dupp»
«Ble veldig trøtt og sliten på slutten av dagen- det ble tøft for henne»
«Virket lei seg og sliten, ville heller ikke spise»

Uklare roller - modell A og B
I modell A og B kan det synes som det på dag 5 var en del forvirring med hensyn til rollefordelingen mellom
ansatte og foreldre, og at særlig foreldrene reagerte på det.
«Jeg satt på et kott i fire timer, jeg kunne like gjerne ha jobbet»
«Jeg har vært fem dager i barnehagen, men barnet har ikke hatt mor fem dager i barnehagen»
«Vi burde avtalt mer hvem som skulle gjøre hva, men de er sikkert også usikre»
«Burde hatt bedre dialog om hvem som skulle gjøre hva»
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DAG 9
På dag 9 var nesten alle barna i barnehagen uten foreldre og de fleste syntes å ha vanlig barnehagedag.
Noen få barn hadde foreldre med også denne dagen, fordi tilvenningen av ulike grunner hadde blitt vanskelig.

Trives, men fortsatt i prosess
Både foreldre og ansatte beskriver at barna nå har slått seg enda mer til ro, de viste glede når de kom om
morgenen, lekte med de andre barna, begynte å kjenne rutinene og så videre. Det blir beskrevet at de aller
fleste barna syntes å være i ferd med å finne seg til rette i barnehagen.
«Begynner å bli kjent med flere enn primærkontakten»
«Holder på å venne seg til det»
«I ferd med å bli kjent og trygg»
«Fortsatt ikke helt trygg – men tror hun trives mer og mer»
«God og trygg gutt, søker flere voksne nå»
«Ser at barnet har det bra, utforsker mer, leker mer andre barn»
«Det går bra nå, men må ha mye voksenkontakt»
«Bedre og bedre, men ikke helt komfortabel ennå»

Kontaktpersonen – men også de andre
Mange, både foreldre og ansatte, fremhever kontaktpersonens betydning, samtidig som det ble beskrevet
som positivt at barnet også har blitt mer og mer kjent med de andre ansatte.
«Hun fungerer best når jeg som er kontaktperson er der, men det går bedre med de andre nå»
«Hun gråter fortsatt når primærkontakten går ut av rommet»
«Grei tilpasning, men trenger å være nær kontaktpersonen»
«Det er fortsatt primær som er foretrukket»
«Barnet har blitt kjent med oss alle, ikke bare kontaktpersonen som hun ville være tett på i begynnelsen»
«Han er tryggere og søker til alle»
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Mange slitne barn
En god del foreldre beskrev barn som var slitne om ettermiddagen på dag 9, og en del barn strevde også
med mat og søvn. Her er det noe forskjell mellom modellene.
I modell C beskrev litt over 60 % av foreldrene at barna deres virket slitne eller hadde reaksjoner på
barnehagestarten som kom til uttrykk hjemme, mens 30% av foreldrene i modell A og B gjorde det samme.
«Mye mer sutrete enn før – virker sliten»
«Hun er sulten, tørst og trøtt etter barnehagen»
«Mye mer urolig på kvelden og om natten»
«Han virker veldig glad for å komme hjem, er uslitt»
«Tror han har hatt det slitsomt og skremmende – han ville verken spise eller
sove i barnehagen og de sier han har grått mye»
«Har blitt mer sliten utover uken – mange nye inntrykk»
«Har mye mer behov for kos og nærhet»
«Mye mer sutrete denne uken – henger i beina våre»
«På ettermiddagen er hun veldig sutrete, gråter mye og trenger kos og nærhet»
«Barnet har trengt mer oppmerksomhet enn vanlig og har vært mye våken på nettene»

Noen ansatte rapporterte også om barn som strevde på dag 9 (cirka 30 % i alle tre modeller). Dette var ikke
nødvendigvis de samme barna som foreldrene beskrev som slitne, noe som gjør at den totale andelen barn
som enten foreldre eller ansatte vurderte som slitne blir relativt høy.
«Barnet sliter litt, vil helst være helt nær en voksen hele tiden»
«Barnet har bare blitt trygg på en av oss og gråter når hun ikke er i rommet»
«Har en lang vei fortsatt – er utrygg»
«Fremdeles litt utrygg, spesielt i overgangssituasjoner»
«Hun gråter mye og kommer til å trenge tid – hun må trygges mer»
«Ikke funnet seg til rette, trenger mye nærhet»

