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Gruppeøvelse
• Velg et klistremerke som 

dere føler representerer 
en emosjon dere hadde i 
løpet av uken og svar på 
følgende spørsmål:

– Hvilken følelse er 
det? 

– Hva gjorde at du 
følte det?

– Hvor i kroppen
merket du følelsen?

– Hva følte du om å 
føle det? 
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Tuning in to Kids: Rollespill
Å være unnvikende:

Pappa og Sara

Pappa:Hva er i veien?

Sara: Bildet mitt er stygt.

Pappa:La meg se. Sara, det er et vakkert bilde. 

Hva er det som er feil med det?

Sara: Det er ikke noe bra. Annas bilde var mye 

bedre...

Pappa:Å ikke vær tåpelig kjære. Bildet ditt er like 

bra som hennes, det er jeg sikker på. 

Sara: Hæ?

Pappa:Kom igjen, la oss lese en bok. Dette går 

bra. 

Sara: Neei. Jeg vil ikke! (hun går ut av 
rommet)

Å være emosjonsveiledende:

Pappa og Sara

Pappa:Hva er i veien?

Sara: Bildet mitt er stygt.

Pappa:La meg se. Sara, det er et vakkert bilde. Hva er det 

som er feil med det?

Sara: Det er ikke noe bra. Annas bilde var mye 

bedre...

Pappa:Hmm…så du føler deg litt skuffet over at bildet ditt 

ikke er like bra som Annas?

Sara: Ja.

Pappa:Det er frustrerende når du prøver skikkelig hardt og 

så tenker du at bildet ditt ikke er skikkelig bra. Jeg 

blir også lei meg når jeg ikke gjør det så bra som 

jeg vil. 

Sara: Mmm. Men hun likte ikke bildet sitt, hun heller. 

Pappa:Det høres ut som dere begge var litt skuffet over 

bildene deres. Var det andre ting i barnehagen 

som du tenker at du  gjorde greit på i dag? 

Sara: Ja, jeg var først ferdig med å rydde opp all 

malingen og Wendy sa at det var veldig bra. 

Pappa:Å, det er flott. 

Sara: Ja.

Pappa:Bra jobba!

Disposisjon

• Teoretisk og empirisk bakgrunn
– Emosjonell kompetanse

– Emosjonsveiledning

– Utvikling av emosjonell kompetanse

– Foreldres innvirkning

– Meta emosjoner

– Foreldrestiler

• Tuning in to Kids
– Teoretisk modell

– Øvelser og aktiviteter

– Gruppeledere

– Gruppemøtene

– Forskning på TIK
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Kort om Tuning in to Kids

• Tuning in to Kids (TIK) er et evidensbasert emosjonsfokusert 
foreldreveiledningsprogram utviklet i Australia av Sophie Havighurst & Ann Hayley
(Havighurst & Harley, 2007)

– Det er også utviklet en versjon for:

– > tenåringsforeldre: Tuning in to Teens (TINT)

– > småbarnsforeldre: Tuning in to Toddlers (TOTS)

– > fedre: Dads Tuning in to Kids 

• Bygget fra bunnen av som et forebyggende, emosjonsfokusert tiltak til bruk i 
førstelinjen

• Programmet går over seks påfølgende 2-timersøkter, pluss en oppfriskningsøkt
noen uker etter avslutning. Tema på alle samlingene er emosjonsveiledning, som 
adresseres med forskjellige øvelser hver gang

• http://www.tuningintokids.org.au/

Tuning in to Kids

• Programmet er basert på arbeidet til anerkjente emosjonsforskere 
og klinikere (Denham, 1998; Faber & Mazlish, 1980, 2000; Ginott, 1965; 
Gottman et al., 1997; Greenberg et al., 1995; Izard, 2002; Linehan, 1993; Safran & 
Greenberg, 1991)

• Tuning in to Kids (TIK) ble utviklet som et alternativ til mer 
atferdsorienterte foreldreveiledningsprogram. Man ønsket fokus på 
«time in» fremfor «time out»

– Ett studie sammenlignet Tuning in to Kids med det atferdsorienterte
behandlingsprogrammet Trippel P (PPP), og fant at begge intervensjoner 
hadde omtrent samme effekt på atferdsvansker (Duncombe et al., 2016).

• TIK har vært gjort i flere land, blant annet i Australia, Storbritannia, 
Tyskland, Iran og Tyrkia.

