
 

TUNING IN TO KIDS - TIK 

Hvordan gir du barn emosjonell støtte og veiledning? 

Å gi emosjonell veiledning vil si å: 

 Bli mer bevisst på barnets følelser, spesielt når følelsene er av lav intensitet (som 

skuffelse eller frustrasjon) 

 Se på barnets følelse som en mulighet for nærhet og læring 

 Kommunisere din forståelse og aksept for følelsen 

 Hjelpe barnet til å bruke ord for å beskrive hva han/hun føler 

 Hvis det er nødvendig: Å hjelpe barnet til å løse problemer. Du kan også formidle at 

alle ønsker og følelser er akseptable, men at ikke alle handlinger er det 

 

Ton deg inn på barnets følelser 

Barn vil vanligvis fortelle deg om dine antagelser om følelsene deres er riktige eller gale, 

spesielt om du sier det på en forsiktig måte. Ofte, når barn først får dreisen på å si hvordan de 

føler det, er det lurt å begynne med å navngi følelsen for å få en idé om hvorvidt du har hatt 

rett. 

 

1. Legg merke til følelsen 

 

 Legg merke til hvordan du tror barnet føler seg. 

 Hvilke ansiktsuttrykk/kroppsspråk har barnet? 

 Hvilke følelser kan det være at han eller hun kjenner på i denne situasjonen? 

 Hvordan ville du føle deg i en lignende situasjon for voksne? 

 

2. Klargjør med et spørsmål 

 

 Dette hjelper barnet til å finne ut hvordan han/hun føler seg. 

 Du ser ganske bekymret ut. Er det noe vi kan snakke om? 

 Ble du redd når du ikke fant meg i butikken? 

 Hvordan følte du deg når du så at Tore lekte med Kristian? 

 Ble du frustrert når Berit sa at du måtte låne bort den boken du er så glad i? 

 Jeg lurer på om du kanskje følte deg litt sinna på søsteren din 

 

3. Reflekter/speile følelsen 

 

 Forslå en følelse du tror barnet ditt kjenner på. 

 Det ser ut som om du er veldig glad 

 Du virker litt lei deg 



 

 Jeg kan se at du er veldig frustrert 

 Det ser ut som du er litt engstelig 

 Jeg vedder på at du følte deg ganske gretten        

 Det ser ut som du er skikkelig glad 

 Du virker litt trist 

 Jeg kan se at du er frustrert 

 Er du lei deg? 

 Du ser skikkelig sint ut 

 Det høres ut som du var skikkelig redd 

 Hmm! Hvordan var det for deg? 

 Det ser ut som du er litt engstelig                                                                                                                                      

 

4. Lokaliser følelsen i kroppen 

 Du kan spørre hvor barnet kjenner følelsen i kroppen sin. Det er veldig viktig for barn 

å lære at følelser både er i hodet deres og i kroppen deres. 

 Hvor i kroppen føler du deg sint? 

 Jeg lurer på om magen din føler seg litt engstelig? 

 Det ser ut som du kanskje føler tristheten din i skuldrene dine 

 

5. Å vise empati 

 Snakk om hvordan du vil føle det i en lignende situasjon. 

 Jeg ville ha følt meg sint om søsteren min hadde fått lov til å gå ut og jeg måtte bli 

hjemme. 

 Jeg føler meg trist når jeg ikke er inkludert av vennene mine 

                                                                                

Hva skjer når vi avviser barns følelser? 

 

Mye av det vi som voksne sliter med gjennom livet skyldes følelser som ikke blir håndtert på 

en god måte. Ved å gi barna hjelp til å bli kjent med følelsene sine og å uttrykke de på 

hensiktsmessige måter utvikles deres emosjonelle kompetanse.  

 

Å snakke om følelser og forklare hva som skjer i kroppen og i hodet når man blir sint, lei seg, 

glad eller redd gir barna sosiale ferdigheter. Når du støtter og setter ord på følelsene lærer 

barna hvilken følelse de kjenner på. Ved å lære å uttrykke det de føler på en måte som 

aksepteres av andre vil barna også lære at de får hjelp og støtte ved å dele hvordan de har det. 

Men det er ikke alltid like lett. Mange reagerer uten å tenke over det, med å overse eller 

bortforklare, spesielt de følelsene som skaper ubehag hos oss voksne.  

 

Når ettåringen faller har vi lett for å si «Det gikk bra! Opp igjen!». Men selv om fallet kanskje 

ikke gjorde særlig vondt, kan det oppleves både frustrerende og skremmende for ettåringen. 

Hvis vi i stedet tar barnet opp på fanget og sier «Uff da, falt du? Jeg skjønner at du syntes det 

var litt skummelt. Det er frustrerende når man ikke klarer å løpe så fort som man har lyst til» 

vil barnet etter hvert forstå at det han kjenner inni seg er frustrasjon og redsel, og at å få trøst 

er noe som får det til å gå over. Forteller vi derimot at det ikke er noe å bry seg om lærer han 

at følelsene han kjenner på ikke er noe å ta på alvor. 

 



 

Barns emosjonelle utvikling 

Små barn har en lavere kapasitet til å regulere egne følelser enn det større barn og voksne har. 

Barnets alder og modenhet har en betydning for både kognitive evner og evne til å regulere 

følelser og handlinger. Barnehagebarn er ofte: 

 

 Selv-fokuserte og ser ofte alt fra sitt eget perspektiv. Det betyr at de kan mene at ting 

skjer på grunn av dem selv - for eksempel når foreldrene er sinte eller diskuterer (- 

også når det ikke har noe med dem å gjøre) 

 Har vansker med å skjønne andres meninger 

 Har vansker med å dele - for eksempel låne bort leker/dele leker med andre barn 

 Tror på det som andre sier til dem - f.eks at at de er slemme, rampete, dumme. 

 Har problemer med å skjønne at noe er varig, - eks døden eller hvis foreldrene går fra 

hverandre 

 Misforstår betydningen av ord. Det henger også sammen med språklig utvikling 

 Misforstår tidsbegreper. Forstår f.eks ikke hvor lenge fem minutter eller en time er.  

 Har lett for å "oppføre seg dårlig" når de er sultne, slitne eller syke  

 Vi kan ha lett for å forvente mer av små barn enn de faktisk er i stand til å håndtere 

fordi vi glemmer at de utviklingsmessig har en lavere kapasitet kognitivt og 

reguleringsmessig. 

 