Også noen ansatte strever
Enkelte ansatte hadde kommentarer i loggene på dag 9 som gikk på at de opplevde det som noe krevende å
ha foreldre i barnehagen. Det gikk både på at det ble mange voksne tilstede «Det er jo folk over alt på
huset», «Det er mange voksne - barna vet ikke hvem som er ansatte og hvem som er foreldre», at de
opplevde det som krevende å bli observert «Jeg synes det er ubehagelig at de følger med på det jeg gjør»,
samt at foreldrenes tilstedeværelse hemmet deres egen kontakt med barna «Vi blir jo alltid nummer to når de
er her», «Vi får ikke ordentlig kontakt før foreldrene går».
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Noe ulike meninger om antall dager
Det var ikke spørsmål i loggen på dag 9 om synspunkt på antall dager med tilvenning, men noen få foreldre
skrev at de syntes fem dagers tilvenning var for lang tid for deres barn.
«Mulig jeg ikke hadde behøvd å være her i dag – 5 dager er lang tid»
«Barnet kunne prøvd å være mer alene tidligere»
«Hadde ikke trengt fem dager, kunne vært mer individuelt»
Andre foreldre skrev at de på sin side opplevde fem dagers tilvenning
som bra.
«Super tilvenning, ikke gå tilbake til tre dager»
«Bra vi fikk så god tid på tilvenningen»
«Ikke gå tilbake til tre dager»
«Veldig fornøyd med langsom og gradvis tilvenning»

Også flere ansatte uttrykte seg positivt om fem dagers tilvenning.
«Tre dager er egentlig veldig gammeldags, fem dager er bra for alle»
«Ser at barna blir roligere når foreldrene er her flere dager enn før»

Forslag til forbedringer
Foreldre og ansatte kunne skrive forslag til forbedringer av tilvenningsrutine på slutten av hver av loggene.
De fleste av kommentarene omhandlet tilvenningen mer generelt, ikke den enkelte dagen. Her presenteres
et sammendrag av forslag til forbedringer som gikk igjen i materialet.
Besøksdager på forhånd (modell A og C). Dette var det forslaget som ble nevnt flest ganger av både
foreldre og ansatte
Lengre tid mellom oppstart for ulike grupper. Dette forslaget ble nevnt av mange ansatte i modell A og B
som hadde hatt gruppebasert tilvenning, samt av noen foreldre i disse modellene
Bedre samarbeid om hvem som skal gjøre hva med barnet når (rolleavklaring for de ulike dagene)
Bedre utnyttelse av de dagene da foreldrene kan være i barnehagen
Bedre rutiner for utveksling av informasjon om barnet, både før barnehagestart og underveis
Foreldre og ansatte bør ha morgenmøter og oppsummering hver dag i tilvenningsperioden
Flere ansatte tilstede for å ta seg av de «gamle» barna (2 åringene)
Bedre informasjon til fremmedspråklige (oversettelse av skriftlig materiale, bruk av tolk, mer kontakt)
Økt kompetanse i arbeid med fremmedspråklige
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I presentasjonen av data fra gruppeintervjuene
beskrives først funn fra intervjuene av foreldre og
ansatte i modell A og B, deretter fra modell C.

Modell A og B
Besøk et populært tiltak
De to barnehagene i modell B som deltok i intervjuet, hadde invitert til henholdsvis fem og seks besøksdager
på forhånd. Foreldrene som deltok i intervjuet hadde vært på besøk i barnehagen fra 3 til 6 ganger.
Foreldre og ansatte i modell B uttrykte svært stor fornøydhet med faste besøk om våren.
«Vi likte modellen intuitivt veldig godt, den virket riktig»
«Vi var veldig glad vi havnet i den modellen»
«Få det inn i loven – alle burde ha besøksdager»

Ingen hadde negative erfaringer. Alle som deltok i intervjuene mente at dette er et tilbud som bør videreføres
og at det bør være relativt mange besøk i løpet av våren.
Foreldrene viste til at besøkene bidro til at både foreldre og barn ble noe kjent med barnehagen, ansatte og
hverandre:
«Fint å få møtt de ansatte og de andre barna og foreldrene på forhånd»
«Etterhvert ble han ivrig i det vi så barnehagen»
«Vi fikk jo tyvstarte og han ble godt kjent. Dette er en fornuftig måte å gjøre det på.
Passer for småbarn, de blir trygge på forhånd»
«Det var så hyggelig at de andre barna kjente barnet og meg igjen da vi begynte i høst»

Også de ansatte la vekt på at besøkene førte til at partene ble kjent med hverandre.
«Vi kom til august med senkede skuldre fordi vi allerede kjente foreldre og barn litt»
«Foreldrene ble litt kjent med hverandre, noen møttes utenom besøkene også»
«Barna virket trygge da de kom tilbake etter ferien, de visste hvem vi var»
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Gruppe gir sosiale gevinster
De aller fleste som ble intervjuet fra modell A og B hadde positive erfaringer med tilvenning i gruppe. Både
foreldre og ansatte la vekt på sosiale forhold som det å bli kjent med andre i samme situasjon, samhold
foreldrene imellom, at barna ble kjent med hverandre og at det å være en gruppe bidro til trivsel og hygge
«Positivt å bli kjent med andre foreldre, det blir mange gode samtaler
om ting jeg ikke hadde kommet på å spørre om»
«Veldig greit med en liten gruppe, da føler man seg ikke alene»
«Barna har blitt godt kjent, det merker vi nå når vi kommer om morgenen»
«Ser at foreldrene bruker navn på de andre barna nå i ettertid, de kjenner dem»

Et par foreldre mente at det var bedre for små barn med en-til-en tilvenning, fordi det ble mange mennesker å
forholde seg til i gruppen. Det ble også sagt at hvis gruppen bare består av to foreldre og to barn, er det for
lite.