• Vi er nå i gang med å undersøke effekten av Tuning in to Kids i 
Norge: N-TIK effektivitetsstudie

http://www.tuningintokids.org.au/
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Bakgrunn

• Mennesker som hører på egne og andres emosjoner, 
og som bruker denne informasjonen, har kvalitativt 
forskjellige erfaringer fra de som ikke gjør det 
(Gottman, 1995)

• De har nærere og mer tilfredsstillende forhold, kan 
mestre livets utfordringer, har bedre helse og 
velvære, og har større sannsynlighet for å oppnå sine 
mål 

Bakgrunn

• Folk har sluttet å høre på både sine og andres 
emosjoner

• Følelser blir heller undertrykt enn uttrykt (eks: 
ønskelig å ”holde seg fattet” i en begravelse og ikke  
være synlig lei seg)

• Det å skjule, eller benekte, sine emosjoner kan ha 
store konsekvenser for psykisk helse
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Bakgrunn

• Balanse mellom å inntone seg på sine følelser og uttrykke 
dem godt  - og ikke bli altfor overveldet av emosjonene slik at 
de forstyrrer det å leve

-> optimal emosjonell intelligens / kompetanse

• Vår emosjonelle kompetanse læres i de tidlige 
barndomsårene, og bygger på vår indre emosjonelle stil

• De direkte og indirekte emosjonelle beskjedene som foreldre 
gir barna sine vil ha en signifikant betydning på barnas 
emosjonelle utvikling

TIK´s målsetning

• Mål: å hjelpe foreldre med å lære og støtte deres 
barn til å forstå og uttrykke emosjoner på en 
passende måte

• Fremmer:

– bevissthet og mer kunnskap om emosjoner til barna

– kapasitet til å kontrollere, uttrykke og forsterke dem

• Maksimerer sosiale, atferdsmessige, læringsmessige, 
kognitive og fysiologiske utfall
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Teoretisk og empirisk plattform

• Inspirert spesielt av John Gottman

• Han og kolleger forsket på samspill 
mellom foreldre og barn over flere tiår

• De fant at en gruppe foreldre som gjorde noen enkle ting når 
deres barn var emosjonelle, fikk barn som synes å mestre 
følelser på en mye bedre måte gjennom sin utvikling 

– > emosjonelt kompetente barn

Emosjonell kompetanse

• Emosjonsveiledende foreldre fikk emosjonelt 
kompetente barn

• Disse barna var generelt bedre til å takle følelsene sine 
enn andre barn

• Disse ferdighetene inkluderte:

– bedre til å regulere sine egne følelsesmessige tilstander

– bedre til å roe seg selv når de var urolige eller opprørte

– var kjappere til å roe ned hjerteslagene sine 

– deres evne til å roe seg selv også fysiologisk synes å bidra 
til at de hadde færre infeksjoner/var mindre syke
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Emosjonell kompetanse

• Emosjonelt kompetente barn var

– bedre til å fokusere sin oppmerksomhet

– bedre til å forholde seg til andre mennesker

– bedre til å forstå andre

– bedre vennskap

• kort sagt: de synes å ha utviklet en type IQ om andre 
mennesker og om følelser, en slags ’emosjonell 
intelligens’

Emosjonsveiledning

Fem steg: 

1. Bli bevisst barnets følelser 

2. Se på barnets følelse som en mulighet til intimitet 
og læring 

3. Vær lyttende og empatisk, anerkjenn og akseptér
barnets følelser 

4. Hjelp barnet til å sette ord på følelsen 

5. Hjelpe barnet å løse problemer, og sette grenser når 
det er passende
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Emosjonsveiledning

• Gir oss et rammeverk for hvordan kommunisere om følelser

– Foreldre tilbyr barna sine empati og hjelp til å mestre negative 
følelser som sinne, tristhet og engstelse

– Bidrar til å skape mer nærhet og varme mellom foreldre og barn

– Fin oppførsel, lydighet og ansvarlighet kommer fra samhørighet 
og varme i familien (og ikke å unngå utagering)

– Følelsesmessig samhandling mellom familiemedlemmer lager 
grunnlaget for verdier og moralsk utvikling

Emosjonsveiledning

• De fem stegene i emosjonsveiledning skaper et rammeverk 
for hvordan beholde nære og personlige relasjoner til barna 
dine mens de vokser opp

• Nøkkelen til å være en god oppdrager finner vi altså ikke i 
komplekse teorier eller bestemte familieregler eller 
lydighetsformler…

• …men i de varme følelsene du har for barna dine, tydeliggjort 
gjennom empati og forståelse 

(dette kan virke lett, men mye - livet, erfaringer, egne følelser - kommer fort i veien)
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Emosjonsveiledning

• Alle foreldre har evnen til å emosjonsveilede

• De fleste bruker grunnaspektene ved 
emosjonsveiledning – det å være støttende, lyttende 
og empatisk – med partnere, venner, utvidet familie, 
kollegaer mm 

• Essensen i emosjonsveiledning er utvikling av 
relasjonsferdigheter: de gjør at vi kan relatere oss til 
andre mennesker på meningsfulle måter

Gruppeøvelse

Oppgave:

• Hvordan reagerer du vanligvis hvis venner er opprørt, 
sint eller har det dårlig?

– Hva gjør du? Hva ville du ha sagt?

• Når du selv trenger emosjonell støtte, hvilke 
kvaliteter setter du da pris på hos en venn?

