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Hva er trivsel?

• Objektiv vs. subjektiv

• Dynamisk

• Utfordringer med småbarn



Hvordan kan vi observere småbarns trivsel?

Småbarn med høy trivsel 
uttrykker glede, vitalitet (energisk 
og livlig), er avslappende og viser 
indre fred, er åpne for andre og 
selvsikker, og er i kontakt med 
sine følelser (ikke undertrykke 
følelser og fortsetter lett fra 
forskjellige opplevelser) 

(Laevers, 2005).



Barns trivsel i barnehagen

I hvilken grad et barn føler seg 
trygg med ansatte, og hvor 
komfortabel barnet føler seg med 
andre barn i gruppen og i 
barnehagens fysiske miljø

(Van IJzendoorn et al., 1998).



Hvordan går det med barn i norske 
barnehager?
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Hva påvirker barns trivsel i barnehagen?

• Barns temperament: 
konstitusjonelle individuelle 
forskjeller i selvregulering, 
oppmerksomhet, emosjonell og 
motorisk reaktivitet. 

• Hvordan reagerer barnet på nye 
situasjoner, på ansatte og andre 
barn?



EAS Temperament Survey for Children
(Buss & Plomin, 1984)

Shyness (f.eks., lett sjenert, det tar lang tid før barnet blir trygg på 
fremmende)

Emotionality (lett for å gråte, har lett for å reagere med sterke følelser)

Sociability (liker å være sammen med andre mennesker, vil heller leke       
med andre enn å leke alene)

Activity (er alltid på farten, er full av energi)



Sammenhengen mellom barns temperament 
og trivsel i norske barnehager (Van Trijp et al., 2021)



Goodness-of-fit theory (Thomas & Chess, 1977)

• Barns temperament                      Miljø 

• «Goodness-of-fit» vs. «Poorness-of-fit»



Moderator effekt prosess kvalitet 
(Van Trijp et al., 2021)

Sjekket for:

• Nærhet og konflikt mellom 
barn-ansatte

• Kaos på avdelingen

• Emosjonell og atferdsmessig 
støtte (CLASS)



Moderator effekt lav og høy konflikt 
(Van Trijp et al., 2021)



Moderator effekt høy konflikt (Van Trijp et al., 2021)



Moderator effekt høy emosjonell-
atferdsstøtte (Van Trijp et al., 2021)



Konklusjon

• Barns trivsel i barnehagen er en base 
for deres utvikling og læring nå og 
senere i livet

• Barns temperament og relasjoner med 
ansatte kan påvirke barns trivsel

• Følg nøye med på barna fra starten i 
barnehagen

• Se på individuelle behov og tilpasse seg 
barnet

• Snakk med kolleger





Takk!
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