Best å begynne først
En utfordring som ble nevnt av mange, både foreldre og ansatte, var at det ble forskjell på tilbudet til de som
begynte i pulje en (tidlig i august) og de som begynte senere.
«Jeg er glad vi begynte i den første gruppen, da var det så rolig her»
«For oss som begynte senere ble det veldig mange folk i rommet»

Flere ansatte fremholdt at det er et stort problem for kvaliteten på tilvenningen at alle nye barn skal ha begynt
i barnehagen innen 10. august.
«De som begynte først hadde en kjempefordel, da var det så få folk»
«Jeg har dårlig samvittighet for gruppe to og tre, da ble det for travelt. Det ble for tett mellom gruppene»
«Gruppe en knyttet mye sterkere bånd enn de andre»
«Det var ekkelt å måtte ha en ny gruppe så raskt etter gruppe en»
«Det bør være en uke mellom hver gruppe, slik at alle får en god start»
«Det trengs mer tid, men hvordan løse det? Det er jo økonomien som styrer her»
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Foreldreaktiv tilvenning «kjennes riktig ut»
I modell A og B var det lagt opp til at foreldrene skulle ta alt det praktiske ansvaret for eget barn de første
dagene og at kontaktpersonen var tett på barn og foreldre i de ulike situasjonene. Kontaktpersonen skulle i
løpet av de fem dagene gradvis overta stadig flere oppgaver knyttet til stell, måltid og søvn.
Både ansatte og foreldre var positive til foreldreaktiv tilvenning. Dette ble begrunnet med at ordningen er i
tråd med små barns behov, at foreldrene får anledning til å bli kjent med barnehagens rutiner og at de
ansatte blir kjent med barnet og barnets vaner ved å kunne observere barn og foreldre i mange ulike
situasjoner.
«Det mest positive var at vi hadde hovedansvar de første dagene.
Det gjorde barnet mye mer trygg og jeg ble mer trygg på rutinene»
«Egentlig er jo det helt naturlig, det er vi som kjenner dem»
«Det var kjempegull, rolig og trygt for oss begge»
«Gjorde at vi kunne nærme oss barnet forsiktig, vi kunne observere
og se hvordan ulike barn var vant til å bli stelt, lagt og så videre»
«Det var fint, da kunne foreldrene forklare oss hvordan de gjorde ting.
Vi kunne bekrefte foreldrene og det ble mange gode samtaler der og da»
«Det ble mye mindre stress for barna enn vanlig»

Flere dager er bra
Alle foreldre og ansatte som ble intervjuet mente at fem tilvenningsdager var positivt
«Vi så en klar utvikling fra dag tre til dag fire og fem, han trengte alle dagene»
«Vil ikke tilbake til tre dager, det hadde vi med barn 1»
«Mye lettere når vi skal levere i barnehagen for hun har blitt kjent med de ansatte»
«Det var jo først på dag tre barnet begynte å slippe litt taket i meg»
«Før hadde jeg tre tilvenningsdager der foreldrene gikk med en gang på dag tre,
jeg får helt vondt i magen når jeg tenker på det nå»
«Det har vært så lite gråt i høst, barna har fått tid til å bli kjent»
«En veldig god investering både for oss, foreldrene og barna»
«Det har gitt oss en mye mer avslappet høst, med mye mindre gråt»

Rolleavklaring trengs
Flere ansatte og foreldre formidlet at når det gjaldt de praktiske oppgavene, ble det en naturlig prosess der
de ansatte fra dag tre ble mer aktive overfor barnet og gradvis tok flere av de praktiske oppgavene. Her vises
det til at partene snakket sammen og brukte beskrivelsene i brosjyren som et utgangspunkt for denne
prosessen.
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Men det er også mange som viser til utfordringer når det gjelder rolleavklaringer mellom ansatte og foreldre
om hvem som gjør hva når. Utfordringene er de samme som ble beskrevet i pilotprosjektet, og indikerer at
dette er et tema det må jobbes enda bedre med videre i prosjektet.
«Hadde trengt mer informasjon om min og kontaktpersonens rolle»
«Jeg kjente ikke igjen trinnene i brosjyren i praksis»
«De burde tatt mer regi, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, men jeg tror de var usikre også»
«Overgangen burde vært mer fleksibel, først gjorde vi alt og så skulle vi ikke gjøre noe»
«De ansatte kunne godt kommet på banen tidligere»
«Det er ikke så lett å vite når du skal nærme deg, det er faktisk enklere når foreldrene er ute av døra»
«Det ble kunstig når jeg skulle stelle og forelderen stod der og så på»
«Vi var utrygge på opplegget, hvor aktive skulle vi være liksom»

Modell C
Tre dager er ikke alltid tre dager
Intervjuene i modell C viser at den tradisjonelle modellen med tre
dagers tilvenning i praksis kan innebære både færre og flere dager
der foreldrene er sammen med barnet i barnehagen.
«Jeg var egentlig ikke så mye sammen med han etter dag en»
«Den tredje dagen bare leverte vi og gikk»
«Tre dager er brutalt, jeg fikk heldigvis være lenger»
«Vi var der i seks dager, for det trengte han»
«Tredje dagen er tilvenningsdag, da går foreldrene etter frokost»
«Trenger de mer, så er det OK, vi er fleksible»