• Bruker folk de samme ferdighetene og kvalitetene 
med barn?

(Disse øvelsene er basert på arbeidet til Linda Metcalf (1997), og tilpasset TIK)
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Emosjonell kompetanse

• De fleste førskolebarn har evne til å kommunisere om deres følelser 
og kan regulere dem (Denham, 1998)

• De kan også i økende grad forstå kompleksiteten til emosjonelle 
erfaringer, inkludert at: 

– det er sosiale og kulturelle regler omkring det å vise emosjoner 
(Saarni, 1999) 

– en kan oppleve ulike emosjoner på samme tid (Denham, 1998))

– som et resultat av å tolke andre menneskers emosjoner, kan en 
begynne å ta andres perspektiver og bli empatisk (Eisenberg et al., 
1996) 

• Disse aspektene er relatert til barns evne til å utvikle vennskap, løse 
konflikter, lære på skolen ved å kunne fokusere og konsentrere seg, 
og å oppnå deres mål 

Emosjonell kompetanse

• Emosjonell kompetanse utruster barn med fleksibiliteten til å respondere 
på stressende livshendelser på en resilient/beskyttende måte

• De kan uttrykke følelser av tristhet, sinne, skuffelse, sorg eller tap, og finne 
måter å mestre disse følelsene på – heller enn å undertrykke deres 
emosjoner, eller å reagere med aggresjon

• Hvis barn har evne til å forstå, kommunisere, og regulere deres emosjoner, 
kan de respondere på stressorer på en sosialt passende, fleksibel og 
adaptiv måte 

• Sosialiseringserfaringer inkluderer den måten foreldre interagerer med 
barna sine på, og generelt relasjonelle erfaringer barna blir eksponert for 
(søsken, lærere, venner)
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Emosjonell kompetanse

• Individuelle forskjeller i temperament

– Barn er forskjellige i deres indre tilbøyeligheter til å reagere på 
emosjoner, og i deres evne til å regulere emosjoner 

• Noen barn kreves det mye for å bli emosjonelle, mens andre lett blir aktiverte

• Noen bruker lang tid på å dempe emosjonene slik at de kan gå videre

• Når disse barna har fått hjelp til å lære effektive 
emosjonsreguleringsstrategier, kan de redusere intensiteten av 
deres emosjonelle reaksjoner til situasjoner (Gottman, Katz, & 
Hooven, 1997), som igjen gir lavere risiko for å problematiske utfall

Foreldres innvirkning på barns 
emosjonelle kompetanse

• Sammenhengen mellom foreldres sosialiseringspraksis 
og barns emosjonelle kompetanse er godt etablert 
(Denham et al., 2001; Eisenberg et al., 1997; Morris et al., 2007) 

• Foreldre påvirker barnas emosjonelle kompetanse via: 

– rollemodell for uttrykk og regulering av emosjoner 

– reaksjoner på barnas emosjoner

– diskusjon og veiledning av barnas emosjoner 

– den emosjonelle konteksten de setter rundt barna
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Foreldres innvirkning på barns 
emosjonelle kompetanse

• I de tidlige årene i barns liv er de avhengige av 
foreldrenes hjelp for å kunne regulere emosjoner 

• Ettersom barna utvikler seg vil foreldrene lære dem 
om emosjoner, og de vil i økende grad forstå og 
regulere egne emosjoner

• Noen foreldrestiler viser seg mer optimale enn andre 
med hensyn til dette 

– > emosjonsveiledende foreldrestil

Foreldres innvirkning på barns 
emosjonelle kompetanse

• Longitudinell forskning av Gottman og kollegaer (1996; 1997) 
har gitt noen av de mest detaljerte beskrivelsene av de ulike 
foreldrestilene, og hvordan de påvirker barns emosjonelle 
regulering og andre aspekter av utviklingen. 

– Gottman et al. fant at måten positive og negative 
emosjoner ble håndtert og veiledet av foreldrene på var en 
avgjørende del av den emosjonelle sosialiseringen 
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Foreldres innvirkning på barns 
emosjonelle kompetanse

• På bakgrunn av detaljerte intervjuer med foreldrene, 
konkluderte de med at foreldre har en personlig teori om 
emosjoner, kalt en Meta-emosjons filosofi. 

– Antagelser som blir formet av foreldrenes erfaringer fra deres oppvekstfamilie 
og som fortsetter å bli fornyet opp gjennom livet 

• Denne filosofien påvirker deres tanker og responser til egne 
og andres emosjoner.

– for eksempel: en forelder som tenker at sinne er tap av kontroll, og derfor 
undertrykker sinte emosjoner, kan tenkes å ha vanskeligheter med å lære sitt 
barn optimale måter å forstå og regulere sinne på, og heller ikke hvordan man 
løser konfliktsituasjoner 

Meta-emosjoner

• Meta-emosjonsideen handler om en persons holdninger og 
oppfatning om følelser og hvordan de viser dem

• Gottman og kollegaene hans har funnet ut at en persons 
meta-emosjons-filosofi ofte er et resultat av tidlige erfaringer 
med følelser i oppveksten, så vel som senere erfaringer i livet 

• TIK-kurs bruker øvelse som gir deltakerne mulighet til å 
reflektere over opprinnelsen til deres egne meta-emosjoner
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Meta-emosjoner

• Det stedet vi lærer mest om oppdragelse er fra den 
oppdragelsen vi selv fikk som barn. Hvilket betyr at vi tar med 
oss mange oppfatninger om hva foreldrerollen innebærer inn i 
våre egne familier. 

• Husker du tankene du hadde som barn om at ‘jeg skal aldri 
gjøre dette mot mine egne barn?’ Refleksjon rundt dette 
hjelper oss med å belyse hvilke holdninger som var 
hjelpsomme og hvilke som ikke var det.

• Meta-emosjon handler altså om hva vi tenker og føler om å ha 
følelser.

Gruppeøvelse

• Hvilken følelse/hvilket følelsesuttrykk var mest 
akseptert i din oppvekst?
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Foreldres innvirkning på barns 
emosjonelle kompetanse

• Gottman og kollegaer fant sammenhenger mellom 
foreldrenes Meta-emosjons filosofi og foreldrestil, og barns 
evner til å regulere emosjoner

• De konkluderte med at barn lærer om ulike måter å håndtere 
emosjoner på ved å se på deres foreldre, og ved å bli veiledet i 
metoder for selvberoligelse, inhibering av negativ affekt, og 
fokusert oppmerksomhet (Gottman et al., 1997). 

Foreldres innvirkning på barns 
emosjonelle kompetanse

• Foreldre som støttende veiledet deres barns emosjonelle 
læring 

– hadde en tendens til å ha større nivåer av varme

– var mindre kritiske til deres barns emosjoner og atferd

– hadde større sannsynlighet for å bruke læringsstiler som strukturerte 

– verdsatte deres barns forsøk på å løse emosjonsaktiverende 
situasjoner 
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Foreldres innvirkning på barns 
emosjonelle kompetanse

Andre foreldrestiler Gottman og kolleger identifiserte var:

• Emosjonsunnvikende oppdragelsesstil

– hvor forelderen ikke er oppmerksom på emosjonene, eller minimerer og 
unngår emosjonene. Denne forelderen kan fortsatt være både varm og 
imøtekommende overfor barnet, men unngår å snakke om eller å tillate 
barnet å uttrykke vanskelige emosjoner

• Emosjonsfordømmende oppdragelsesstil 

– hvor forelderen dømmer eller er kritisk overfor emosjoner hos barnet, ofte 
ved å kritisere barnet når det uttrykker vanskelige (eller positive) emosjoner

• Ettergivende oppdragelsesstil

– hvor forelderen tillater alle emosjoner og deres uttrykk, men hjelper ikke 
barnet med å regulere disse emosjonene eller å løse problemene som førte til 
disse emosjonene 

Unnvikende foreldrestil

• Foreldre som har en stil som hovedsakelig er unnvikende: 

– ignorerer følelsene til barnet sitt

– tror at det viktigste er å være positiv og ikke dvele ved negative følelser

– syns det er vanskelig å utholde at et barn er lei seg, sint, redd, osv

– bruker distraksjon som en måte å hanskes med følelsene til barnet sitt

– avfeier barnets følelser som en del av «å bare være et barn» eller «de forstår 
egentlig ikke»

– synes det er vanskelig å vise sine egne følelser

– avfeier tristhet, og forsøker å kontrollere eller å skjule sinne

• Barnet ditt kan komme til å tro at hans/hennes egne følelser er feil, 
upassende eller ugyldige. Han/hun kan tro at det er noe feil med dem på 
grunn av måten de føler seg på. De kan ha vanskeligheter med å regulere 
sine egne følelser 
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Dømmende foreldrestil

• Foreldre som har en stil som er hovedsakelig 
dømmende: 
– vurderer og kritiserer barnets følelser

– har behov for å grensesette det følelsesuttrykkene til barnet sitt

– ser på følelser som en væremåte som må kontrolleres

– ser på tristhet som at «barnet får det som det vil» eller er manipulativ

– misliker spesielt sinne 

– tror at negative følelser er dårlige sider ved en person

– tror at å vise følelser er svakt, og at barn må være tøffe for å overleve

– viser ikke sine egne følelser bortsett fra når de er veldig sinte eller 
deprimerte 

Dømmende foreldrestil

• Barn av foreldre som er dømmende kan komme til å tro at 
deres egne følelser er noe feil, upassende eller ikke gyldige. 
De kan komme til å tenke at det er noe feil med dem på grunn 
av måten de føler på. 