Aktive ansatte

I modell C beskrives ansatte som jobber aktivt fra første stund med
å etablere kontakt med barna.
«De satt på gulvet og var veldig opptatt av barnet mitt»
«Godt å føle at de var så opptatt av barnet mitt»
«Jeg trakk meg litt unna på dag to, det stod i skrivet»
«De ansatte hadde mest med han å gjøre, jeg satt mest og så på»
«Vi jobber hardt for å bli kjent med barna»
«Vi følger det barna er interessert i»
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Noe uklarhet mht roller
Enkelte foreldre i modell C synes å være usikre på hvor aktive de skal være overfor barnet sitt i barnehagen.
«Tenkte det var best han ble trygg på dem. Jeg holdt meg mest i ro, men det gikk ikke så bra»
«På dag to skulle jeg gå ut en tur, slik at de kunne bli kjent, men jeg så
gjennom vinduet at han gråt og gråt. Det var vondt»
Også ansatte formidler også noe uklarhet med hensyn til rollefordeling og hvor lenge foreldre bør være i
barnehagen
«Det må være tydeligere hvem som gjør hva»
«Hvis foreldrene blir for lenge, kommer ikke vi i posisjon. Da er det bedre at de går»
«Noen foreldre er for kort tid, fordi alt ser så bra ut. Men da kan det komme en reaksjon senere»
«Barna kjenner oss ikke på dag 3, men det kan hende de vet at vi vil dem godt»
«Foreldrene distanserte seg litt, virket som de trodde vi skulle ta alt»
«Barnet kjenner jo ikke oss, og så er ikke foreldrene som de pleier heller. Det blir vanskelig»

Forventer gråt
Både foreldre og ansatte beskriver en del gråt blant barna i modell C, uten at det synes å bli vurdert som
spesielt negativt.
«Til nå har han hylskreket når han har blitt avlevert»
«Det er fryktelig mange som gråter når de blir levert»

Barnas gråt ses av de ansatte på som en normal reaksjon på barnehagestarten.
«Vi forbereder foreldrene på at det kan komme en reaksjon, vi vil gjerne ha det»
«Det er ganske vanlig med en reaksjon etter to-tre uker. Det er bra, vi går egentlig og venter på det»
«Gråt er barnas språk».

Men det er også slik at fravær av gråt ble beskrevet som positivt.
«Det er en fin gruppe i høst, lite gråt»
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Ikke kjent med andre
I modell C begynte barn og foreldre enkeltvis. Foreldrene formidler at de ikke har blitt særlig kjent med andre
barn og foreldre
«Har ikke blitt kjent med noen, ser ikke de andre foreldrene så mye»
«Har ikke lagt innsats i å bli kjent med de andre barna, kan bare navnet på et par»
«Vet ikke om barnet har blitt kjent med andre barn, har ikke hørt noe om det»

Fornøyde voksne
De fleste foreldre og ansatte i modell C som ble intervjuet, uttrykte fornøydhet med tilvenningsrutinene slik de
er.
«Følte oss velkommen og godt tatt imot»
«Føler de ansatte begynner å kjenne barnet mitt, de er engasjerte»
«Vi er heldige med denne barnehagen»
«Synes det fungerer bra. Tror ikke en annen modell er bedre»

Forslag til forbedringer - alle modeller
Endringsforslag som gikk igjen i flere av intervjuene var følgende

Besøksdager
Lenger tid mellom oppstartgrupper
Foreldresamtale om våren
Bedre rolleavklaring ansatte-foreldre
Mer dialog underveis i
tilvenningsperoden
Fleksibilitet mht rutiner
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Om deltagerne
Av de 19 barnehagene som deltok, var 12 (63,2%) private barnehager og syv (36,8%) kommunale. Av barna
gikk 97 (63,4%) i de private barnehagene og 56 (36,6%) i de kommunale. Tre barnehager hadde under 50
barn, ni barnehager hadde 50-100 barn og syv barnehager hadde over 100 barn.
Gjennomsnittsalderen for barna ved barnehagestart var 14,1 måned med en variasjon fra 10 måneder til 19
måneder. Det var 80 (53%) jenter og 71 (47%) gutter i datamaterialet. Videre har 79 (53%) mødre, 31
(20,8%) fedre og 39 (26,2%) mødre og fedre sammen besvart spørreskjema. Når det gjaldt foreldrenes
utdanningsnivå, hadde 59 (51%) fire år eller mer ved høyskole/universitet, 42 (35%) hadde inntil fire år ved
høyskole/universitet og 16 (14%) hadde fullført videregående skole. 106 (90,6%) av foreldrene hadde
norskspråklig bakgrunn, 7 (6,1%) hadde minoritetsspråklig vestlig bakgrunn og 4 (3,4%) hadde
minoritetsspråklig ikke-vestlig bakgrunn.