• Gottman & co fant at utfallene for disse barna ofte var mer 
alvorlige. De fant koblinger mellom dømmende foreldrestil og 
senere depresjon, spiseforstyrrelser, alkohol- og 
rusproblemer, samt antisosiale problemer. 
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Ettergivende foreldrestil

• Foreldre som har en ettergivende stil: 

– aksepterer følelser, men hjelper ikke barnet sitt med å forstå følelsen

– viser mye empati

– er ikke i stand til å bruke sitt barns følelser til å lære bort problemløsningsstrategier

– setter ikke grenser

– tror det er lite man kan gjøre med negative følelser annet enn å la de fare

– er ofte uklar om betydningen av barnets emosjonelle opplevelse 

– har en «fingrene-av-fatet» idé om håndtering av følelser 

– viser sine egne følelser, men ofte uten å være i stand til å løse dem

• Barnet ditt vil kanskje ikke lære å regulere følelsene sine. De kan ha 
problemer med konsentrasjon, samt å danne vennskap og komme overens 
med andre barn, spesielt når de er emosjonelle.

Emosjonsveiledende foreldrestil 

• Foreldre som har en stil som er hovedsakelig emosjonsveiledende: 

– ser følelser som en mulighet for intimitet og læring

– setter pris på barns følelser

– skaper tid til å snakke med barna om følelser

– prøver å finne ut hvorfor barnet ditt føler det slik det føler 

– hjelper barnet ditt til å være bevisst følelsen, navngi den, og utrykke den

– viser empati og søker nærhet

– unngår å kritisere eller stemple barnet (som dum, sjenert, slem, tullete)

– klarer å forbli rolig og hjelpe barnet til å løse problemer

– er klar over sine egne følelser 

• Barnet ditt vil lære å stole på følelsene sine, regulere sine egne emosjoner 
og løse problemer. Han/hun vil få god selvtillit, høy læringsevne og 
kommer godt overens med andre. 
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Foreldres innvirkning på barns 
emosjonelle kompetanse

• Flere studier viser sammenhengen mellom 
emosjonsveiledning og barns emosjonelle kompetanse og 
atferd (Lagace-Seguin & d`Entremont, 2006; Morris et al., 2007; Ramsden & 

Hubbard, 2002; Schwarts, Thigpen, & Montgomery, 2006; Shipman et al., 2007)

• Barn som mottar emosjonsveiledning viser større 
sannsynlighet for å ha bedre kognitive ferdigheter, sterkere 
sosiale ferdigheter, viser mer prososial atferd, og har færre 
fysiske sykdommer enn barn som ikke har erfart denne 
oppdragelsesstilen (Eisenberg, 2001; Eisenberg et al., 1998; Gottman et al., 

1997)

TIK: Teoretisk modell

Parenting: 

•Attitudes/beliefs

•Emotion coaching

•Mindfulness

•Responsiveness

Child Emotion Competence

•Emotionality

•Emotion Regulation

•Emotion Knowledge

Child  Factors

•Temperament

•Neurophysiology

•Gender

•Cognition/language 

Social/Cultural 

Factors

Child 

Outcomes

•Behaviour

•Social Skills

•Academic 

•Health

Family of 

Origin 

experience 

with 

emotion

Parent Functioning 

•Emotion awareness

•Emotion wellbeing

Family  Emotion 

climate

Parent 

Meta-

Emotion 

Philosophy

Tuning in to 

Kids 

Program
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TIK: Teoretisk modell

• TIK-programmet fokuserer på foreldres: 

– meta-emosjons filosofier (deres tanker og reaksjoner til deres 
egne og andres emosjoner).

– bevissthet på emosjoner og emosjonell velvære (med mål om å 
forbedre det emosjonelle klimaet i familien)

– holdninger og tanker omkring oppdragelse, så vel som 
ferdigheter i emosjonsveiledning 

• Vi forventer at disse aspektene av oppdragelsen vil påvirke 
barnas emosjonelle kompetanse, så vel som barnas utfall 
når det gjelder atferd, sosiale ferdigheter, akademisk 
fungering og helse

Øvelser og aktiviteter i TIK

• Tuning in to Kids™ inkluderer et vidt spekter av 
opplærende øvelser og aktiviteter, for å kunne tilpasses 
til ulike lærings- og foreldrestiler og for å forsikre om at 
deltakerne fortsetter å delta/engasjere seg i 
programmet (engagement). De vanligste 
tilnærmingene som blir brukt i Tuning in to Kids™ er: 

– Psykoedukasjon

– Tilfeldig læring

– DVD materiale

– Brosjyrer 

– Hjemmeoppgaver og aktiviteter
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Psykoedukasjon i TIK

• En stor del av programmet involverer det å lære om nye 
konsepter vedrørende barns utvikling og 
oppdragelsesteknikker 

• Hvordan gruppelederne gjør dette i praksis avhenger av 
gruppens utdanningsbakgrunn, størrelse, språklige 
ferdigheter og engasjement 

• Generelt anbefales det å holde presentasjonene ganske 
informasjonsrike, og å snakke med notater – ikke bruke 
overhead/lysbilder 

• Deltakerne synes ofte at presentasjoner er mer 
interessante og underholdende om det er diskusjon 
underveis 

Tilfeldig læring i TIK

• Generelt lærer mennesker mer og er mest mottakelige til en 
ny tankegang/strategi når innholdet er personlig relevant for 
dem

• Når gruppemedlemmer tar opp temaer som er relevante for 
programmets mål før de er ment å skulle bli dekt, burde man 
adressere dem på det tidspunktet

• Denne tilfeldige læringen gjør at informasjon kan gis til 
deltakerne på et tidspunkt hvor det er stor sjanse for at de tar 
det til seg, og gjør også at deltakerne forsikres om at man er 
responsiv overfor deres behov 
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Tilfeldig læring i TIK

• I et eksempel på tilfeldig læring i programmet, blir temaet 
sjalusi tatt opp etter et rollespill 

• Man tar tid til å diskutere hva sjalu var, om voksne opplevde 
sjalusi, og om hvordan personer håndterte det i hverdagen

• Deltakere har funnet denne diskusjonen personlig relevant for 
deres emosjonelle bevissthet, en faktor som er vist å hjelpe 
foreldres evner til å veilede deres barn. 

Gruppeøvelse

– Få et nytt søsken

– Spise du noe ikke liker

– Begynne i barnehagen

– Gå og legge seg når andre barn er våkne

• Ekvivalente hendelser hos voksne som vekker 
de samme følelsene?
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Rollespill i TIK

• Den beste læringen skjer når foreldre praktiserer ferdighetene de 
lærer om. Det å forstå konseptet om Emosjonsveiledning er lett, 
men det å iverksette ferdighetene kan være vanskelig

• Rollespill fyller gapet mellom teori og praksis 

• Rollespill med manus er veldig nyttige i begynnelsen av 
programmet, fordi de utspiller Emosjonsveiledning i praksis. Hvis 
deltakerne frivillig vil bruke egne eksempler for å prøve ut 
Emosjonsveiledning, og det virker som de raskt har plukket opp hva 
Emosjonsveiledning er, kan det være unødvendig å bruke manus  

Rollespill i TIK

• På den andre siden, hvis deltakerne føler seg 
ukomfortable med rollespill/eller har vanskeligheter 
med å bruke språket eller tilnærmingene i 
Emosjonsveiledning, kan det være nyttig å fortsette å 
bruke manus 

• Det er viktig å oppmuntre deltakerne til å bruke egne 
eksempler fra familielivet i det minste i noen av 
rollespillene – disse har en umiddelbarhet og 
autentisitet  som fremmer læring 
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DVD materiale i TIK

• Det er inkludert i manualen eksempler på 
emosjonsfordømming og Emosjonsveiledning for 
barn i ulike aldere og kulturelle bakgrunner

• En annen viktig ressurs er Gottman’s DVD, som 
fremhever de fem trinnene i Emosjonsveiledning, i 
tillegg til de fire ulike oppdragelsesstilene. 

Brosjyrer/handouts i TIK

• I programmet gir vi ut skriftlig materiale om mange 
av konseptene som blir diskutert. 

• Dette gjør at deltakerne kan ta med materialet hjem 
for å vurdere og diskutere det med andre (f eks 
partneren), og de kan forfriske det de har lært over 
tid

• Skriftlig materiale kan også være en nyttig ressurs for 
de som har vanskeligheter med å forstå et konsept 
eller en tilnærming
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Følelsesansikter

Spagetti-øvelsen
Dette er en oppskrift som kan gi deg noen ideer om hvordan hjelpe barn til å slappe av når de er 
stresset, engstelige eller bekymret. Hovedidéen er å hjelpe barnet ditt til å være like myk som 
kokt spagetti, og dermed slappe av! 

Her er stegene: 

– Begynn med å forklare barna at en bekymret, stresset kropp vanligvis er stiv – akkurat 
som ukokt spagetti som lett kan bli brukket eller ødelagt

– For å slappe av skal barn se ut som og føle seg som kokt spagetti - myk, geléaktig og 
varm

– For å gjøre dette må barna løse opp kroppsdeler sine - ved å vrikke på de, riste på de og 
å beordre dem til å slappe av 

– Barn begynner med å beordre tærne sine til å vrikke på seg

– Så forteller de tærne sine til å STOPPE og kjenne seg myke og varme

• Så gjør de det samme med de andre kroppsdelene sine. De kan begynne med føttene, beina, 
rumpa, magen, hendene, armene, skuldrene, ansikt og hodet - helt til hele kroppen deres 
føles ut som myk, kokt spagetti liggende på en tallerken. 
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Hjemmeaktiviteter i TIK

• Tuning in to Kids™ inkluderer aktiviteter som deltakerne kan gjøre 
hjemme. Hver uke oppmuntrer gruppelederne foreldrene til å bruke 
ferdighetene med deres barn, notere/ta opp deres erfaringer, og ta med 
eksempler hjemmefra til neste sesjon. Noen ganger har sesjonene mer 
spesifikke aktiviteter til å gjøre hjemme 