Var det forskjell mellom modellene fire uker etter oppstart?
Antall dager som foreldrene rapporterte at de hadde vært i barnehagen sammen med barnet varierte mellom
modellene (p<0,001). Foreldre i modell A og B hadde i gjennomsnitt vært flere dager tilstede sammenlignet
med modell C.

Tabell 1. Antall dager med foreldre tilstede i barnehagen (foreldrerapport)

Det ble ikke funnet tydelige forskjeller mellom de tre modellene på noen av de andre undersøkte variablene
fra spørreundersøkelsen fire-seks uker etter oppstart. Dette kan skyldes flere forhold. Det kan være fordi det
faktisk ikke er forskjeller mellom modellene på dette tidspunktet. Om det eventuelt var forskjeller underveis i
tilvenningsperioden, slik noen av de kvalitative dataene tyder på, kan disse ha forsvunnet i løpet av de ukene
som har gått etter oppstart. Manglende funn vedrørende forskjeller kan også skyldes at det var relativt få svar
per modell (cirka 30) ved T1. Det kan føre til fare for såkalte type II feil som innebærer at eventuelle forskjeller
ikke lar seg avdekket. En tredje forklaring, som er den mest sannsynlige, er at i en naturalistisk studie som
dette, har praksis i de ulike modellene vært mer lik enn det som var tenkt fra prosjektets side. For eksempel
hadde noen barnehager i modell C også besøk på forhånd og antall dager med foreldre tilstede i barnehagen
varierte en del i alle tre modellene.
Når de to modellene som har vært med i prosjektet (modell A og B) ble slått sammen og sammenlignet med
modell C, ble det funnet en tendens til høyere skårer (p=0,55 og p= 0,60) i prosjektgruppene sammenlignet
med modell C på trygghet i relasjonen ansatt-barn og nærhet i voksen-barn relasjonen. Men siden p-verdiene
ikke er under 0,5, kan det her være snakk om tilfeldige forskjeller.
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Funn fra gruppen samlet
I det videre presenteres noen funn fra hele datasettet samlet. Selv om vi ikke fant forskjeller mellom
modellene fire-seks uker etter barnehagestart, inneholder dataene interessant informasjon om ettåringer og
tilvenning til barnehagen. Siden det heller ikke ble funnet forskjeller mellom jenter og gutter på noen av
variablene, er det ikke rapportert resultater på kjønn.

Barnets temperament
Foreldrene svarte på et kort spørreskjema om barnets temperament (EAS) før barnehagestart, og det samme
gjorde både foreldre og ansatte cirka fire uker etter oppstart.
Figur 1

Figur 1 viser hvordan foreldre
vurderte at barna deres skåret
på dimensjonen «sjenert/sky»
som innebærer at barnet er
forsiktig og litt engstelig som
type. Her er det slik at til høyere
skåre, til mindre sjenert er
barnet. Skårene går fra 5-25.

Etter fire uker var foreldre og ansatte relativt enige om hvilke barn som var forsiktige og sjenerte.
Korrelasjonen er på r=0,6 (p<0,001). De var også ganske enige om hvorvidt barna var fysisk aktive (r=0,4,
p<0.001) og om barna har lett for å bli frustrert (r=0,4, p<0,001). Men de var ikke enige om hvorvidt barna var
sosiale. På det området synes det som om barna utviser ulik væremåte hjemme og i barnehagen.

Foreldrenes engstelse før og etter barnehagestart
Før tilvenningen ble foreldrene spurt om hvor engstelige de var for barnets barnehagestart.
Svarene fordelte seg slik:
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Figur 3

Etter cirka fire uker ble foreldrene
igjen spurt om hvor bekymret de
var for barnets barnehagestart, og
nå fordelte svarene seg slik:

På begge tidspunkt var det relativt få foreldre som var bekymret for barnets barnehagestart. Etter fire uker
var det en økning i andelen foreldre som var svært lite bekymret. Men det var også fortsatt noen foreldre som
var noe bekymret.

Barnas trivsel i barnehagen
I figuren under ser vi at de fleste barna ble vurdert av foreldrene til å trives godt i barnehagen etter fire uker.
Gjennomsnittsskåren var på 47,8 (SD=5,1). Laveste mulige skåre var 12 og i vår undersøkelse var den
laveste skåren 31. Høyest mulig skåre var 60 og høyeste skåre i vår undersøkelse var 58.
Figur 4

De ansatte hadde omtrent samme gjennomsnittsverdi som foreldrene på vurderingen av barnas trivsel,
M=46,2 (SD=4,0). Korrelasjonsanalyser viser imidlertid at foreldre og ansatte bare var delvis enige om
hvordan det enkelte barn trivdes i barnehagen, r=0,27 (p<0,01), noe som indikerer relativt lav sammenheng.
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Barnas psykiske helse
Foreldre og ansatte vurderte at de fleste barna hadde god psykisk helse. Gjennomsnittet for foreldrenes
skårer var 27,4 (SD=2,5) og for ansattes skårer 25,5 (SD=3,4). Mulige skårer varierte fra 11 til 33. Høye
skårer indikerer god psykisk helse. Som vi ser har de fleste barna høye skårer. Men det er også noen barn
som har relativt lave skårer, og disse trenger god hjelp og støtte.

Det var liten sammenheng mellom foreldrenes og de ansattes skårer av barnas psykiske helse
(r=0,23, p<0,05), noe som indikerer at de skåret det enkelte barn relativt ulikt.

Relasjon ansatte-barn
Figur 6 viser at de ansatte etter fire uker vurderte at de hadde en nær relasjon til de fleste av barna. Mulige
skårer var fra 8 til 40 og vi ser at i vårt datamateriale var det ingen barn med lave skårer. Det er allikevel
noen barn med lavere skårer enn de andre, og disse kan være i risiko for at relasjonen stadig blir dårligere.
Både foreldre og ansatte
vurderte også at de fungerte
som en trygg havn for
barnet. Foreldrene har noe
høyere skårer enn ansatte
(118,4, SD=10,2 vs 105,3,
SD=16,6). Det er relativt liten
sammenheng mellom
hvordan foreldre og ansatte
skårer sin funksjon som
trygg havn for det enkelte
barn (r=0,26, p<0,01).
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Samarbeid mellom foreldre-ansatte
Figur 7 viser at de fleste foreldre var fornøyd med samarbeidet med de ansatte (M=4,60, SD=0,43), men
også at det var noe variasjon i svarene. Lavest mulig skåre er 1 og høyeste er 5. Det var ingen lave skårer.
Figur 7

Ansatte vurderte samarbeidet enda mer positivt enn det foreldrene gjorde, M=4,88, SD=0,27. Her var det
også mindre variasjon i svarene. Heller ikke her er det noen lave skårer.
Figur 8

25

RESULTAT FRA SPØRRESKJEMA

Barnas stressnivå
Kortisolnivået til 151 barn ble analysert for å se om det var forskjell mellom modellene og mellom de ulike
tidspunktene gjennom dagen. Det ble ikke funnet forskjell mellom gruppene, derimot ble det funnet
signifikante forskjeller mellom de tre tidspunktene. For gruppene samlet er nivået av kortisol i barnehagen
høyere klokken 15 enn klokken 10, mens det faller til et vesentlig lavere nivå klokken 18 når barna har
kommet hjem.
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Hensikten med evalueringen av Liten og ny høsten 2019 var å få tilbakemeldinger fra foreldre og ansatte på
gjennomføring av besøk før barnehagestart (modell B) og fem dagers foreldreaktiv tilvenning i gruppe
(modell A og B). Det er modeller for tilvenning som skulle prøves ut i Liten og ny dette året. I tillegg ønsket vi,
om mulig, å sammenligne disse tilvenningsmodellene med den «vanlige» norske tilvenningsmodellen med
foreldre tilstede i tre dager (modell C).
Besøk – en suksessfaktor
Besøk før barnehagestart står frem som en ubetinget suksess. Besøkene ble gjennomført i løpet av våren på
den avdelingen/basen barnet skulle begynne på til høsten sammen med en eller flere av de ansatte som
skulle jobbe der.
Både foreldre og ansatte viser til at gjennom ukentlige besøk på cirka en time, fikk de små barna en unik
mulighet til å venne seg til å være i barnehagen, uten at det ble opplevd som krevende for dem. De var
sammen med foreldrene sine og fikk gjøre seg kjent med omgivelser og nye mennesker i ro og mak. Det
syntes å fungere bra at foreldre, barn og ansatte var sammen på gulvet og at de ansatte la frem noen faste
leker og/eller materialer hver gang. En sangstund, gjerne på slutten av besøket, syntes også å fungere godt.
Barna ble møtt med samme lekene og sangene når de kom tilbake til barnehagen om høsten, og de fleste
viste tydelig at de kjente igjen disse. Barna hadde gjennom besøkene etablert en viss tilhørighet til
barnehagen, noe som både foreldre og ansatte mente lettet tilvenningsprosessen.
Under besøkene fikk også foreldre og ansatte anledning til å begynne på en rolig bli-kjent prosess, noe som
la et godt grunnlag for det videre samarbeidet. I tillegg fikk foreldrene mulighet til å etablere kontakt med
andre foreldre og barn, det samme gjaldt barna. Det ble etablert kontakt og tilhørighet på flere plan under de
jevnlige besøkene i løpet av våren.
Besøk krever organisering fra de ansattes side, men tilbakemeldingen var at det var verdt innsatsen. Den
eneste negative tilbakemeldingen på besøk var at det burde vært flere av dem. Deltagerne mente at besøk
bør begynne så tidlig som mulig etter tildeling av barnehageplass og vare helt frem til sommerferien. På den
måten vil alle barn og foreldre få anledning til å delta på flere besøk.
Blant de som ikke hadde gjennomført besøk (modell A og C) var det mange, både foreldre og ansatte, som
foreslo innføring av besøk som en forbedring av tilvenningsrutinene i egen barnehage.
Ja til fem foreldreaktive dager i gruppe
I modell A og B vurderte de fleste, både foreldre og ansatte, at fem dagers foreldreaktiv tilvenning i gruppe
bidro til en god tilvenningsprosess for små barn. Den store gevinsten som kom til uttrykk med denne
modellen via logger og intervju, var at barna selv kunne bestemme når de ville utforske nye relasjoner til
ansatte og andre barn, og når de ville være nær foreldrene sine. Når foreldrene var i rommet, kunne barna
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selv styre når de beveget seg til og fra. Foreldrene kunne fungere som trygg havn for regulering av følelser
og trygg base for utforskning, alt etter hva barnet deres hadde behov for. Loggene beskriver tydelig hvordan
barna «tøyde strikken» mellom seg og foreldrene i sitt eget tempo gjennom den første uken når foreldrene
var tilstede alle fem dagene. Disse loggene er nærmest en beskrivelse av tilknytningsteorien i praksis.
En forutsetning for at denne modellen skal fungere, synes å være at de ansatte er tilstede på gulvet sammen
med foreldre og barn, og aktivt jobber med kontaktetablering overfor barnet fra første stund. Her trer
kontaktpersonens rolle tydelig frem i datamaterialet. Det er også en forutsetning at de ansatte er trygge på
sin rolle og greier å samarbeide med foreldrene om den gradvise overtagelsen av oppgaver overfor barnet.
En annen gevinst med modellen synes å være at den fremmer sosial kontakt barna imellom, foreldene
imellom, mellom foreldre og de andre barna, og mellom ansatte og foreldre/barn. I en gruppe foregår det
naturlig mye sosial interaksjon, og partene ble kjent ved å være sammen og delta i felles aktiviteter. Dette
kom til uttrykk både i logger og intervju.
I modell A og B fremhevet de fleste ansatte at de denne høsten hadde opplevd langt mindre gråt i
barnegruppen enn det de tidligere har vært vant til. Det ble formidlet at de mye raskere enn normalt kunne
begynne å ha et vanlige pedagogisk opplegg fordi barna var rolige og klar for samspill, lek og utforskning.
Tidligere hadde mye tid om høsten vært brukt på å roe, bære og trøste barn som gråt og var lei seg i løpet av
barnehagedagen. Lite gråt i barnegruppen de første barnehageukene ble her tolket som en indikator på at
tilvenningsrutinene hadde bidratt til trygghet.
Utfordringen med foreldreaktiv tilvenning i gruppe synes å være å få til den gradvise overgangen der
foreldrene trekker seg tilbake, uten å forlate rommet for raskt, og kontaktpersonen på en naturlig måte
overtar stadig mer av kontakt og oppgaver overfor barnet. Her ble det, som i pilotprosjektet høsten 2018,
avdekket noe usikkerhet både blant foreldre og ansatte knyttet til hvem som skulle gjøre hva når. Det var
særlig dag 4 og 5, som av enkelte ble opplevd som noe vanskelig. På noen avdelinger var foreldrene stort
sett tilstede i rommet, men hadde en mer tilbaketrukket rolle overfor barnet og forlot avdelingen kun i korte
stunder. På andre avdelinger var foreldrene på et eget rom det meste av disse dagene. De sistnevnte
opplevde at deres barn i praksis kun fikk tre dagers tilvenning med foreldre tilstede.
En annen stor utfordring i store barnehager med mange nye småbarn, var at tilbudet syntes å bli vesentlig
bedre for de gruppene som startet først, sammenlignet med de som begynte senere. Det ble påpekt at det
var for kort tid mellom gruppene, og dette gikk utover både de som begynte og ikke minst de «gamle» barna.