• Selv om hjemmeaktiviteter er viktige, er det veldig viktig å ikke ekskludere 
eller legge skyld på foreldre som ikke gjør deres ”hjemmelekse”. Personer 
fullfører ofte ikke hjemmeaktiviteter. Noen har faktiske læringsvansker, 
men mange prøver å passe alt de har lært inn i deres travle familieliv og 
har ikke tid til å skrive ned opplevelsene

Gruppeledere i TIK

• Gruppelederne er primært er ansvarlige for å legge til rette 
for et læringsmiljø som gjør det mulig for voksne å utvikle et 
nivå av tillit og komfort, som tillater dem å vurdere nye ideer 
og det å kunne føle seg entusiastiske rundt det å prøve ut 
ideene sammen med andre i gruppen og senere med deres 
familier. 

• De har et ansvar om å lytte til deltakerne, i tillegg til å 
assistere dem i å problemløse rundt følelsene og temaene de 
tar opp i gruppen. 
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Gruppeledere i TIK

• Gruppeleder er en profesjonell rolle. Vi anbefaler at 
gruppeledere har:

– Kvalifikasjoner eller signifikant erfaring innenfor noen av de følgende yrkene: 
Rådgivning, sosialarbeider, psykolog, omsorgsarbeid, lærer, sykepleier, eller 
tilsvarende erfaring.

– Noe erfaring med å lede grupper. Tuning in to Kids™ grupper er mer 
emosjonelt utfordrende å lede, derfor er det foretrukket at uerfarne 
gruppeledere først er ko-fasilitator for en gruppe sammen med en mer erfaren 
gruppeleder. 

• Gruppelederne må virkelig ha tro på og respektere styrkene 
foreldrene kommer med, og være villige til å hjelpe dem og 
inspirere til å utvikle seg 

Gruppeledere i TIK

• Må ha et høyt nivå av komfort med å respondere på 
emosjoner. Dette betyr at de må være oppmerksomme og 
innsiktsfulle på deres egne erfaringer med emosjoner i deres 
oppvekstfamilier

• Gruppeledere må kunne demonstrere passende responser til 
emosjoner (slik som sinne eller uro) i gruppesetting, ettersom 
dette er en viktig rollemodell for foreldrene. 

– Gruppeledere kan for eksempel sitte stille og gi papirtørkle til noen som gråter, 
eller tilby empati og refleksjoner. Hvis noen fremstår som veldig lei seg, kan de 
anerkjenne dette i gruppen og spørre om det er greit å snakke mer om det i 
pausen. 
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Hva inneholder Tuning in to Kids?

- Seks gruppemøter med foreldre

- Fokus på foreldre og barns emosjoner

- Foreldre bevisstgjøres rundt deres barns emosjoner
og veileder barna til å kunne forstå og regulere
følelser

- Foreldre blir bevisst egne følelser, samt hvordan
regulere disse, i foreldrerollen

- Forebygger problematferd hos barn, samt reduserer
problemer som allerede finnes

Gruppemøte 1: Kom i gang - hvordan oppdra 
barn til a ̊ bli emosjonelt kompetente?

 Introduksjon til programmet
 Oppvarmingsøvelse
 Retningslinjer til gruppen
 Gruppemøtets struktur
 Normalisering av barns atferd

 Emosjonell kompetanse
 Emosjonell veiledning
 Familiemoro
 Vennskapsferdigheter
 Rollespill

 Hjemme aktiviteter
• Emosjonssnakk
• Legge merke til følelser med lav intensitet
• Dagbøker
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Gruppemøte 2: Navngi følelsen 

 Oppvarming: bjørneklistremerker 

 Refleksjoner fra uken som har gått/ vurdering av 

hjemmeoppgaven 

 Konteksten som trengs for emosjonsveiledning 

 Følelsesinntoning

 Meta-emosjonsøvelse (frivillig) 

 Følelseunnvikende og emosjonsveiledende 

responser 

 Hjemmeaktiviteter

● Følelsesansikter

● Andre hjemmeaktiviteter

Gruppemøte 3: Forstå ditt barns 
emosjonelle opplevelse 

 Oppvarming: veiledet avslapning 

 Gjennomgang av hjemmeaktivitet/refleksjon over uken 

 Legg merke til muligheten for emosjonsveiledning 

 Utvikle empati: Emosjonsdetektiv 

 Å være en emosjonsveileder( denne eller neste økt) 

 Språket rundt følelser( kan bli brukt når som helst i dette programmet) 

 Rollespill 

 Tilbakemelding pa ̊ programmet og gruppen 

 Tilleggsstrategier for emosjonsveiledning 

 Hjemmeaktiviteter: Øvinger -Emosjonsdagbok -Barnetegninger 
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Gruppemøte 4: Egenomsorg, problemløsning og a ̊
veilede ved redsel og bekymring 