Fornøydhet med tre dager – men hva med barnas behov?

Også i modell C er de fleste foreldre og ansatte fornøyde med tilvenningsrutinene. Det på tross av at
mange barn ikke var mye sammen med foreldrene i barnehagen de tre dagene.
Det kan synes som om kunnskapsgrunnlaget for tilvenningsrutinene ikke nødvendigvis bygger på nyere
teori og forskning om hva som fremmer små barns trygghet og tilknytning i barnehagen. I følge Schore og
Schore (2008), som er hjerneforskere, er det for eksempel kun de barnet kjenner som er i stand til å
regulere barnet når hun/han er redd, sliten eller har andre vanskelige følelser.
Små barn som er utrygge vil kunne vise det med å bli frustrerte eller klengete, men de kan også tilpasse
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Små barn som er utrygge vil kunne vise det med å bli frustrerte eller klengete, men de kan også tilpasse
seg ved ikke kreve kontakt med de voksne og tilsynelatende greie seg fint på egen hånd (se Drugli, 2017).
Det er god grunn til å tro at små barn som raskt befinner seg uten foreldre i barnehagen, og som ennå ikke
har blitt kjent med de ansatte, i en periode er emosjonelt utrygge. Det vil alltid ta tid for et lite barn å bli
kjent med nye mennesker. Utfra de beskrivelsene vi fikk fra logger og intervju, synes det å være behov for
at en del barnehager i modell C går gjennom og vurderer sine tilvenningsrutiner opp mot små barns
behov.
Slitne barn i uke 2

I loggene for dag 1, 2, 3 og 5 er det mange beskrivelser av at barna finner seg godt til rette i barnehagen,
mens på dag 9 var beskrivelsene mer nyanserte. Der det tidligere ble beskrevet «Trives godt» «Går fint,
virker trygg», var flere beskrivelser på dag 9 som «Går stadig bedre», «Er i ferd med å finne seg til rette,
men strever», «Gråter en del, men virker tryggere dag for dag». På dag 9 beskrives videre mange slitne
småbarn, særlig hjemme på ettermiddagen. Det er størst andel av slike beskrivelser i modell C.
Loggene tyder på at for mange barn er uke nummer to i barnehagen krevende. Dette er i tråd med det
som for eksempel også Ahnert og kollegaer (2004) fant i sin studie. Det kan være at det er denne uken
barna særlig kjenner på fraværet av foreldrene, fordi de ennå ikke er godt nok kjent med de ansatte.
Slapper av hjemme

Analysene av stresshormonet kortisol fire uker etter oppstart, viste ingen forskjell mellom gruppene. Men
de viste til gjengjeld at selv om barna hadde et forhøyet stressnivå klokken 15 i barnehagen, falt dette ned
til et normalt lavt nivå klokken 18 når barna var hjemme.
Dette er et viktig funn som tydelig viser foreldrenes store betydning for at de yngste barnehagebarna skal
falle til ro etter en barnehagedag som både gir dem mye, men som også kan være krevende. Det ble kun
tatt spyttprøver en dag i denne evalueringen, og funnet bør derfor undersøkes i flere studier.
Lovende funn fire-seks uker etter oppstart

Vi fant nesten ingen forskjeller mellom modellene fire-seks uker etter oppstart. Det kan, som tidligere nevnt
være på grunn av svakheter med designet og frafall ved T1, men det kan også være fordi forskjeller
tidligere i tilvenningsprosessen har utjevnet seg i løpet av de ukene som har gått. I studien til Datler med
kollegaer (2012), fant de at mange barn hadde funnet seg til rette i løpet av de første to månedene.
Samlet viste dataene fra spørreskjema at foreldene nå er lite bekymret for barnets barnehagestart, de
fleste barns synes å trives i barnehagen, de fleste barna har god psykisk helse – men noen sliter, de
ansatte vurderer at de har gode relasjoner til de fleste barna – men noen relasjoner har relativt lave skårer
(det er en tendens til bedre relasjoner i modell A og B sammenlignet med modell C) og det er et godt
samarbeid mellom foreldre og ansatte – men foreldrenes svar varierer mer enn de ansattes.
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For de fleste barna vurderer foreldre og ansatte at de har det bra i barnehagen cirka en måned etter oppstart,
noe som indikerer at barna tilpasser seg til det nye livet. Men det verdt å understreke at for noen barn synes
det å være behov for tilpasset støtte og oppfølging, blant annet i form av bedre relasjoner til de ansatte.

Ansatte og forelde må snakke sammen

De kvantitative dataene viser at ansatte og foreldre vurderer forhold rundt det enkelte barn relativt
forskjellig. Dette er noe forskningen har vist over mange år. Det kan være mange årsaker til at ansatte og
foreldre vurderer samme barn forskjellig når det gjelder trivsel, psykisk helse, foreldresamarbeid med mer.
De kan legge vekt på ulike forhold og barn kan ofte være noe annerledes i barnehagen enn hjemme.
Funnene understreker hvor viktig det er at ansatte og foreldre snakker sammen om barnet og hvordan
barnet har det, både hjemme og i barnehagen, slik at partene til sammen får en best mulig forståelse av
barnets helhetlige fungering.

Styrker og begrensninger

En styrke med denne evalueringen er at den retter fokus mot et tema som i liten grad er undersøkt, nemlig
barns tilvenning til barnehagen. Det er videre samlet inn nesten 300 logger fra foreldre og ansatte, noe
som har gitt en stor mengde data samlet inn i løpet av tilvenningsperioden. Loggene vurderes å være den
mest solide datakilden i denne evalueringen, både på grunn av antall, men også fordi loggene fulgte
barnas prosess fortløpende gjennom de to første ukene.
Svakheten med evalueringen er designet som er naturalistisk, og derfor ikke det best egnede til å avdekke
forskjeller mellom de tre gruppene gjennom kvantitative analyser. Antall deltagere ble også relativt lavt ved
T1. Videre er det viktig å understreke det kun ble foretatt gruppeintervju ved to barnehager i hver modell,
og at disse deltagerne ikke behøver å være representative for foreldre og ansatte i de andre barnehagene
i de tre modellene.

Neste trinn i utprøvingen

På grunn av COVID-19, kan prosjektets neste trinn ikke gjennomføres som planlagt i 2020. Det ble blant
annet ikke mulig å gjennomføre besøk i barnehagene i vår. Barnehagene som er med dette året prøver ut
digital informasjon til foreldre før oppstart, samt foreldreaktiv tilvenning i gruppe fem dager i høst. De skal
ha spesielt fokus på gjennomføringen av dag 4 og 5, for å finne frem til rutiner som fungerer bedre enn de
vi har til nå. Evalueringen 2020 blir gjennomført i form av gruppeintervju av hhv foreldre og ansatte cirka
tre uker etter barnehagestart.
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