 Oppvarmingsøvelse 

 Egenomsorg 

 Refleksjoner fra uken som har gått/ vurdering av hjemmeoppgaven 

 Rollespill 

 Å være en emosjonsveileder (hvis ikke dekket i gruppemøte 3) 

 Ikke-nedsettende og ikke-kritisk oppdragelse (valgfritt) 

 Problemløsning 

 Å veilede barnet i å håndtere redsler og bekymringer 

 Tilbakemelding fra deltakere 

 Hjemmeoppgaver: Øvelser - Emosjonsdagbok - Lesestoff (valgfritt) 

Gruppemøte 5: Emosjonsveiledning av 
ditt barns sinne 

 Spenn og avspenn: gradvis muskelavslapning 

 Gjennomgang av hjemmeaktiviteter og refleksjoner over uken 

 Å forsta ̊ ditt eget sinne 

 Respondere til barns sinne 

 Del 1 - utforske årsaker til sinne 

 Del 2 - strategier for å uttrykke og regulere sinne 

 Del 3 - Strategier for å respondere til utfordrende atferd 

 Å veilede sinne 

 Sinne-oppdageren og rollespill (valgfritt - eller hjemme) 

 Problemer rundt måltider (valgfritt) 

 Å håndtere slåssing (kan bli brukt i økt 5 eller 6) 

 Hjemmeaktiviteter
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Gruppemøte 6: Emosjonelt kompetent 
oppdragelse: nå og i framtiden 

Oppvarmingsøvelse 

Emosjonell egenomsorg 

Refleksjoner fra uken som har gått/ vurdering av 
hjemmeoppgaven 

Rollespill 

Vurdering av prinsippene i emosjonsveiledningen 

Sluttpoeng 

Avslutning 

Tuning in to Kids: Evidensbasert
Toddlers - Tuning in to Toddlers  
(TOTS)
• Pilot study
• RCT efficacy trial (current)

Preschoolers - Tuning in to Kids  (TIK)
•Pilot study
•RCT community efficacy trial
•RCT community effectiveness trial
•RCT clinical efficacy trial
•Case studies with anxious children
•DadsTIK pilot study
•DadsTIK RCT efficacy trial
•Pilot with child care workers 

School aged - Tuning in to Kids
•Children with chronic illness –RCT –
•Trauma-focused pilot study
•Effectiveness with  conduct problem 
children - RCT
•Comparison of TIK &Triple P for 
conduct problem children – RCT

Pre-adolescents - Tuning in to Teens  
(TINT)
•Pilot study
•Efficacy trial - RCT
•Qualitative study

Adolescents  - Tuning in to Teens 
•Efficacy study (current)
•Whole School Approach (current)
•Residential Care pilot study
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Tuning in to Kids: forskningsfunn

- Redusert grad av emosjonsunnvikende foreldrestil

- Økt grad av emosjonsveiledning

- Økt grad av observert emosjonsveiledning fra
foreldre

- Bedret barns emosjonelle kompetanse, samt
redusert deres problematferd

- På tvers av populasjonsbaserte og kliniske
(atferdsproblemer) utvalg

- Veldig positive tilbakemeldinger fra foreldre

Tuning in to Kids: forskningsfunn
Utsagnene peker på spekteret av erfaringer deltakerne i programmet hadde: 

• ”Det var enkelt å forstå, men det føltes rart å gjøre det i begynnelsen”

• ”Hele familien er nå mer bevisst på sine egne og andres følelser/emosjoner”

• ”Jeg lært hvordan jeg skal se ting fra barnets perspektiv”

• ”Selv om jeg følte meg ukomfortabel i rollespillene (og til og med forsøkte å unngå dem), 
så var det nyttig å gjøre dem”

• ”Med mine endringer (kontrollere sinnet mitt, dele hans følelser, lytte med empati), har 
sønnen min forandret seg mye. Han er veldig rolig, veldig forståelsesfull og veldig 
hjelpsom. Jeg føler at forholdet til min sønn har blitt sterkere og han stoler mer på meg”

• ”Det var godt å høre at alle de ulike emosjonelle reaksjonene mitt barn hadde, også blir 
opplevd hos barna til alle foreldrene som deltok – det var beroligende – det er ikke bare 
oss/meg!”

• ”Jeg har følt at det har vært en fri strøm av informasjon fra barnet mitt – større villighet 
til å diskutere ting som har skjedd i løpet av dagen, både gode og dårlige, glade og triste.”

• ”Det krevde virkelig en endring av tenkemåte og måten å gjøre ting på som ofte føltes 
ganske ukomfortabelt og unaturlig – på en måte som nye sko. Jeg tenker at, som et par 
nye sko, så føles det mer komfortabelt jo mer du bruker det”

• ”Dette kurset gjorde at jeg innså at jeg trenger å ta en timeout for meg selv, jevnlig.”
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Takk for i dag!
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